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RESUMO  

A globalização levou à necessidade de uma dinâmica de intercâmbios de competências entre 
vários países que se tem intensificado, gerando mudanças nas características, perfis e vagas 
dos migrantes, o que alterou o panorama das migrações do século XXI.   

Portugal não escapou a estas mudanças, não só pela alternância nos papéis dos agentes das 
migrações, ao passarmos de país de emigrantes a país que é igualmente de imigração, como 
também pelas alterações verificadas nas características desses mesmos agentes, agora 
detentores de qualificações académicas mais elevadas.  

Considerada a terceira grande vaga de emigração portuguesa, a saída destes profissionais 
qualificados processa-se de forma bem diferente das vagas anteriores, quer pelos motivos que 
levaram à partida, não apenas por factores económicos, mas sobretudo pela progressão na 
carreira, quer pelas dificuldades de integração noutro país, agora minimizadas por uma 
melhor preparação cultural e linguística.  

Nesta investigação, procurou-se auscultar a opinião de uma amostra de portugueses 
qualificados, dispersos por 19 países de quatro continentes, relativamente a todas as 
contingências associadas a um quadro de mobilidade e instabilidade: pessoais, familiares, 
profissionais, identitárias. Este último mereceu especial destaque pela preocupação com a 
questão da identidade nacional numa vivência multicultural, muitas vezes associada a um 
percurso de nomadismo.  

Os dados obtidos levam-nos a concluir que, na generalidade dos casos, encontramos uma 
personalidade híbrida, culturalmente adaptada e adaptável ao país de destino, sem no 
entanto eliminar ou ocultar a cultura da pátria de origem. Ao contrário, (depois de nas 
descobertas, termos levado novos mundos ao mundo) estes portugueses espalhados pelo 
globo, funcionam como excelentes representantes, divulgando o nosso mundo aos  outros 
mundos .     

Palavras-Chave: Globalização; Migrações; Emigrantes qualificados; Mobilidade; Nomadismo; 
Diáspora; Multiculturalidade; Identidade Cultural    
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ABSTRACT  

Globalization has led to the need for a dynamic exchange of skills that has grown between 

several countries, which has recently increased and led to changes in the characteristics, 

profiles and positions of migrants, hence modifying the prospect of migrations in the twenty-

first century.   

Portugal was not an exception, not only due to a change in the roles of the migration agents in 

Portugal 

 

moving from a country of emigrants to a country of immigrants 

 

but also due to 

the changes in the characteristics of those agents, now holding higher academic qualifications.  

Taking into consideration the on-going third wave of Portuguese emigration, the exit of these 

qualified professionals is rather different from the former ones, either for the reasons that led 

to the departure 

 

not only by economic factors, but also by promotion prospects or by the 

difficulties of integrations in a foreign country, nowadays certainly minimized by a better 

cultural and linguistic preparation.    

In this study we have tried to hear the opinion of qualified Portuguese spread over 19 

countries on four continents, with regards to the contingencies related to a framework of 

mobility and instability in personal, family, professional and identity terms. This last factor 

deserved particular attention in view of the concern regarding the issue of national identity in 

a multicultural environment often associated with a nomadic life.   

The collected data leads us to conclude that, in most cases, we find a hybrid personality, 

culturally adapted and adaptable to the country of destination, without, however, eliminating 

or hiding the culture of the country of origin. On the contrary (after, during the period of the 

discoveries, having taken new worlds to the World), these Portuguese around the world, act 

as perfect representatives, by disclosing our world to other worlds .     

Key-words: Globalization; Migration; Qualified Migrants; Mobility; Nomadic lives; Diaspora; 
Multiculturalism; Cultural Identity    
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RÉSUMÉ  

La globalisation a conduit au besoin  d'une dynamique d'échanges de compétences entre 
divers pays qui se sont intensifiées et ont généré des changements au niveau des 
caractéristiques, des profils et des vagues de migrants venant ainsi bouleverser le panorama 
des flux migratoires du siècle XXI.  

Le Portugal n a pas été épargné à ces changements, non seulement du point de vue du rôle 
des agents des migrations qui représentent à la fois un pays d'émigrants mais aussi d'un pays 
d'immigration ; que du point de vue des compétences de ces mêmes agents qui sont devenus 
très qualifiés au niveau académique /qui sont maintenant détenteurs de qualifications 
académiques plus élevées.   

Si l'on considère la troisième grande vague d'émigration portugaise, le départ de ces agents 
professionnels hautement qualifiés se déroule de manière très différente des  vagues 
antérieures : aussi bien en raison des motifs du départ, qui ne sont plus uniquement 
économiques mais liées aux possibilités d'évolution de carrière,  qu'en raison des difficultés 
d'intégration dans un autre pays, aujourd'hui minimisées  par une meilleure préparation 
culturelle et linguistique.  

L'objet de cette enquête / recherche/étude a consisté, à recueillir l'avis d'un échantillon 
significatif de portugais qualifiés, dispersés sur 19 pays des quatre continents, concernant les 
contingences liées à une situation de mobilité et d'instabilité sur les aspects : personnelles, 
familiales, professionnelles, identitaires. Cette dernière, ayant mérité une approche spéciale  
par souci de la question de l identité nationale, dans un cadre d expérience multiculturelle très 
souvent associé à un parcours de nomadisme.  

Les résultats obtenus nous amènent à conclure que, d une manière générale, nous sommes en 
face d une personne dont la personnalité est hybride, culturellement adaptée et adaptable au 
pays de destination, sans, néanmoins, effacer ou occulter la culture  de sa patrie d origine. Au 
contraire, (après avoir conduit des Hommes vers le nouveau Monde lors de l'époque 
historique des Grandes découvertes), ces portugais éparpillés de par le monde fonctionnent 
comme d excellents représentants, qui dévoilent et font connaître 'notre monde' aux "autres 
mondes".  

Mots-clés : Globalisation ; migrations ; émigrants qualifiés ; mobilité ; nomadisme ; diaspora ; 
multi culturalité ; identité culturelle. 
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I. INTRODUÇÃO                       
                                                   Uma andorinha nas suas viagens muito tinha aprendido. 

                                                                                                   Quem muito viu, muito pode ter retido.

  
La Fontaine, Fábulas 

                                                                                                                                               « A andorinha e os pequenos pássaros »  

A migração temporária de indivíduos com qualificação superior é um fenómeno cada vez 
maior em Portugal, merecendo toda a atenção e análise, objectivo em que se insere a 
presente dissertação inscrita na área de estudos sobre Cultura e Sociedade na Europa. Nos 
últimos anos, centenas de pessoas saíram do seu país, com um diploma como cartão-de-visita, 
impelidas sobretudo pelo enriquecimento pessoal e profissional. A escolha dos países de 
destino, quando não incluída em transferências intra-empresariais, acontece de forma 
arbitrária, dependendo sobretudo da qualificação académica, da habilitação profissional ou 
simplesmente da oportunidade de trabalho.  

Independentemente do país de destino, tem-se vindo a assistir a um grande fluxo 
migratório de portugueses com qualificações superiores. Estes, ao contrário dos fluxos 
migratórios tradicionais, que se deparam/depararam com inúmeras dificuldades de integração 

 

no plano social, económico, familiar e, sobretudo, linguístico - partem já com vantagem na 
maioria dos planos, se não mesmo em todos. Poderão, no entanto, ter que lidar com outras 
questões, não menos complicadas, decorrentes de uma situação indefinida, temporária, 
inconstante, que colocará em questão a identidade nacional. Esta investigação incide sobre 
alguns aspectos socioculturais decorrentes de uma situação de mobilidade 
temporária/permanente em indivíduos com qualificações superiores, distribuídos pelos vários 
pontos do globo.  

A globalização, a facilidade de comunicação com o recurso às novas tecnologias da 
informação, a valorização profissional, as oportunidades existentes noutros países, as 
experiências vividas, os aspectos atractivos de outras culturas, e até a possibilidade de fazer 
turismo funcionam como leit-motiv para a saída do país. 

A necessidade da dinâmica dos intercâmbios de competências entre vários países 
intensificou-se, podendo, no entanto, constituir um factor de instabilidade, o que, directa ou 
indirectamente, afecta toda a família, nomeadamente a escolaridade dos filhos, no âmbito de 
uma educação multicultural, os aspectos linguísticos e culturais daí decorrentes e a noção de 
identidade cultural.  

Se o convívio entre diferentes culturas é motivo de enriquecimento para todos os que 
dele partilham, questões problemáticas podem surgir devido à constante mudança e à 
incerteza do amanhã, sobretudo quando há descendentes. Apesar de dispersos, estes 
indivíduos são uma tribo

 

considerável pelo mundo, já que possuem determinadas 
características comuns, existindo uma unidade que os liga, na aventura de percorrerem o 
mundo. Na sociedade portuguesa, o número de itinerantes qualificados também tem 
aumentado, implicando consequências positivas em variadíssimos aspectos, mas também 
outras menos agradáveis. 

Alinhado com os restantes países da União Europeia que se encontram unidos num 
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objectivo comum de progresso e orientados por uma política comum de estreitamento de 
relações económicas, Portugal combina o seu estatuto de país de emigração com o de 
imigração, passando também a ser um dos países alvo de chegadas e uma porta de entrada 
para o espaço Schengen. Esta imigração abrange também os detentores de graus académicos 
superiores, deslocados de forma a partilharem os conhecimentos adquiridos noutros 
contextos. Como refere José Reis (2007: 1), é sobretudo na década de noventa que a 
sociedade portuguesa se apercebe, colectivamente, da transformação do estatuto do país em 
relação aos fenómenos migratórios, ou seja, da passagem da sua condição de país de 
emigrantes para país de imigração, decorrente da circunstância de Portugal, não deixando de 
continuar a registar saídas da sua população para o estrangeiro, passar a ser 

 

também 

 

um 
destino com crescente relevância em relação aos fluxos migratórios, tal como outros países do 
contexto europeu . No início deste século XXI, voltámos a assistir a um volte face, já que, 
recentemente foi retomada a emigração de forma mais acentuada. 

Admitindo que este tipo de intercâmbios resultou num aumento após a adesão à 
Comunidade Económica Europeia, partiu-se para uma contextualização da Europa/Mundo na 
era da globalização, bem como para as mudanças daí decorrentes em termos de mercado de 
trabalho, com o acento no retomar da emigração de portugueses com qualificações 
académicas superiores. Num contexto cada vez mais nómada, será grande o enriquecimento 
daí resultante, como acontecia com a andorinha de La Fontaine, por oposição aos pequenos 
pássaros, mais sedentários, mas também muita a indefinição relativamente a uma identidade 
móvel .  

1.1. Identificação do Problema 
Existe cada vez mais mobilidade de profissionais qualificados em Portugal. Se, de 

alguma forma, este fenómeno está relacionado com o fenómeno da globalização, poder-se-á 
dever também a outros factores, nomeadamente a progressão na carreira, a realização 
pessoal, objectivos económicos, obrigatoriedade profissional, ou a simples vontade de 
conhecer novas culturas e diferentes realidades. 

Nesta investigação, importa saber quais as causas ou motivações que levam estes 
agentes a partir; qual o perfil familiar destes migrantes; qual a duração da sua permanência; 
quais os factores que desencadeiam o regresso ou uma nova partida; procuraremos ainda 
saber se é possível associar determinados tipos de qualificações/áreas profissionais a 
determinadas nacionalidades, tentando encontrar uma razão para a partida e, ao mesmo 
tempo, para o acolhimento de profissionais qualificados. Importa também identificar as 
consequências dessa mobilidade a nível pessoal e familiar, nomeadamente ao nível da 
integração na nova realidade; ao nível da Identidade cultural/multiculturalidade dos 
elementos envolvidos, sobretudo dos descendentes, de forma a aprofundar conhecimentos 
nesta área e a confirmar as vantagens, mas também verificando as desvantagens desta nova 
realidade.  

Para tal, torna-se necessário conhecer a realidade dos imigrantes qualificados em 
Portugal (através da análise de Góis e Marques, 2007), bem como a dos emigrantes 
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portugueses qualificados, cruzando a nacionalidade com o grau de instrução/profissão, de 
forma a poderem retirar-se conclusões. Será realizada uma abordagem mais personalizada a 
alguns casos de portugueses no mundo, de forma a identificar os contributos aportados por 
esta situação, assim como os aspectos menos positivos associados à mobilidade, ao nível 
linguístico, cultural e identitário.  

1.2. Objecto de Estudo  
Esta investigação integra aspectos diversificados, como a análise da questão 

migratória no contexto português, nomeadamente o aumento dos fluxos de migrações 
qualificadas, as alterações sociológicas decorrentes desta mobilidade e a questão da 
identidade cultural associada a essa mesma mobilidade.    

Assim, foram identificados alguns objectivos essenciais1: 
1) Analisar a panorâmica da imigração/emigração em Portugal associada à mobilidade 

qualificada;  
2) Identificar as consequências dessa mobilidade a nível pessoal e familiar, sobretudo 

ao nível da multiculturalidade / Identidade cultural; 
Estes objectivos gerais concretizam-se em alguns objectivos específicos, 

nomeadamente: caracterizar o panorama das migrações qualificadas, nomeadamente no que 
diz respeito às motivações para partir, aos locais de destino e à duração da permanência. 
Conhecer os sectores profissionais mais abrangidos por este tipo de migrações; analisar as 
consequências da mobilidade a nível pessoal e a nível profissional, bem como o possível 
contributo para o país de origem; determinar os benefícios da circulação migratória a nível 
familiar, sobretudo no que diz respeito à integração escolar e à educação multicultural dos 
descendentes; verificar os aspectos menos positivos decorrentes, nomeadamente a questão 
da identidade cultural dos agentes envolvidos; estabelecer uma comparação entre as 
características e perfis das migrações tradicionais e das migrações qualificadas de forma a 
confirmar a denominação destas últimas.    

Questões de Investigação

 

Decorrentes dos objectivos acima enunciados, propõem-se as seguintes questões de 
investigação: 

- O fenómeno da globalização contribuiu para uma nova era de migrações ou até para 
uma nova definição desses conceitos? 

- A questão da inserção/ integração destes profissionais possui alguma relevância 
quando comparada com os agentes das migrações não qualificadas? 

- Em Portugal, concretamente, no contexto Europeu, o que tem sido implementado 
para facilitar a mobilidade e a sua proliferação? 

- Que factores poderão ser facilitadores de mobilidade? Pessoais? Profissionais? 
Haverá algum tipo de predisposição para partir?  

                                         

 

1 Admitindo-se que seria interessante o estudo conjugado das dinâmicas migratórias, a versão inicial deste trabalho era mais ambiciosa: 
estabelecer comparações entre emigrantes e imigrantes qualificados. Porém, foram analisados tanto os movimentos de imigrantes 
qualificados como os de emigrantes qualificados, mas aprofundando apenas estes últimos. 
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- Quais as causas que levaram ao aumento das migrações de qualificados nos últimos 
anos em Portugal? Em que faixa etária elas são predominantes? Qual o seu período médio de 
duração? 

- Que consequências e que mais-valias traz esta mobilidade para os próprios, para as 
respectivas famílias e para o país de origem?  

- Será possível definir a Identidade Cultural dos indivíduos que vivenciam este tipo de 
nomadismo, (nomeadamente dos filhos) que se vão formando em culturas e ambientes 
diversos? Existe uma identidade nacional num contexto de mobilidade? 

- Aqueles que vivem a experiência de várias mobilidades internacionais possuem uma 
identidade nacional? Como se operam as aprendizagens de ordem intercultural que ele 
desenvolve? O que retiram também a família nuclear que os acompanha? 

- Existem traços culturais identitários para estes nouveaux acteurs interculturels ( ) 
qui vivent une intense mobilité géographique ? (Pierre, 2005:1). Pretendemos confirmar a 
seguinte afirmação de Philippe Pierre: (id.,Ibid.)  La culture, pour eux, n est pas un espace de 
sens unifié et hierarchisé. Elle devient aussi une compétence et une capacité d action à l´ère de 
la mondialisation . 

Este estudo, de carácter, sobretudo, sociocultural, deverá resultar num conjunto de 
informações e análises que poderão, ou não, confirmar as questões-problema mencionadas. 
Nesse caso, servirão para identificar e lançar novas hipóteses de estudo relativamente a estes 
grupos de profissionais móveis num espaço alargado, cada vez mais numerosos e carentes de 
registos e de investigação.     

1.3. Estado dos Saberes 
No mundo actual, as migrações portuguesas assumem perspectivas muito 

diversificadas relativamente à época por excelência da emigração: os anos 60 e 70 do século 
passado. As pesquisas na área das migrações começam também a acompanhar as novas 
tendências, abrindo-se o leque a estudos sobre a emigração das mulheres, o desencontro de 
qualificações, a imigração ilegal, o tráfico de seres humanos, e até as migrações qualificadas, 
ainda que de forma muito incipiente.  

Apesar de ser notório o aumento de fluxo relativamente ao movimento de pessoas 
com qualificações superiores, os estudos realizados são ainda diminutos quando comparados 
com as migrações laborais. Sendo o primeiro, um fenómeno relativamente recente, situa-se 
também um pouco à margem das problemáticas que sempre envolveram a questão 
migratória: dificuldades financeiras, dificuldades de adaptação 

 

linguísticas, culturais, sociais -
, bem como das suas características fundamentais: deslocação e vivência permanente num 
determinado país. Estas migrações, de população com menos qualificações, continuam a ter 
maior visibilidade e preponderância estatística. Mas, como indica Peixoto (1999: 11) é 
provável que estejamos perto do fim de um período de migrações de «massa» tradicionais e 
que um novo tipo de movimentos, envolvendo os mais qualificados, ocupe agora o centro do 
debate . Este interesse deve-se à integração crescente das economias e sociedades mundiais 
e às fortes possibilidades de transporte e comunicação. 
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Dentro da generalidade da investigação sobre migrações, destacam-se alguns autores 
com estudos dedicados à mobilidade de qualificados. João Peixoto ( A mobilidade 
internacional dos quadros , 1999) caracterizou profissionais com diplomas de ensino superior, 
combinados com hierarquias elevadas, nos fluxos ligados às transferências intra-empresariais 
e à vertente intra-organizacional. Foi feita uma revisão e análise dos movimentos de topo 
registados em Portugal, organizados por empresas transnacionais (Estrangeiras e 
portuguesas). No entanto, grande parte desta mobilidade não se processa num contexto de 
migrações livres , como acontece geralmente na fuga de cérebros , mas como transferência 
no interior de organizações. 

O estudo de Pedro Góis e José Carlos Marques ( Estudo prospectivo sobre imigrantes 
qualificados em Portugal , 2007) elabora uma investigação preliminar sobre os imigrantes 
altamente qualificados em Portugal, designadamente no que diz respeito à sua inserção e 
mobilidade laboral, bem como à detecção de obstáculos para esta inserção ou mobilidade, 
realizando uma análise histórica desse movimento, bem como uma tipologia do mesmo.  

José Reis (2007) coordenou um estudo sobre a imigração qualificada relativo a 
imigrantes em sectores dinâmicos e inovadores da sociedade portuguesa, na esfera das 
transformações e contributos que o aumento destes cidadãos traduz entre nós e que se 
reflectem numa multiplicidade de dimensões com impactos significativos na nossa estrutura 
social, económica e cultural. 

Têm sido desenvolvidos estudos muito diferenciados que exploram as repercussões da 
imigração em distintas vertentes. Exemplos destas abordagens à imigração em Portugal são 
alguns trabalhos que analisam os impactos dos imigrantes, dos vários sectores de actividade, 
no desenvolvimento regional e no mercado de trabalho (Alexandra Gomes, Susana Baptista, 
2003) e ainda (Sónia Cabral, Cláudia Duarte, 2011, ACIDI). 

Relativamente à especificidade da emigração altamente qualificada, verificamos ser 
uma realidade insuficientemente conhecida e relativamente pouco estudada. Neste 
momento, Joana Azevedo encontra-se a desenvolver o estudo Emigrantes Portugueses 
Altamente Qualificados: Tendências e Perspectivas dos Fluxos Migratórios Actuais , uma 
abordagem sociológica dos fluxos migratórios de trabalhadores altamente qualificados que se 
deslocam para fora de Portugal. 

Relativamente à identidade cultural, destacam-se os estudos de Philippe Pierre 
(Mobilité Internationale et Identités des Cadres, 2003) sobre a construção da identidade de 
quadros de empresas que vivem a experiência de várias mobilidades internacionais, bem 
como as aprendizagens de ordem intercultural desenvolvidas pelo próprio e família. Este autor 
esboçou uma tipologia de estratégias identitárias que parece caracterizar estas novas elites 
mundializadas, já que estes quadros não constituem um grupo homogéneo. Juntamente com 
este autor, Laura Gherardi (Population mobile dans les grandes entreprises: compétences 
acquises et coûts humains) apresenta estudos sobre a mobilidade geográfica de ordem 
profissional, sobretudo nas empresas multinacionais. Também Geneviève Vinsonneau 
(Contextes Pluriculturels et Identités, 2005) se dedica ao estudo da reconstrução identitária 
em contextos pluriculturais. Destacamos ainda Maria Ester de Freitas (Intercultural Identity 
and the Expatriation of Professionals) que se dedicou ao estudo da identidade intercultural de 
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expatriados profissionais. 
Nos estudos e análises efectuadas, é notória a predominância de trabalhos 

relacionados com a imigração, verificando-se assim, muito trabalho a realizar na área da 
emigração qualificada. Constata-se neste campo específico, uma grande falta de dados e de 
tratamento estatístico em instâncias estatais e representações diplomáticas, bem como 
algumas incorrecções ou critérios díspares entre si. Esta realidade gerou dificuldades ao longo 
deste caminho, que outra solução não deixou senão reorientar os objectivos e metodologias, 
de forma a tentar conhecer da melhor forma possível essa realidade que nos rodeia.  

1.4. Metodologia: Recolha e Tratamento de Dados; População e Amostra 
Descrição do Estudo

 

Pretendeu-se, com este estudo, analisar a panorâmica da imigração/emigração em 
Portugal associada à mobilidade qualificada, conhecer as suas causas e consequências quer ao 
nível geral, quer a um nível mais particular (com exemplos concretos) e abordar igualmente as 
consequências dessa mobilidade a nível pessoal e familiar, sobretudo ao nível da 
multiculturalidade / Identidade cultural dos descendentes. (Através da análise comparativa, 
verificar aspectos comuns e/ou divergentes à situação de mobilidade relativamente aos vários 
vários países de destino).  

Partindo de uma contextualização do fenómeno da globalização, das migrações do 
século XXI, (com destaque para a mobilidade de indivíduos qualificados 

 

com formação 
académica superior), da definição de conceitos relativos às migrações qualificadas, do seu 
enquadramento legal, e das consequências do fenómeno ao nível da identidade cultural de 
todos os intervenientes (incluindo a educação multicultural dos descendentes), pretendeu-se 
realizar uma abordagem relativamente aos emigrantes portugueses qualificados, assim como 
a identificação dos imigrantes qualificados em Portugal, abordando os vários sectores de 
actividade em que laboram e as suas várias nacionalidades, de forma a aferir as necessidades 
sentidas. (Posteriormente foi feita a análise comparativa de imigrantes e emigrantes 
qualificados, de forma a retirar conclusões relativamente à eventual diferença nos perfis 
pessoais ou profissionais, e nos benefícios da circulação migratória).  

Foram também analisados alguns artigos da imprensa nacional (Sábado, Visão, 
Expresso, Região de Leiria), relativamente à mobilidade de cérebros , pesquisados sites na 
internet, bem como alguns blogues direccionados a portugueses graduados, a trabalhar em 
território estrangeiro, nomeadamente os blogues Mind this Gap  e The Star Tracker . 

Finalmente, com dados estatísticos obtidos através de entidades ligadas às migrações, 
e o tratamento de dados, com ilustrações de casos reais resultantes dos inquéritos/entrevistas 
pessoais, será possível conhecer melhor a realidade da mobilidade de profissionais 
qualificados em Portugal. 

A investigação decorreu em duas fases. Na primeira fase, foram contactados via E-mail 
e por telefone diversas entidades com o intuito de recolher dados estatísticos, ou outras 
informações relevantes relativamente aos movimentos migratórios de portugueses no mundo 
e de estrangeiros em Portugal: SEF; INE; Gabinete de Estratégia e Planeamento (Ministério da 
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Solidariedade e da Segurança Social); Direcção 

 
Geral do Emprego e das Relações de Trabalho 

(Instituto do Emprego e Formação Profissional); Ministério do Ensino Superior; Direcção Geral 
dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas; Observatório da Emigração; ACIDI- Alto 
Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural; Secretaria de Estado da Emigração e 
Comunidades Portuguesas (Ministério dos Negócios Estrangeiros); Instituto Camões; 
Embaixadas (França, Reino Unido, Espanha, Alemanha, Suíça, EUA, Angola, Brasil, 
Luxemburgo), Ordens representativas de grupos profissionais, Conselho Nacional das Ordens 
Profissionais, RTP. As diversas entidades colaboraram, ora com respostas longas ora breves, 
umas mais proveitosas outras menos. Foram ainda consultadas as bases estatísticas do 
EUROSTAT e da OCDE. Foi efectuado o levantamento de dados possível junto das entidades 
referidas relativamente aos números, características e perfis dos protagonistas destes novos 
movimentos migratórios. 

Pretendeu-se realizar o levantamento de dados estatísticos dos imigrantes e 
emigrantes, (com formação académica superior) nos últimos anos, cruzando a nacionalidade, 
grau de instrução, profissão e situação familiar, não tendo sido possível a identificação do 
nível de qualificação académica, ou da actividade profissional, já que esse registo ainda não é 
efectuado pelas diversas entidades associadas às migrações (O Observatório da Emigração 
começou a recolher a escassa informação que existe sobre a caracterização da educação de 
imigrantes em cada país, existindo muito pouco disponível de forma sistemática).  

Uma segunda fase, de carácter mais prático, incide sobre os inquéritos/entrevistas 
realizados a emigrantes qualificados de carácter temporário. Para o efeito foram 
desenvolvidos inquéritos (destinados às diversas situações 

 

emigrantes, respectivos cônjuges 
e filhos), inicialmente em formato Word, posteriormente transformados em formulários 
através do Google Docs, permitindo o seu preenchimento online (o formulário a emigrantes 
qualificados segue em anexo nº 1). Os dados assim obtidos foram alvo de análise, usando-se 
para o efeito grelhas de análise, gráficos e tabelas (a análise e tratamento de dados integral, 
segue em anexo). Posteriormente, os inquéritos foram ainda alvo de tratamento estatístico 
em SPSS (Statiscal Package for Social Sciences) de forma a estabelecer correlações entre os 
dados apurados. 

A obtenção de contactos com vista à realização dos inquéritos revelou-se uma tarefa 
algo complicada, já que não existem oficialmente comunidades/associações de emigrantes 
qualificados, que permitam o estabelecimento de contactos, ou uma ligação personalizada 
com os mesmos, encontrando-se este tipo de migrantes de forma individualizada e dispersa. A 
base foi estabelecida através de alguma insistência junto de contactos pessoais e familiares 
com o intuito de se criar o efeito bola de neve e ir conseguindo novos contactos. As pessoas 
colaboraram de forma livre, nomeadamente pela não obrigatoriedade de algumas respostas. 
No caso dos imigrantes, a rede foi ainda mais difícil de estabelecer, o que levou à eliminação 
de uma análise mais aprofundada dos mesmos, ficando-nos apenas pela identificação dos seus 
tipos e características, com base no estudo de Góis e Marques (2007).    
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Recolha e Tratamento de Dados

 
O Inquérito individual foi inicialmente concebido e planificado a partir de duas partes: 

uma, denominada Inquérito , e outra, Entrevista . A primeira visava recolher alguns dados 
relativos a aspectos pessoais, familiares, profissionais, migratórios, sociais e linguísticos, 
essenciais para a constituição da amostra. A segunda consistia em questões de resposta 
aberta, abordando temas como o percurso migratório, o trabalho, as relações com a 
comunidade onde se encontra e com outros migrantes, as condições de vida, as semelhanças 
e diferenças entre as diferentes sociedades, a educação dos filhos, os projectos futuros e 
sobretudo a questão da Identidade cultural. Estes dois momentos foram entretanto fundidos 
de forma a permitir uma aproximação temática das diversas questões. Depois de 
desenvolvidos e testados os instrumentos de recolha de dados, foram contactados os visados, 
quer pessoalmente, quer informaticamente para a recolha dos inquéritos. A identificação e 
notificação de indivíduos com vista à recolha de dados decorreu inicialmente junto de 
familiares e amigos, que por sua vez fizeram uma divulgação e foram envolvendo outros 
parceiros na mesma tarefa.   

Procurou-se, inicialmente, realizar a entrevista oralmente com recurso a um gravador 
(durante o período de férias em Portugal), para que o locutor se pudesse exprimir com uma 
maior liberdade. No entanto, devido à diversidade do público a entrevistar, e ainda devido à 
dificuldade do contacto in loco, optou-se pelo registo escrito da totalidade das questões, 
aglomerando o questionário e a entrevista em cinco temas: I - Identificação; II - Percurso 
Profissional, III - Percurso Migratório; IV - Vivência no estrangeiro (IV.I - Domínio Linguístico e 
IV.II - Espaço Público/Social) e V - Identidades. De forma a facilitar a obtenção de dados (dada 
a ausência/ afastamento dos inquiridos), o referido inquérito foi adaptado ao Google Docs, 
passando a ser preenchido online através de um link criado para o efeito. Procedeu-se ao 
envio de E-mails onde foi apresentada a investigação em curso e solicitada a participação dos 
mesmos, no sentido de colaborarem na resposta ao inquérito, bem como a facilitarem novos 
contactos para a angariação do universo de informantes. 

Os inquéritos foram alvo de tratamento exaustivo, com a recolha de diversas variáveis, 
previamente definidas. Foram compilados em tabela Excel, para posterior tratamento 
estatístico, de forma a adquirir resultados, alvo de reflexão. O tratamento dos dados foi 
efectuado em software apropriado, incluindo análise estatística, através de grelhas 
desenvolvidas para o efeito, servindo de base de trabalho para a análise e consequentes 
reflexões finais. 2  

População e Amostra

 

Identificada(s) a(s) técnica(s) de recolha dos dados, cabe apresentar a população 
escolhida para o objecto de estudo: a comunidade de migrantes qualificados. Apesar do 
objectivo inicial se prender com a análise da questão familiar junto de indivíduos que circulam 
por vários países por motivos profissionais (de certa forma nómadas ), não foi delimitado à 

                                         

 

2 A recolha dos dados possíveis relativos aos números, características e perfis destes migrantes, quer através de bibliografia, quer 
consultados em organismos públicos que os tinham disponíveis, foi também alvo de tratamento. 
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partida um universo de informantes de acordo com tipos previamente definidos (a amostra 
não foi pré-determinada), devido à dificuldade na obtenção de contactos e, 
consequentemente, de situações específicas, como é o caso do agregado familiar. 

Na delimitação dos informantes da amostra foram estabelecidos apenas alguns perfis. 
Assim, no primeiro conjunto os informantes tinham de ter nacionalidade portuguesa, 
qualificação académica superior e terem emigrado no âmbito dos profissionais qualificados, 
por iniciativa própria ou de forma condicionada (mediante transferências empresariais), 
constituindo essa uma experiência nova, ou sendo já uma situação recorrente. (Quanto aos 
informantes que fazem parte do segundo conjunto, era condição que tivessem naturalidade 
estrangeira e residissem em Portugal, abrangendo os mesmos perfis dos anteriores).  

Ainda assim, dentro do universo dos emigrantes que partem por tempo 
indeterminado, constituiu-se um grupo de 40 indivíduos com uma formação superior, de 
faixas etárias diferentes, a residirem em países diferentes, divididos em três subconjuntos, a 
considerar representativos da comunidade em observação e análise. No conjunto destes 
emigrantes portugueses qualificados, um primeiro grupo é constituído por 21 indivíduos 
independentes, 7 indivíduos acompanhados do cônjuge, e 12 indivíduos acompanhados pelo 
respectivo cônjuge e respectivos filhos.  

Foram preparados inquéritos a realizar aos cônjuges/acompanhantes dos respectivos 
trabalhadores, bem como aos descendentes em idade escolar (a partir dos 10/12 anos) que 
acompanham os progenitores. Tentou-se obter essa colaboração, quando a situação se 
colocava, mas apenas se conseguiu a realização de um inquérito ao cônjuge e dois inquéritos a 
filhos de emigrantes qualificados, realizados in loco. Todos os outros elementos que fazem 
parte do agregado familiar dos inquiridos que integram a amostra não manifestaram 
disponibilidade, talvez pelo facto de terem sido contactados de forma indirecta (i.e., através 
do cônjuge), ou pela extensão do referido inquérito. Essas entrevistas tinham como objectivo 
comparar as consequências da mobilidade, nas perspectivas de quem tem o sentido da 
decisão e de quem é, de certo modo obrigado a acompanhar essa decisão. A amostra 
conseguida pode ser esquematicamente apresentada através do seguinte quadro:    

Quadro I. 1. Caracterização dos inquiridos - emigrantes qualificados (ordem de preenchimento)  

Nº País de destino/ Cidade Profissão Sexo

 

Idade

 

Situação familiar 
1 Inglaterra, Nottinghan Engenharia Agro-Industrial  M

 

29 Casado 
1  filho (0-6 anos) 

2 Itália 

 

Milão Director empresa M

 

49 Casado 
2 filhos (10-16 anos) 

3 França - Paris  Quadro da Renault F

 

46 Solteira 

4 França - Toulouse Investigadora F 27 Solteira 

5 Holanda -

 

Amesterdão

 

Engenheiro M 31 União facto 

6 Suíça 

 

Biel, Biena Engenharia 
Química/investigadora 

F 29 Solteira 

7 Suíça 

 

Zurique Director M 37 Casado 

8 Reino Unido Engenheiro M 27 União facto 
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Nº País de destino/ Cidade Profissão Sexo

 
Idade

 
Situação familiar 

9 República da Irlanda, 
Navan 

Engenharia Química F 29 Solteira 

10 Espanha - Alicante Professora F 45 Solteira 
1 filho (6-10 anos) 

11 Espanha - Madrid Consultor M 28 Solteiro 

12 Arábia Saudita 

 
Yanbu Engenheiro SAP M 38 Casado 

2 filhos (6-10 anos) 

13 Angola - Luanda Diedros fabril (engenheiro) M 37 Casado  
2 filhos (6-10 anos) 

14 Espanha Professora F 34 Casada  
1 filho (0-6 anos) 

15 Itália 

 

Roma Engenheiro informático M 30 Casado  
1 filho (0-6 anos) 

16 EUA 

 

Chicago Gestor M 41 Casado  
3 filhos (6-15 anos) 

17 Suíça 

 

Basel Consultor M 30 Solteiro 

18 Noruega Coordenadora F 38 Solteira 

19 Irlanda Programador M 35 União de facto 
1 filho (10-15 anos) 

20 Reino Unido Professora F 41 União de facto 

21 EUA 

 

Los Angeles Artista 3D F 25 Solteira 

22 Irlanda 

 

Cork Engenheira informática F 34 Solteira 

23 Holanda 

 

Amesterdão Auditora F 30 Solteira 

24 Alemanha 

 

Berlim Estagiária 
conservação/restauro 

F 26 Solteira 

25 Singapura - Singapura Terapeuta da fala F 34 Casada 

26 Reino Unido 

 

Belfast Professor Universitário M 33 Solteiro 

27 Reino Unido 

 

Londres Arquitecta F 31 União de facto 

28 Reino Unido 

 

Londres It developer M 27 Casado 

29 Hungria 

 

Budapeste Especialista Dat report F 26 Solteira 

30 ??? (entretanto em 
Portugal) 

Engenheiro 
Electromecânico 

M 28 Solteiro 

31 Áustria 

 

Viena Professora/tradutora F 32 Solteira 

32 Dinamarca 

 

Copenhaga Estudante F 25 Solteira 

33 China - Hong Kong Arquitecto M 25 Solteiro 

34 Santiago do Chile Gestor M 28 Solteiro 

35 França 

 

Lyon Engenheira F 29 Casada  
1 filha (0-6 anos) 

36 Cabo Verde 

 

Praia Docente universitária F 40 Casada 
2 filhos (0-10 anos) 

37 Irlanda 

 

Dublin Engenheira do ambiente F 34 Solteira 

38 Inglaterra 

 

Leeds Tradutora F 27 Solteira 

39 Suíça 

 

Lausanne Finanças business controler M 33 Casado 
2 filhos (0-10 anos) 

40 Angola 

 

Luanda Engenheiro civil M 33 Solteiro 
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II. A ERA DA MOBILIDADE 
O tipo mais barato de orgulho é o orgulho nacional. Ele trai naquele que por ele é possuído a ausência de 

qualidades individuais, das quais ele se poderia orgulhar; caso contrário, não recorreria àquelas que compartilha 
com tantos milhões.  

                                                                                                                                                                                               Arthur Schopenhauer  

2.1. A Globalização 
Ao analisar os efeitos da globalização, podemos afirmar que ela produziu um sistema 

de mudanças que afecta todos o seres humanos, de forma mais ou menos positiva. 
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. Tal como refere Freitas (2008:1), The globalization process has improved the 
circulation of goods, services, capitals and people around the world . 

Os benefícios que se podem obter são imensos. A crescente possibilidade de 
interligação entre as pessoas à volta do mundo permite constatar que todos nós pertencemos 
a uma comunidade global. Neste sentido há um sentimento de interdependência, de partilha 
de valores universais e de solidariedade entre os habitantes do globo, podendo ser usados 
para cimentar uma governação aberta e democrática para benefícios de todos. A economia de 
mercado global gera uma grande capacidade produtiva, que organizada de forma correcta 
pode dar lugar a progressos substanciais, criar postos de trabalho mais produtivos e melhores 
para todos, contribuindo para uma melhoria das condições de vida. (S.E. Tarja Halonen, 2004)  

O processo de globalização produz, no entanto, resultados desiguais entre os países e 
dentro deles, havendo muitos a não participar dos seus benefícios e outros a não conseguir 
realizar as suas aspirações mais básicas e legítimas. 

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. Neste mundo laboral global 
imperam os intercâmbios que facilitam a vivência desta multiculturalidade. Il est plus facile 
de comprendre et d avoir affaire à la complexité du monde et des marches quand les hommes, 
les cultures, les idées et les desseins de ce monde sont représentés dans le stock de 
connaissance et de créativité de chaque entreprise

 

(Freitas, Expatriation Professionnelle:5) 
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. O conhecimento propicia 
crescimento e competitividade, o que terá efeitos mais directos nos países em 
desenvolvimento. 

Portugal encontra-se no grupo dos países do sul, considerados na cauda relativamente 
ao acesso ao conhecimento e tecnologia, sendo dos países do norte que vem a maior parte 
das novas tecnologias, investigação e desenvolvimento. 
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Os sistemas de produção global3 permitiram crescentes fluxos, bem como novas 
oportunidades para o crescimento de países em desenvolvimento, funcionando as empresas 
multinacionais como chave destes sistemas globais de produção, ligando as empresas e os 
seus trabalhadores em todos os países.  

Por seu turno, os países industrializados, com uma sólida base económica, liderança 
tecnológica, abundância de capital e mão-de-obra qualificada, possuem uma boa situação 
para obter benefícios com a crescente globalização da economia mundial, como sejam as 
facilidades de produção e novas saídas para exportações. 

Todavia, os benefícios económicos e os custos sociais estão distribuídos de forma 
desigual pelos vários grupos sociais. Por exemplo, com a mudança de produção para 
economias com salários baixos foram prejudicados alguns grupos de trabalhadores, sobretudo 
os não qualificados. Os grupos beneficiados são os que se encontram associados a 
multinacionais de sucesso e empresas nacionais competitivas internacionalmente, sobretudo 
aqueles que possuem a formação e as qualificações necessárias. 

Os governos de cada país têm a responsabilidade de reforçar as instituições nacionais e 
políticas, aproveitando as suas oportunidades, de forma a melhorar os seus resultados sociais 
e económicos no contexto da globalização, tornando-se as nações cada vez mais 
interdependentes. 

Também as pessoas poderão contribuir para a globalização e beneficiar dela, se 
dotadas de conhecimentos, de qualificações, de capacidades que permitam um melhor modo 
de vida. A carência das mesmas leva a desvantagens num mercado global competitivo, sendo 
através do trabalho que a globalização tem uma das formas mais directas de afectar as 
pessoas, quer positivamente, aproveitando as oportunidades, quer negativamente, já que com 
a liberalização do mercado de trabalho, há cada vez mais insegurança no mesmo. Estes serão 
também os motivos que levam os nossos profissionais qualificados a passarem além-
fronteiras, como verificaremos na análise de inquéritos. Neste mundo global (Freitas, 
Expatriation Professionnelle: 5)  l homme est de plus en plus sollicité à courir le monde, à se 
déterritorialiser, à sadapter de plus en plus vite aux nouvelles exigences professionnelles, à 
recycler son savoir constamment, à réintégrer différentes expériences professionnelles dans sa 
biographie .  

Para além destes pressupostos, é inegável que, além da questão laboral propriamente 
dita, a globalização tem também um impacto inevitável nos valores e nas culturas 
locais/nacionais, pelo que a reflexão central deste trabalho se prende com a questão da 
identidade nacional num processo de mobilidade. Os meios de comunicação e a indústria do 
entretenimento global detêm um grande poder, levando a que muitos dos valores dos países 
dominantes acabem por se impor. Estas diferenças culturais externas manifestam-se através 
da expansão de bens de consumo e estilos de vida, mas também através do movimento de 
pessoas. changer de pays, changer de culture signifie, entre autres, construire une vie 
nouvelle, faire de nouvelles représentations et donner des significations  différentes à ce qui 
était familier

 

(Freitas, Expatriation Professionnelle: 5). 
                                         

 

3 O sistema de produção global é mais pronunciado na indústria de alta tecnologia. 
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A cultura nunca permanece estática, sendo o intercâmbio e o diálogo com outras 
comunidades considerado favorável e, geralmente, apoiado pela maioria, já que há modos de 
abrir-se a outras realidades, conservando a própria identidade. É com esta situação que 
identificamos a maioria dos nossos inquiridos. Por outro lado, a união por uma mesma cultura 
e valores comuns leva ao desenvolvimento de acções conjuntas, sendo este capital social 
essencial para o desenvolvimento. A interconexão global referida, acontece essencialmente 
através das Tecnologias de Informação e Comunicação.  

Esta globalização crescente encontra-se ligada à questão das migrações, bem como à 
existência de viagens massivas a preços de baixo custo reduzindo efectivamente a barreira 
para o movimento. Por sua vez, a revolução das Tecnologias da Informação e o alcance 
universal dos meios de comunicação proporcionaram uma grande difusão do conhecimento, 
nomeadamente das diferenças do nível de vida entre os diversos países, aliciando às 
migrações. 

Assim, os quadros que trabalham para empresas transnacionais movem-se por todo o 
mundo, existindo ainda uma procura de estrangeiros com qualificações especializadas (Brain 
Hunting). Para estes profissionais qualificados, os mercados laborais são efectivamente 
globais, existindo the imperative need for flexibility and mobility of Professional 
competencies . (Freitas, 2008: 1) Esta tendência foi também reforçada pela globalização dos 
sistemas de educação, levando estudantes ao estrangeiro, que muitas vezes aí se mantêm e 
iniciam a sua vida laboral, após o términus dos seus estudos. 

Estes movimentos provocam problemas como sendo a fuga de cérebros dos países 
mais pobres para os países mais ricos. Tal facto priva os primeiros da categoria de 
trabalhadores que mais necessitam, desaproveitando o investimento feito na sua formação. 
Neste sentido, a saída de cérebros prejudica os países em desenvolvimento exportadores de 
mão-de-obra, em favor dos mais industrializados, agravando-se a escassez de qualificações. 
No entanto, os trabalhadores emigrados beneficiam ao adquirir qualificações, conhecimentos 
tecnológicos e empresariais, podendo ainda beneficiar o país de origem, quer nos contactos 
que vão estabelecendo, quer aquando do seu regresso. É este o caso da maioria dos inquiridos 
deste trabalho, que referiram pretender regressar a Portugal após alguns anos a circular por 
outros países. 

Seria benéfico que as políticas nacionais incrementassem medidas fiscais, incentivos e 
oportunidades que facilitassem o retorno dos trabalhadores mais qualificados4 ao seu país de 
origem e, desse modo, aumentar os referidos benefícios, proporcionando uma circulação de 
qualificações mais vantajosa para ambas as partes5. 

Neste sentido, as migrações são uma das componentes mais visíveis do mundo 
globalizado, existindo cada vez maior número de pessoas em movimento e em mudança de 
residência. Estes movimentos podem abarcar as migrações definitivas ou temporárias, os 
viajantes de negócios, os deslocados por conta de actividades profissionais e culturais, ou 
mesmo os turistas, sendo milhões num vai-e-vem entre países. Assim, aumenta 

                                         

 

4 Neste sector observa-se um aumento das migrações femininas, tal como atestado nos inquéritos realizados. 
5  (http://europa.eu/legislation)

  

http://europa.eu/legislation
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substancialmente a percentagem de estrangeiros, acrescidos pelo número de pessoas que 
procuram trabalho fora das suas fronteiras de naturalidade, sobretudo nos países 
desenvolvidos. Nas grandes metrópoles urbanas europeias e americanas, a diversidade de 
cores, língua, credos e trajes é visível nas ruas e atingiu um grau dificilmente imaginável há 
apenas trinta ou quarenta anos

 
(Barreto, 2005:20), colocando às sociedades novos 

problemas como o da integração, e aos indivíduos questões ligadas à vivência num ambiente 
multicultural e à possível perda da identidade nacional. Numa economia global feita de 
alianças que provocam muitas vezes a dispersão geográfica dos trabalhadores, junta-se the 
growing migratory movements that give rise to an increasingly heterogeneous work 
environment, which demands the development of new abilities and the need for multicultural 
co-existence

 

(Freitas, 2008:2).  
Apesar das novas dimensões, é certo, que antes da globalização, há muito existiam 

diversos tipos de migrações entre todos os continentes, levando-nos a concluir, tal como 
Barreto (2005:20) e Cohen (2005:25), que as migrações precederam e abriram as portas à 
globalização, constituindo mesmo um dos seus aspectos fundadores, tornando-se a migração 
internacional, ao mesmo tempo, causa e consequência da globalização. 

Inicialmente, no entanto, estes movimentos eram conotados com populações de 
poucas ou nenhumas qualificações, vivendo situações de precariedade, vulnerabilidade, 
salários baixos, dificuldades de acesso a sistemas de saúde, segurança social, educação, 
separação de famílias, desconhecimento da língua do país de acolhimento e, por vezes, 
preconceito ou discriminação. Apesar dos problemas que possam advir, é inegável o 
contributo dos migrantes no desenvolvimento das sociedades, e até mesmo, no seu equilíbrio 
demográfico. 

Em conclusão, a realidade das sociedades contemporâneas é multicultural, não sendo 
necessária uma integração por miscigenação, coexistindo antes uma preservação das 
identidades e tradições por parte dos estrangeiros com a aceitação e assimilação dos 
costumes e hábitos da sociedade de acolhimento. Portugal teve que conviver com os dois 
lados deste fenómeno, tendo conhecido ao longo das últimas décadas, várias dimensões do 
mesmo: desde as migrações transatlânticas, europeias, definitivas, temporárias, quer na 
variante da emigração, quer na imigração, ou seja, nas saídas e nas entradas em massa. No 
capítulo III serão apresentados e analisados os dados referentes aos fluxos migratórios agora 
referidos.   

Dimensões do Mundo Globalizado

 

Analisando as ligações entre as migrações internacionais, o cosmopolitismo e a 
globalização, Cohen (2005:25) destaca seis aspectos no mundo globalizado. O primeiro refere-
se à mudança dos conceitos de espaço e de tempo, onde Harvey (1989, apud Cohen, 2005:26) 
nos começa por lembrar o espaço das sociedades pré-modernas, entendido como localidades 
concretas, em que as deslocações eram difíceis e perigosas, levando a uma fixação. Quando 
passa a ser possível medir a dimensão física e temporal, o tempo e a distância perderam 
importância na determinação das acções humanas, já que há a possibilidade de os controlar. 
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Os horizontes sociais são alargados infinitamente, passando a existir menos laços, menos 
dependência de locais e pessoas e ao mesmo tempo uma abrangência de espaços através da 
divulgação de imagens simultâneas do mundo.  

O segundo aspecto diz respeito ao aumento das interacções culturais: quer 
entendendo a cultura como pensamento, como comportamento, como produção, ou como os 
conhecimentos intelectuais, artísticos e estéticos de várias áreas, através dos meios de 
comunicação de massa foi possível extrair significados culturais do contexto original para 
outras sociedades, aceder rapidamente a grandes quantidades de todos os tipos e por várias 
fontes, conhecer culturas de outros povos. Para além destes meios, através de rápidos meios 
de transporte, foi possível incorporar os lugares, participando no mundo pluralista e 
multicultural que é a aldeia global

 

de Mcluhan (1962, apud Cohen, 2005:28). 
Em terceiro lugar encontramos a comunhão dos problemas: como referimos no ponto 

anterior, através dos meios de comunicação social os acontecimentos tornaram-se comuns à 
humanidade, levando à consciência da vivência no mesmo pequeno planeta , no nosso 
globo comprimido e integrado (Cohen, 2005: 28) onde as nossas escolhas se repercutem e 
afectam as vidas das outras pessoas, e onde os problemas se tornam globais. Esta situação 
leva-nos ao quarto aspecto, a existência de interligações e interdependências: a rede de trocas 
transnacionais cada vez mais densas, ligam países, empresas, grupos profissionais, cidadãos, 
atravessando fronteiras territoriais, rompendo a anterior auto-suficiência económica e 
cultural. Apesar disso, mais de um terço dos emigrantes que constituem a amostra deste 
estudo, ainda referem as dissonâncias linguísticas, culturais e de valores como um problema 
de inserção social no país onde se encontram. Para Castells (1996, apud Cohen, 2005:29), 
vivemos numa sociedade de redes , na qual as sociedades se ligam a outras sociedades, 
eliminando a separação entre elementos nacionais e internacionais. A localidade e a geografia 
desaparecerão e o mundo será um só lugar. Pelo menos em termos laborais, é esta a noção 
que perpassa nos nossos inquiridos, - tendo em consideração que a nacionalidade perde 
importância no contexto da mobilidade. 

O quinto aspecto refere as organizações transnacionais, onde vários agentes alargaram 
as interligações para além das fronteiras nacionais: corporações, governamentais ou não-
governamentais; diásporas, em que os trabalhadores levam as suas culturas, os seus estilos de 
vida e se expõem às culturas das sociedades de acolhimento, justapondo e fundindo as 
culturas globais.  

Finalmente, em sexto lugar, temos a sincronização de todas as dimensões: as várias 
dimensões da globalização, económica, tecnológica, política, social e cultural, juntam-se, 
reforçando e ampliando o impacto umas das outras. A economia mundial é cada vez mais 
integrada (muitas vezes lesando os interesses nacionais particulares), até pelo mercado livre 
nos vários cantos do globo. Esta economia de mercado, juntamente com a revolução dos 
meios electrónicos e de tecnologia de informação, levou à expansão de fluxos culturais em 
todo o mundo, nas suas várias formas, potenciando o enfraquecimento das culturas nacionais 
e a criação de novas identidades entre cidadãos de países distantes.  

Assim, a globalização e as migrações internacionais geram enormes mudanças a nível 
cultural, levando pessoas em países diversos a sentirem-se parte de uma humanidade comum. 
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Esta ideia é confirmada pelo nosso estudo, onde do universo total dos inquiridos (40), quinze 
se definem como Cidadão Europeu , ou se identificam como cidadão do mundo

 
(77,5%). Os 

fluxos migratórios deslocam-se em várias direcções, destacando-se a sua diversidade e 
ampliando as identidades. Os indivíduos têm tendência para ligações a pessoas, locais e 
tradições para além das fronteiras do seu estado de residência (membros de diásporas, por 
exemplo) já que têm oportunidade de conhecer pessoas de todos os lados do Mundo 6. 
Cohen (2005:39) designa este processo de alargamento das agendas sociais, culturais e 
pessoais como cosmopolitismo . O termo representa a confluência de ideias progressivas, em 
tempos culturalmente cruzados, ricos de informações, plurais. No mundo contemporâneo, de 
diversidade linguística e cultural, onde a capacidade de comunicar com outros e compreender 
as suas culturas está à disposição de muitos, pela proximidade de relações estabelecidas 
através de viagens e de migrações, pessoas de origens diferentes criam uma sociedade em 
que a diversidade é aceite e vulgarizada, Partilho as minhas experiências com outras culturas 
e enriqueço horizontes 7. Sendo o cosmopolitismo associado por vezes a uma certa elite, com 
a globalização e as migrações, torna-se mais abrangente. Ao sair do país de origem, 
desenvolvem-se competências linguísticas e culturais muito abrangentes. Segundo Giddens 
uma pessoa pode usar a diversidade de modo a criar uma auto-identidade que incorpora 

positivamente elementos de diferentes cenários numa narrativa integrada (1997:175). Assim 
uma pessoa cosmopolita é precisamente aquela que se fortalece com o facto de se sentir em 
casa numa variedade de contextos (Fischer, 1984, apud Giddens).   

2.2. As Migrações no Século XXI  

"Não sou nem ateniense, nem grego, mas sim um cidadão do mundo."  

                                                                                       Sócrates  

A afirmação de Sócrates, 400 anos antes de Cristo, estaria provavelmente, também 
inserida numa era de mobilidade de cérebros , denotando já a questão ambígua da 
identidade nacional. Na era da globalização, esta declaração não poderia continuar mais 
actual, ao denominar-se este século XXI, o século das pessoas em movimento , (Mota, 
2010:14). Como podemos verificar nos inquéritos realizados aos emigrantes qualificados, esta 
citação de Sócrates tem a concordância de 77,5% dos nossos inquiridos, proporcionando-lhes 
essa condição, uma amplitude dos horizontes culturais e identitários. 

Segundo o Atlas das Migrações Internacionais (2010:14), dois terços dos países à escala 
mundial são simultaneamente países de origem de emigrantes e de destino de imigrantes, 
como é o caso de Portugal. De acordo com as Nações Unidas (Atlas, 2010: 15), o número de 
migrações internacionais já ultrapassou os 210 milhões. Este número faz da população 
migrante total, o equivalente ao quinto país mais populoso do mundo. No entanto o número 

                                         

 

6 Fonte: inquérito - emigrantes qualificados. 
7 Fonte: inquérito - emigrantes qualificados. 
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de migrantes representa apenas 3% da população mundial, significando que a quase 
totalidade das pessoas, mais de 96%, (id.,ibid.:15) permanece no seu país durante toda a vida. 
Ainda segundo dados deste mesmo Atlas, esta percentagem tem-se mantido estável ao longo 
da última década, contrariando a imagem do aumento do fenómeno das migrações.  

Cohen (2005:33) considera que nas migrações actuais, são evidentes oito tipos, sendo 
o primeiro, as migrações de trabalhadores legais; o segundo, as migrações de trabalhadores 
ilegais: nestas não existe a possibilidade de estimar números, englobando, além da entrada 
ilegal propriamente dita (muitas vezes envolvendo organizações), também as estadas para 
além do permitido; o terceiro, as migrações de refugiados e deslocados: também de 
estimativas difíceis, apesar de alguns dados do ACNUR; o quarto refere-se à migração feminina 
independente: muitas vezes para trabalhar em restauração, hotéis, casas particulares, mas 
também na indústria do sexo; no quinto temos, os trabalhadores especializados: professores, 
médicos, gestores, engenheiros, alguns freelancer ou integrados em empresas internacionais. 
Na maioria das vezes o seu local de origem não é deixado para sempre, possuindo algumas 
regalias por parte das empresas, como seguros de saúde, ensino privilegiado para os filhos, 
pensões para o cônjuge, viagens; em sexto lugar, os trabalhadores especializados de longa 
duração: mediante acordos entre países, trabalhadores especializados ou do mundo dos 
negócios preenchem vagas do mercado de trabalho com a possibilidade de instalação 
permanente e acesso à cidadania; em sétimo, os movimentos internos em grande escala, que 
por vezes têm também implicações globais. Finalmente em oitavo, o turismo: envolve 
movimentos em grande escala de bens, serviços e pessoas, podendo também derivar na fuga 
para outras formas de migração. Da amostra que resultou do nosso inquérito, constam 
elementos do quinto e do sexto tipo.   

2.2.1. Mobilidade  

Quem, que seja português, pode viver a estreiteza de uma só personalidade, de uma só nação, de uma só fé? 
                                                                                                             Fernando Pessoa, in 'Portugal entre Passado e Futuro'  

Como refere Fernando Pessoa, os portugueses têm no seu ADN a procura de outros 
mundos, seja pela proximidade do oceano, seja pelo estigma de serem a cauda da Europa , o 
que os leva a partir. No entanto, nos dias de hoje estas partidas perderam o carácter trágico 
da época dos descobrimentos. 

Entre os trabalhadores altamente qualificados, a mobilidade internacional é 
particularmente incentivada, nomeadamente junto dos investigadores, fazendo parte das suas 
trajectórias profissionais. A própria substituição do conceito de migração pelo de mobilidade 
sugere, como indica Reis (2007:179), referindo-se aos investigadores, um eventual processo 
de diferenciação social entre classes de trabalhadores que esta distinção implicitamente 
pressupõe

 

salientando a permanência de fluxos temporários face à ênfase na permanência 
das estadias a que o conceito de migração está mais frequentemente associado . 

A mobilidade contribui para a circulação de conhecimentos e de práticas através dos 
indivíduos que se encontram em movimento. Neste caso esses recursos humanos qualificados 
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adquirem um papel central no modelo actual de crescimento económico. Tomando em linha 
de conta o conhecimento como um recurso central, torna-se necessário aos países deter a 
capacidade para atrair recursos humanos qualificados num mapa global, actualmente 
competitivo. Novas mobilidades e novas circulações de pessoas são assim fenómenos de 
criação de competitividade regional neste novo mapa global 8 (Reis, 2007: 179). Nesta linha de 
pensamento, Malheiros (2005:125) refere que estas migrações internacionais assumem uma 
lógica cada vez mais próxima dos movimentos internos, sobretudo no conjunto da União 
Europeia, uma vez que a livre circulação implica a existência de um quadro de mobilidade 
com condições cada vez mais próximas das registadas no interior dos estados (2005:125). 

Para João Peixoto (in Visão nº 901, 10.06.10), esta emigração é agora mais 
temporária , situação também verificada por Jorge Malheiros, devido à flexibilidade do 
mercado de trabalho (id. Ibid.). É neste sentido que o investigador Rui Pena Pires (id. Ibid.) 
aborda a questão da retoma da emigração por parte dos portugueses, e os seus consecutivos 
aumentos após a integração na Europa, justificando-a com uma maior facilidade para a 
mobilidade, que caracteriza por circulação . 

A integração Europeia tem na livre circulação de pessoas e trabalho (bens e serviços) 
um símbolo. Em 2005, um Eurobarómetro mostrou que os europeus consideravam essa livre 
circulação o resultado mais positivo da integração Europeia. Um novo Eurobarómetro, em 
Junho de 2010 (nº 337) reforça esse resultado, acentuando os aspectos positivos dessa 
mobilidade para o mercado de trabalho e para os indivíduos. Apesar disso, apenas dez por 
cento dos europeus viveu e trabalhou noutro país, sendo de um em cada cinco, aqueles que 
colocam a possibilidade de trabalhar fora do seu país em algum momento no futuro, mas não 
exactamente num futuro próximo. 

Sendo essa motivação, um dos factores decisivos para a partida para outro país, quase 
metade dos europeus a encontra apenas no desemprego. A oportunidade de fazer mais 
dinheiro, o gosto pela cultura e estilo de vida do país de destino, constituem os outros dois 
grandes factores que perspectivam uma melhoria da qualidade de vida e das condições de 
trabalho. Verifica-se também que aqueles que já trabalharam no estrangeiro, ou que 
conhecem pessoas que o fizeram, estão mais propensos ao movimento de saída. 

Os níveis de emigração estão relacionados com o nível de mobilidade das pessoas (no 
sentido da propensão/disposição, da necessidade, da mobilidade do trabalho, da mobilidade 
familiar, etc.). A Comissão Europeia analisa este tema no Eurobarómetro 3379, do qual 
destacamos três das questões analisadas (Figura II.1; Figura II.2; Quadro II.1):   

                                         

 

8 Para além da própria prática científica, a nível político global tem havido uma crescente ênfase na mobilidade internacional dos 
investigadores, como é disso exemplo a comunicação da Comissão Europeia A Mobility Strategy for the European Research Área . A nova Lei 
da Imigração (Lei nº 23/2007 de 4 de Julho) já reflecte a atenção que tem vindo a ser dada não só às necessidades deste grupo de 
profissionais, como aos interesses dos próprios países em acolhê-lo. Por isso se transpõe a Directiva Europeia 2005/71/CE de 12 de Outubro 
de 2005, relativa a um procedimento específico de admissão de nacionais de países terceiros para efeitos de investigação científica. 
9 O Eurobarómetro utilizou uma amostra das NUTS II dos vários países, onde realizou entrevistas pessoais em zonas urbanas e rurais, a 
pessoas com mais de 15 anos. Em Portugal foram entrevistadas cerca de mil pessoas. Os resultados foram posteriormente extrapolados para 
o universo da população residente com mais de 15 anos (Existia a possibilidade de escolha múltipla pelo que a soma pode ser superior a 
100%.). 
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Figura II. 1. Alguma vez se deslocou por mais de dois meses ao estrangeiro, para estudar? 

Eurobarometer nº 337, Junho 2010 - Geographical and labour market mobility

 

Fontes: Comissão Europeia, ES Research   

Na primeira questão verificamos que cerca de 84% de portugueses nunca se deslocou 
ao estrangeiro para estudar, situando-se este valor acima da média da UE 27, já que nesta o 
número daqueles que nunca se deslocaram é superior (86%), como podemos comprovar no 
gráfico II.1. 

A possibilidade de uma mobilidade ao nível do trabalho para os portugueses (Figura 

II.2), situa-se uma vez mais acima da média da UE 27, apesar de apenas 21% dos inquiridos 
colocarem a hipótese de trabalhar no estrangeiro. Esta percentagem pode, entretanto, ter 
aumentado por um fenómeno de imitação, incrementado pelas dificuldades laborais em 
Portugal que levaram muitos portugueses a sair do país. Porém, e ainda segundo o mesmo 
Eurobarómetro, na hipótese de desemprego, a grande maioria dos portugueses não se 
encontra predisposto para ir trabalhar para o estrangeiro, o que revela alguma falta de 
flexibilidade para a mobilidade (cerca de 61% dos portugueses não estaria pronto, comparado 
com 45% na média da UE 27). Tal facto poderá também estar relacionado com a existência de 
apoios aos desempregados em Portugal, nomeadamente a atribuição de subsídios de 
desemprego, não esquecendo ainda, o papel de suporte desempenhado pela família no 
acompanhamento dos seus elementos nestas situações.         
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Figura II. 2. Coloca a hipótese de no futuro poder vir a trabalhar no estrangeiro?  
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Ainda segundo o mesmo inquérito, as principais razões para os portugueses 
procurarem emprego no estrangeiro relacionam-se com a melhoria das condições de emprego 
e consequentes condições de vida (Quadro II.1). No que diz respeito aos emigrantes 
qualificados, verificou-se com a nossa amostra que a primeira motivação é a progressão na 
carreira, seguida das questões monetárias.   

Quadro II. 1. O que o motivaria a trabalhar no estrangeiro?  

O que o motivaria a trabalhar no estrangeiro?
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Relativamente aos factores desencorajadores, de entre os europeus, os portugueses 
são dos que menos consideram como tal, quer a família, pelas mudanças que lhe serão 
impostas (apenas 19%), quer os amigos que deixam para trás (apenas 4%). A nossa amostra, 
como veremos, não é coincidente. Apesar de a maioria dos nossos inquiridos referir a 
inexistência de obstáculos à partida para o estrangeiro, 30% refere a família em segundo 
lugar.  

2.2.2. Nomadismo  

A migração internacional é uma constante e não uma aberração na história humana . 
Stephen Castles  

Conotado desde os tempos do período Paleolítico como o modo de vida das 
populações que habitavam as zonas áridas e semiáridas do Globo, o nomadismo consistia na 
mudança frequente da habitação ditada pela necessidade da procura e recolha de alimentos, 
quando os recursos alimentares eram obtidos através da caça, da pesca e da recolha de 
vegetais directamente da natureza o que, juntamente com as modificações sazonais do clima, 
motivava essas deslocações permanentes, impedindo estas populações de se fixarem 
permanentemente num mesmo local (in Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura, vol. 21).  

Hoje não são as condições atmosféricas que ditam a mobilidade, nem a simples 
necessidade de alimentos, mas um outro tipo de enriquecimento que por sua vez desemboca 
em deslocações contínuas, tal como acontece com as tribos nómadas, e até numa idêntica 
dificuldade de sedentarização. Estas deslocações são enriquecidas pelos contactos 
estabelecidos, pelas aprendizagens realizadas, que transformam a vida de quem passa por 
experiências internacionais. Será um determinado espírito nómada , que leva à procura de 
novos percursos? Segundo algumas opiniões, é isso que acontece a partir do momento em 
que se dá início a uma mobilidade a minha carreira desenvolveu-se em meios multi-culturais e 
acho muito difícil adaptar-me a um emprego onde as pessoas são todas do mesmo país

 

(Masculino, in jornal Região de Leiria, 5/11/10), depois de voltar a Portugal, realmente senti-
me incomodado pela falta de muitas coisas a que me habituei no estrangeiro (Blogue GAP: 

Masculino, Licenciado em Informática, de Itália e Alemanha para Portugal (1/08/09). 

Esta capacidade de adaptação é testada aquando de um possível regresso às origens, 
ditando possivelmente uma nova partida provavelmente quando voltar está tudo na mesma, 
só nós é que mudámos

 

(Masculino, in jornal Região de Leiria). 
As mudanças ocorridas funcionam como um recheio importante do currículo, já que as 

multinacionais valorizam não apenas o currículo académico, mas a competência técnica e a 
experiência, nomeadamente a que se consegue num ambiente móvel: capacidade de 
relacionamento em meios multi-culturais, conhecimento de línguas, facilidade de adaptação e 
maiores níveis de autonomia e responsabilidade. Competências importantes em contextos 
profissionais cada vez mais competitivos. 

Kaufmann (2003, apud, Pierre, 2010: 176, Mobilités géographiques et écarts de 
pouvoir ) considera que a mobilidade pode levar àquilo que chama de motilidade , e que 
define como un ensemble de facteurs définissant la potentialité à être mobile dans l espace, 
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soit, par exemple, les capacites physiques, les aspirations à la sédentarité ou à la mobilité, les 
systèmes techniques de transport et de télécommunications existants et leur accessibilité, les 
connaissances acquises, comme le permis de conduire, l anglais international pour voyager . 
Também, no entender de Lévy (2008, apud Pierre, 2010:176), os agentes da mobilidade serão 
detentores de um capital espacial , que permite integrar o stock de experiências e as 
capacidades de agir em intercâmbio com outros capitais 

 
culturais, sociais, económicos 

 
passando a possuir uma aptidão para viver grandes mobilidades.  

Também sentimos que existe uma certa apetência

 

para a mobilidade, um certo 
espírito nómada

 

que caracteriza determinados indivíduos. Este tanto pode ser a causa do 
nomadismo, levando as pessoas a procurar outros destinos, ou a sua consequência, já que, 
após mudanças constantes de espaços, de culturas, de modos de viver, dificilmente se 
consegue estabilizar, sedentarizar. O meu futuro não está em ficar, mas sim em partir; acho 
que é o denominador comum de quem saiu e sentiu que valeu a pena correr riscos.

 

(Blogue 
GAP: Feminino, Conservadora-Restauradora de Fotografia, dos EUA para a Madeira (10/5/09) 

Tal como Kaufmann, consideramos que a mobilidade tem que ver com o espírito 
explorador e desprendido (2008,apud Pierre, mobilités, 2010: 181), on peut être très mobile 
( ) en recherchant systématiquement à explorer l inconnu et le dépaysement . A mobilidade 
geográfica torna-se um privilégio para estes grupos, funciona quase como um sistema de 
relações de poder, de redes com características comuns, com conhecimentos, capacidades e 
vivências abrangentes. Musgrove (1963, apud Peixoto, 1999:15) salienta essa mobilidade 
como regime de circulação da elite

 

classificando-o também, num certo sentido, como novo 
nomadismo .    

2.3. As Migrações Qualificadas 
"Onde nos sentimos bem, é aí a nossa pátria." 

Aristófanes  

A mobilidade internacional dos cérebros não é um fenómeno novo. Ao longo da 
história, os tipos de fluxos e motivações têm diversificado, por parte de intelectuais, cientistas, 
académicos, investigadores, levando a que desde tempos imemoriais, académicos, 
astrónomos, linguistas, bem como artífices com qualificações de engenharia, militares ou de 
gravação, se moveram no interior de impérios ou entre eles

 

(Paganoni e Todisco, 1995:3, 
apud Peixoto, 1999:12). Este fenómeno ocorreu desde o período clássico do pensamento 
grego, em que migraram muitos pensadores, passando, mais tarde, pela atracção de talentos 
do complexo de Alexandria. Segundo Dedijer (apud Peixoto, 1999:13), desde este período (há 
2200 anos) que as autoridades no poder dispõem de políticas para atrair ou rejeitar 
intelectuais. Estes movimentos continuam durante o período medieval, tornando-se mais 
intensos devido à expansão das Universidades na Europa, o que levou também à existência de 
intercâmbios estudantis. Após este período intensificam-se e diversificam-se esses 
movimentos, tornando-se mais fortes no período colonial do século XIX e primeira metade do 
século XX, potenciados pela melhoria dos meios de transporte e de comunicação. 
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O estudo das migrações qualificadas teve origem nos anos 60/70 do século passado, 
sendo dado predomínio à esfera económica na análise aos conceitos de fuga de cérebros , 
pela associação das teorias do capital humano com as teorias das migrações (Becker, 1964, 
Schultz, 1960, apud Góis, Marques, 2007: 32). Esses conceitos eram analisados em função do 
país de origem (brain drain) e do país de destino (brain gain). Para além do campo científico, a 
esfera política foi ganhando importância na Europa com as relações entre o Norte 
(desenvolvido) e o Sul (em desenvolvimento) (Smith, 2006, apud Góis e Marques, 2007:32). 
Considerando que as implicações e o impacto deste tipo de circulação migratória vai muito 
além das esferas referidas, nomeadamente ao nível social e cultural, são, sobretudo, estas as 
que se pretendem explorar neste estudo.   

2.4. Redefinição de Conceitos 
Uma das questões que nos colocamos quando nos referimos às migrações qualificadas, 

pelo seu carácter nómada, tem a ver com a denominação a atribuir aos agentes das mesmas, 
algo que tentaremos obter também através dos inquéritos realizados, questionando os 
inquiridos sobre esse ponto. Dada a diversidade do grupo, as terminologias adoptadas para 
designar este tipo de mobilidade são variadas. Como refere Peixoto (1999:5), são vulgares os 
termos de mobilidade dos cérebros , de competências , de elites ou migração de capital 
humano. Estas variações resultam da língua de origem: no caso dos anglófonos, os termos 
ligados ao brain migration, no caso dos francófonos, termos como exode des cerveaux , 
mobilité des compétences , mobilité des cadres ou professionnels itinérants .  

Começaremos por referir as definições básicas destes conceitos. Segundo o 
Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho10, entende-se por «Imigração», a acção 
pela qual um indivíduo, que residia habitualmente num Estado-Membro ou num país 
terceiro11, estabelece a sua residência habitual no território de outro Estado-Membro por um 
período cuja duração real ou prevista é, no mínimo, de doze meses; por «Emigração», 
entende-se a acção pela qual um indivíduo que residia habitualmente no território de um 
Estado Membro deixa de aí residir por um período cuja duração real ou prevista é, no mínimo, 
de doze meses. 

Uma questão que atravessa esta temática e nos parece importante diz respeito à 
denominação a atribuir aos seus protagonistas. A situação em que se encontram não 
corresponde ao conceito tradicional de emigrante/ imigrante. Apesar de saírem do seu país 
de origem e entrarem num outro país de destino, no grosso das características, possuem 
apenas estes dois verbos em comum. Em todos os outros aspectos encontram mais 
semelhanças com o conceito de nomadismo (Modo de vida de quem muda constantemente 
de residência ou ocupação, viaja frequentemente ou tem vida errante) ou com o conceito de 
mobilismo (facilidade para se mover) (cf. Dic. Verbo).    

                                         

 

10 Regulamento nº 862/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, artigo 2º. 
11 «Nacional de país terceiro», qualquer pessoa que não seja cidadão da União Europeia. 
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Migrantes Qualificados

 
O conceito de migrantes altamente qualificados é abrangente, não se reduzindo 

apenas àqueles que são recrutados por empresas multinacionais para suprirem carências em 
determinadas profissões ou funções adequadas à sua formação/experiência. Neste estudo, 
foram considerados todos os migrantes portadores de um elevado nível de conhecimentos ou 
habilitações utilizadas no mercado de trabalho, tomando-se como qualificação académica 
mínima, a equivalente a pelo menos um primeiro grau de educação superior (no país de 
origem), ou seja, no mínimo, o grau de bacharel ou licenciado (três anos de estudos 
superiores). Esta é a regra seguida por muitos dos autores nesta área, definindo-se como nível 
de habilitações o tertiary educational level12 das classificações internacionais (Peixoto, 1999:5) 
e (Góis e Marques, 2007:23).  

Como foi referido no primeiro capítulo, apesar da actualidade do tema, a bibliografia 
disponível é escassa, tratando-se de uma realidade pouco conhecida, já que os fluxos destes 
migrantes acontecem de forma independente, ou inseridos num processo organizacional de 
mobilidade interna, para os segmentos qualificados do trabalho. Tendo a noção de que, com a 
Comunidade Económica Europeia se registou um aumento deste tipo de migrantes (Peixoto, 
1998, apud Góis e Marques: 29), devido aos factores atrás enunciados, tornou-se muito difícil 
a obtenção de dados concretos relativamente aos mesmos.  

2.5. Perspectivas da Migração Qualificada 
Apesar do aumento recente dos fluxos migratórios nas várias categorias sócio-

profissionais, empurradas pela crise económica que se faz sentir em toda a Europa e, de 
forma particular em Portugal, as migrações internacionais de indivíduos altamente 
qualificados têm vindo a assumir uma importância crescente de há alguns anos a esta parte.  

Este aumento é fruto de múltiplos factores, como referem Góis e Marques (2007:33), 
nomeadamente: a globalização económica; a expansão da economia mundial; a 
competitividade entre países ou regiões; as diferentes políticas económicas e de educação 
prosseguidas nas últimas décadas ou ainda, as modificações e os desequilíbrios demográficos 
existentes.  

Para além destes factores, a facilidade das migrações foi reforçada pela revolução 
causada pela evolução e importância das tecnologias de informação e comunicação (TIC) no 
nosso quotidiano, que alteraram e modificaram as dinâmicas da mobilidade populacional. 
Sendo uma característica comum a vários tipos de migrantes, tomará uma maior importância 

                                         

 

12 Nota: OCDE, 1995- classificações internacionais - O Manual de Camberra fornece instrumentos para a medição dos recursos humanos 
afectos às actividades de ciência e tecnologia. Este manual enquadra-se numa série de manuais metodológicos desenvolvidos em conjunto 
pela OCDE e pela Comissão Europeia/Eurostat com vista à criação de indicadores de ciência e Tecnologia fiáveis e comparáveis.  
Neste contexto, o Manual de Camberra surge em 1995, fruto da cooperação entre a OCDE, a Comissão Europeia (DGXII e EUROSTAT), a 
UNESCO, a ILO-International Labour Organization e peritos nacionais.   
Neste instrumento metodológico encontramos definições e classificações relativas aos recursos humanos por qualificação (níveis e áreas de 
estudo) e ocupação. O Manual de Medição de recursos humanos dedicados à C & T (o "Manual de Camberra") foi emitido em 1995. Ele foi 
preparado em estreita cooperação entre a OCDE e a UNESCO DGXII / Eurostat da Comissão Europeia, da OCDE direcções, e do Escritório 
Internacional do Trabalho (OIT), com o apoio de peritos nacionais. Apresentando uma análise sobre as melhores práticas internacionais e 
nacionais e as classificações, o "Manual de Camberra" fornece definições de recursos humanos dedicados à ciência e tecnologia em termos de 
qualificação (níveis e áreas de estudo) e ocupação e discute uma série de variáveis de interesse político.  
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no caso dos imigrantes altamente qualificados (Findlay e Stewart, 2002; Lowell, 2002, apud 
Góis e Marques, 2007: 33). 

Assentes em teorias económicas, os fluxos de trabalhadores qualificados levaram a 
novos conceitos devido aos processos de reestruturação económica à escala global. Sendo 
esta uma realidade cada vez mais dinâmica, ultrapassa o fluxo unidireccional dos migrantes 
qualificados presente nas discussões em torno do brain drain, do brain gain e do brain waste 
(desperdício de cérebros), para alcançar o conceito mais alargado de brain circulation e brain 
exchange. Consideramos também, como Mahroum (2000, apud Góis e Marques, 2007: 43), 
que a mobilidade dos indivíduos altamente qualificados não poderá ser baseada apenas em 
teorias económicas, já que, poderá ocorrer na ausência de diferenças salariais, existindo 
múltiplos motivos envolvidos na mobilidade dos diferentes tipos de profissionais, e em 
diferentes situações da vida profissional. Pelo contrário, nos movimentos migratórios 
tradicionais, as diferenças salariais e os factores financeiros poderão ter um peso superior nas 
motivações para a partida. 

Musgrove (1963, apud Peixoto, 1999:14) salienta precisamente as diferenças nos 
principais motivos dos emigrantes não qualificados para os qualificados à medida que o 
sistema económico integra tarefas mais profissionalizadas e que o sistema de estratificação 
social se torna crescentemente formalizado em torno de credenciais educativas, o critério de 
sucesso deixa de ser a iniciativa, o esforço ou o sofrimento para passar a ser a educação . 

Como se irá confirmar nos inquéritos realizados, e apesar do momento difícil vivido em 
termos económicos, constata-se que gestores, engenheiros, académicos e investigadores, 
empresários, estudantes, e outros grupos de profissionais altamente qualificados, apresentam 
motivos diversificados para trabalhar no exterior, não redutíveis às razões económicas 

 

como 
acontecia nas migrações tradicionais. As motivações económicas representam apenas uma 
parte dos motivos para a mudança internacional de residência, registando-se um maior peso 
nos factores profissionais, relacionados com a progressão na carreira, ou o enriquecimento 
social e cultural.  

Estas motivações são encaradas numa perspectiva positiva, tal como refere Peixoto 
(1999:79), as formas de mobilidade profissional que implicam migração são encaradas como 
um passo necessário à progressão dentro da empresa, sobretudo quando os benefícios futuros 
excedem claramente os custos ou os riscos existentes em qualquer mudança de quadro de 
vida . Quando este processo acontece no âmbito de transferências, o sucesso destas 
migrações é ampliado pela segurança que as mesmas envolvem (manutenção do emprego, 
financiamento da deslocação, melhoria de estatuto na organização), ao contrário do que 
acontece com as migrações independentes. Porém, em ambos os casos, a carreira é encarada 
como uma melhoria continuada do nível de vida, traduzida por possibilidades de promoção, 
satisfação no trabalho e melhoria geral do estilo de vida

 

(Salt, 1983, apud Peixoto, 1999:79). 
Contudo, para alguns, essa mudança pode ser até acompanhada por efeitos negativos, 

na carreira profissional, em termos económicos (Forster, 2000, apud Góis e Marques, 
2007:43), ou familiares. Relativamente a estes últimos, as dificuldades resultam da posição 
específica no ciclo de vida familiar. No caso dos jovens profissionais solteiros esta 
condicionante não se aplica, mas por parte dos indivíduos casados, pode representar um 
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problema. Este pode apresentar diversas variantes, como indica Peixoto (1999:84), desde os 
custos da movimentação migratória, aplicados não a um indivíduo mas a um núcleo familiar; 
as dificuldades de integração social; a eventual procura de emprego para o cônjuge e 
sobretudo a ruptura de carreira no local de origem (perturbação da carreira profissional); a 
integração dos filhos no sistema escolar (normalmente em escolas internacionais ligadas ao 
país de origem). Também nos inquéritos realizados durante esta pesquisa, encontramos 
referências à questão da perturbação da carreira profissional do cônjuge, bem como algumas 
dificuldades na integração escolar por parte dos descendentes, sobretudo quando se 
encontram num nível etário mais elevado (adolescentes).  

Segundo alguns estudos (Percom, 1990; Stroh e Lautzenhiser, 1994 apud Peixoto, 
1999:85) as razões familiares são o principal motivo de fracasso das deslocações 
internacionais 

 

tanto na recusa de colocações como estadias abreviadas ou desempenho 
insuficiente . Acontece sobretudo quando os expatriados são do sexo masculino, 
encontrando-se as mulheres incorporadas no mercado de trabalho, ou seja, quando se trata 
de famílias de dupla-carreira . O facto de a esposa prosseguir no país de origem, a sua 
própria carreira, apenas multiplica as dificuldades da expatriação, pois a deslocação do núcleo 
implica o abandono, temporário ou definitivo, da profissão, acompanhada da dificuldade de 
nova integração local.

 

(Peixoto, 1999:85). Como também lembra Peixoto, esta dificuldade é 
aumentada no caso das deslocações para determinados países, como os do Médio Oriente, 
onde a integração da mulher de origem ocidental encontra dificuldades especiais. No nosso 
objecto de estudo encontramos precisamente um exemplo desta situação (na Arábia Saudita), 
em que são referidas dificuldades quanto à integração social e laboral do cônjuge do sexo 
feminino. 

Quando os agentes não são acompanhados pela família, há um afastamento 
prolongado do núcleo familiar implicado na deslocação migratória, levando também a 
problemas pessoais. Na nossa amostra encontramos apenas dois casos nesta situação, mas 
onde ainda não existem descendentes, pelo que não foi considerado por esses agentes como 
algo complicado.   

2.6. Conceptualizar as Migrações Qualificadas: Brain Drain, Brain Gain, Brain Exchange e 
Brain Waste 
Tal como a mobilidade de cérebros é uma realidade antiga, também o é o conceito de 

fuga, quando os atenienses (em 150 d. c.) se queixavam da fuga de cérebros gregos para 
Alexandria (Oliveira e Sousa, 1989, apud Peixoto, 1999:17). 

Todavia, os estudos que incidem sobre as migrações qualificadas tiveram início, a nível 
internacional, nos anos 60 do século passado. Daí emergiu o conceito de brain drain (fuga de 
cérebros), iniciando-se o debate em torno dessa fuga de cérebros

 

em meados de 1962 pela 
Royal Society, da Grã-Bretanha, que realizou um relatório através da documentação da 
emigração de indivíduos altamente qualificados de diversas categorias profissionais 
(engenheiros, cientistas e técnicos) para os Estados Unidos da América. (Hillmann e Rudolph, 
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1996; Watanabe, 1987, apud Góis e Marques, 2007:34) 
O conceito referia-se ao fluxo de pessoas qualificadas entre países desenvolvidos 

 
normalmente da Europa 

 
para outro país desenvolvido 

 
os EUA, expressando os receios 

dos europeus perante essa situação, que além do Reino Unido se generalizou a outros países 
europeus. Mais tarde, o significado do termo foi alargado para englobar igualmente as saídas 
de recursos qualificados de países em vias de desenvolvimento para o mundo desenvolvido 

 
sobretudo para os EUA 

 
passando a ser considerado como um processo de manutenção do 

subdesenvolvimento dos países periféricos, já que a contribuição para o bem-estar do país de 
destino foi confrontada com uma sensação de perda por parte do país de origem

 

(Oliveira e 
Sousa, 1989, apud Peixoto, 1999:17/ / id.,ibid:17). Esta opinião é partilhada por Portes (1976, 
apud Peixoto, 1999:18) que considera o brain drain correspondente a uma contínua perda de 
pessoal altamente qualificado de certos países e o correspondente ganho inesperado para 
outros . Esta perda acentuou-se quando o êxodo passou a acontecer nos países mais 
pobres, pois como refere Peixoto (1999:21) se o êxodo proveniente da Europa sempre se 
referiu a uma relativa minoria de emigrados, sem impacto profundo sobre as economias e 
sociedades de origem, o fluxo oriundo do Terceiro Mundo cedo se revelou quantitativa e 
relativamente mais importante e com consequências muito mais negativas sobre as 
sociedades de origem.

 

Nestes países destacam-se os imigrantes que se iniciaram como 
estudantes, decidindo depois aí permanecer, ao contrário dos profissionais de países 
europeus, na maioria jovens licenciados (Peixoto, 1999:22). 

O conceito de brain drain passou então a referir-se, genericamente, à transferência de 
capital humano, (baseado no nível de escolaridade atingido) e, em particular, à migração de 
indivíduos com elevados níveis de educação, tradicionalmente de países menos desenvolvidos 
para os mais desenvolvidos (fuga de cérebros). Como referem Góis e Marques (2007:34), 
nesta perspectiva, a saída de profissionais altamente qualificados destes países limitaria, ou 
inviabilizaria mesmo, o seu desenvolvimento, ao mesmo tempo que criaria condições mais 
favoráveis à continuação do desenvolvimento dos países desenvolvidos, perpetuando as 
desigualdades (Berry e Soligo, 1969; Bhagwati e Hamada, 1974, apud Góis e Marques, 
2007:34). Esta perspectiva enfatiza os efeitos negativos no país de origem causados pela fuga 
de cérebros, ao nível do crescimento económico e do capital humano, já que este último, é um 
dos três factores de crescimento económico, sendo o capital físico e a produtividade os outros 
dois, segundo Lucas e Mankiw (1988 e 1992, apud, Góis e Marques, 2007: 35). 

Para Góis e Marques o conceito de capital humano parte da ideia que as qualificações 
escolares, habilidades e competências que um indivíduo possui, constituem um produto do 
investimento realizado, com o objectivo de aumentar os rendimentos individuais . 
Aumentando os rendimentos individuais dos trabalhadores, aumentaria o crescimento 
económico global. Este aspecto é sublinhado pelas teorias de Paul Romer (1986, 1990) e 
Robert Lucas (1988, apud Góis e Marques, 2007:35), que referem o papel economicamente 
estimulante desempenhado pela imigração de indivíduos altamente qualificados para as 
sociedades de destino. Assim, para as partes envolvidas o brain drain implicaria uma redução 
do rendimento potencial e, inversamente, o brain gain, um aumento potencial desse 
rendimento. 
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Ao investir na criação do capital humano através da formação ou educação, os 
Governos esperam um retorno do investimento quando o indivíduo se tornar 
economicamente activo, quando as habilitações se tornarem produtivas, ou quando o capital 
humano gerar ideias ou produtos que possam gerar capital (Rosenbaum et al., 1990, apud 
Góis e Marques, 2007: 36). Daí que  o investimento feito na educação para desenvolver o 
capital humano é uma forma de fortalecer e apoiar o potencial económico de um país

 
(Rhode:1993, apud Peixoto, 1999:27). Quando esse capital humano não é rentabilizado no 
mesmo país ou sociedade que o gerou, devido à sua emigração, verifica-se uma perda de 
capitais investidos e, ausência de rentabilidade desses investimentos.   

Para as teorias do brain drain, (Góis e Marques, 2007:36) o mesmo implica uma dupla 
perda: por um lado, a perda do investimento realizado na educação e formação dos 
indivíduos, por outro, uma perda potencial daquilo que resultaria futura e potencialmente 
desse investimento (ao nível do retorno do capital e do potencial de desenvolvimento). 
Hamilton (apud Góis e Marques, 2007: 37) concorda com Peixoto (1999:27) quando referem 
que o brain drain é um subsídio para os países já ricos

 

já que o retorno do investimento feito 
na educação e recursos humanos pelos países em desenvolvimento é aproveitado pelos países 
mais desenvolvidos, que atraem os recursos qualificados. Este tipo de migrações poderá 
afectar e retardar o desenvolvimento do país de origem e impedir a redução da diferença 
entre países ricos e países pobres. (Watanabe, 1968:433, apud Góis e Marques, 2007:37)   

2.7. Brain Drain Indirecto  
A noção de brain drain é também aproveitada para designar o movimento de 

estudantes de graduação ou pós-graduação entre os referidos países. A saída de estudantes 
para prosseguir a sua carreira educativa num país desenvolvido, poderá representar a perda 
definitiva desses estudantes para o país de origem, retirando-lhe futuros recursos humanos 
qualificados, necessários ao seu desenvolvimento. A criação de condições políticas e 
económicas favoráveis à deslocação dos estudantes universitários dos países em 
desenvolvimento poderá ser entendida como mecanismo de captação desses estudantes por 
parte dos países desenvolvidos quando a saída temporária se transforma em saída definitiva 
destes recursos humanos.   

2.8. Brain Waste  e  Brain Hunting  
Entende-se por este conceito brain waste , o desperdício de qualificações, sendo 

considerado indirecto quando se dá a impossibilidade de reter nacionalmente recursos 
imigrantes altamente qualificados.  

Desencadeado por um processo migratório, pode também ocorrer uma mobilidade 
descendente (ou deskilling). As suas causas prendem-se com as dificuldades de transferência 
do «capital humano», os problemas decorrentes do reconhecimento de diplomas dos 
imigrantes ou com as questões linguísticas a eles associadas. 

Esta situação acontece também com a migração de indivíduos altamente qualificados, 
que não tem, obrigatoriamente, associada a ideia de mobilidade profissional ascendente. 
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Quando não se dá um aproveitamento das qualificações dos indivíduos altamente 
qualificados, no país de destino gera-se um desperdício do capital humano do migrante nos 
dois extremos da cadeia migratória, no que poderíamos chamar um duplo brain waste. 

Esta situação é desencadeada quando existem as dificuldades em adequar a imigração 
às necessidades do mercado de trabalho, por falhas na previsão relativas ao mesmo ou pela 
falta de correspondência entre os fluxos migratórios e as necessidades do mercado de 
trabalho. Muitos imigrantes são sobrequalificados para os empregos que ocupam, situação 
que acontece em Portugal, sobretudo no caso dos imigrantes originários da Europa de Leste. 
Ao conseguirem uma participação no mercado de trabalho, as suas qualificações são 
desvalorizadas. Nestes casos, o país de destino não reconhece os certificados de habilitações 
dos imigrantes, conduzindo-os para os mercados de trabalho secundários. Ao legitimar ou não 
os conhecimentos e competências profissionais dos migrantes (sobretudo quando o exercício 
implica a obtenção de títulos profissionais obrigatórios) faz-se a gestão dos imigrantes no 
mercado de trabalho nacional. Esta situação gera o desaproveitamento das capacidades 
intelectuais e das qualidades profissionais de uma parte dos imigrantes.  

Este processo de desqualificação está presente em muitas situações de brain drain 
indirecto, sendo um dos exemplos o caso dos estudantes lusófonos patrocinados nos seus 
estudos pelo Estado português, por Fundações portuguesas, ou pelos governos dos seus 
países. No final, muitos destes estudantes decidem não regressar aos seus países, levando, por 
um lado, a um não brain gain imediato para os seus países de origem, e, quando a ocupação 
alcançada não corresponde à qualificação obtida, a um brain waste para o país de 
acolhimento que não aproveita os recursos colocados à sua disposição. 

Muitos países desenvolvidos implementaram políticas que procuram atrair migrantes 
altamente qualificados para preencher os seus quadros (os Estados ou empresas nacionais ou 
multinacionais), o brain hunting. Tal facto deve-se à inexistência de forças de trabalho 
devidamente qualificadas num dado mercado de trabalho nacional, levando ao recurso a um 
mercado global, promovendo as migrações desses quadros ou técnicos altamente qualificados 
(Góis e Marques, 2007: 58).  

             Causas

 

As causas da mobilidade destes agentes são variadas, dependendo também das 
condicionantes do país de origem e do país de destino, bem como de factores individuais. 
Segundo Portes (1976, apud Peixoto, 1999:24) os fluxos de brain drain são motivados por três 
factores. O primeiro diz respeito aos desequilíbrios criados entre países centrais e periféricos 
no que diz respeito às relações políticas e económicas e à existência de assimetrias entre 
nações, servindo como resposta a grupos com elevada formação; o segundo tem a ver com a 
estrutura social dos países de origem que leva a desequilíbrios entre a formação de 
profissionais e a capacidade da sua absorção; em terceiro lugar, a estrutura de relações e 
influências individuais ao nível da formação, situação profissional e familiar e redes de 
relações. 

De acordo com múltiplas pesquisas referidas por Peixoto (1999:24), há um conjunto de 
factores recorrentes, com realce para as diferenças salariais, as condições de trabalho e o 
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reconhecimento social. A estes, junta-se o receio do desemprego e a impossibilidade da 
aplicação dos conhecimentos obtidos, no caso de profissionais oriundos de países menos 
desenvolvidos. No caso dos países desenvolvidos, as motivações prendem-se com a melhoria 
de condições de trabalho e como meio necessário para prosseguimento de carreira e 
oportunidades profissionais. Quanto aos estudantes, é tida em conta a aquisição de 
conhecimentos nos países centrais, o convívio num ambiente de produção intelectual e a vida 
social que, aliados ao receio do desemprego e à impossibilidade da aplicação de 
conhecimentos no país de origem, levam a uma efectiva integração no destino.  

Ainda segundo Peixoto, há factores importantes nas decisões migratórias do ponto de 
vista individual: os laços familiares e a posição no ciclo de vida (idade inferior a 30 anos, e 
poucos vínculos nucleares); o género (predominância das mulheres); as redes de compatriotas 
emigrados; as atitudes perante o país de origem (confiança, patriotismo). Esses factores 
dependem também dos países envolvidos (dos seus níveis de rendimento, das condições 
profissionais e da vida social).  

2.9. Efeitos Positivos do Brain Drain - Brain Drain a Brain Gain   
Para além destas teorias sobre o brain drain, há autores que defendem os seus efeitos 

positivos para o país de origem, nomeadamente no que respeita ao consumo de determinados 
tipos de bens do país de origem (Kuhn e McAusland, 2006, apud Góis e Marques, 2007:38), ou 
forçando o mesmo a novos modos de organização social: mais indivíduos investirão na 
educação, por exemplo, (Mountford, 1997, apud Góis e Marques, 2007: 38), pela possibilidade 
de conseguir o mesmo tipo de mobilidade e consequente maximização de rendimentos. É o 
chamado brain effect, que, por seu lado, poderá também desencadear o efeito contrário, ao 
perpetuar os ciclos de migração.  

Para contrapor a visão negativa sobre as migrações qualificadas, há teorias que 
defendem outras variáveis como, o retorno financeiro decorrente da presença de indivíduos 
qualificados no exterior, ou seja, um brain gain. É o caso das remessas, da captação de 
investimentos, ou do regresso do emigrante após a aquisição de um conjunto de qualificações 
importantes para o desenvolvimento do país de origem. Outra variável tem a ver com a 
dificuldade dos países de origem em absorverem os elevados números de profissionais 
qualificados produzidos pelo sistema de ensino (Baldwin, 1970, apud Góis e Marques, 2007: 
43). Assim, posteriormente, a migração altamente qualificada poderá vir a ser um brain gain 
para os países de origem (Ladame, 1970, apud Góis e Marques, 2007: 44).  

Se considerarmos o sentido específico da mobilidade de cérebros 

 

perda de 
investimento em formação de um país para outro 

 

muitos fluxos não cabem nesta 
nomenclatura, como é o caso daqueles que mudam de país para fazer formação, após a qual 
retornam ao país de origem (os custos são suportados pelo país de destino e aplicados na 
origem); é também o caso da ida de quadros de empresas transnacionais para países do 
Terceiro Mundo, onde, mais do que servir o país onde se encontra, serve a empresa.  

Contrariando também os efeitos negativos do brain drain, Olesen (2002: 138, apud 
Góis e Marques, 2007: 44) justifica como o benefício para o país de origem pode ser 
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maximizado a médio prazo, Indivíduos que saem do país, por um período de 10-15 anos, 
enviam remessas enquanto estão no estrangeiro e, ao regressarem, trazem consigo capital 
humano, financeiro e social . Este capital humano que o migrante detém não seria 
maximizado devido às capacidades do país de origem. Esses benefícios acontecem quando são 
mantidos laços entre os imigrantes e o país de origem13.    

O impacto económico é variável conforme a modalidade de mobilidade, mas os 
efeitos da migração de competências e qualificações no país de origem, tendem, em geral, a 
ser maiores do que o seu efeito no país de destino

 

Fortney (1970, apud Peixoto, 1999:29), 
sobretudo nos países menos desenvolvidos. Também, como refere Peixoto (1999:29), a perda 
económica associada a um estudante que permanece no destino é inferior à de um 
profissional, com formação avançada que emigra pela primeira vez, pois, neste, as perdas são 
sobretudo associadas ao potencial desperdiçado. 

Para além das consequências para o país de origem, são também verificadas 
consequências para o próprio migrante. Apesar do risco ou incerteza que possa comportar, 
quer quando enfrenta o mercado de trabalho, quer no âmbito de transferências, será à 
partida uma situação vantajosa, detendo posições privilegiadas. Apesar da possibilidade de 
hostilidade ou discriminação, dificilmente serão comparáveis a um trabalhador migrante não 
qualificado, até porque, como indica Peixoto, as hipóteses de protecção face a um meio hostil 
são elevadas

 

(Peixoto, 1999:30), pois estes integram-se num meio étnico próprio, onde 
também detêm uma posição de topo. Sendo assim, é inegável o tratamento diferencial entre 
este tipo de migrantes e aqueles pouco qualificados. De acordo com o contexto de recepção, 
Portes e Böröcz (1989, apud Peixoto, 1999: 30) apresentam uma tipologia de integração de 
migrantes (com alcance mais vasto que o brain drain, o que permite diferenciar as formas de 
integração dos migrantes altamente qualificados das dos outros migrantes, em maior número 
e de qualificação inferior), inserindo os qualificados no contexto favorável (mobilidade social 
ascendente para posições de liderança profissional e cívica; imigração incentivada ou bem 
acolhida). Normalmente acedem ao país de destino em situação legal, têm oportunidades de 
carreira favorecidas, não constituindo problema para a sociedade de acolhimento (Heisler, 
1992, apud Peixoto, 1999: 31).  

2.10. Brain Circulation - Transnacionalismo 
Estas perspectivas acabam por ser muito simplistas, levando-nos a concordar com 

Marques e Góis (2007:45), quando referem que a imigração de profissionais altamente 
qualificados é actualmente, e cada vez mais, entendida como um processo de tipo circular que 
pode ser potencialmente benéfico quer para os países desenvolvidos, quer para os países em 
desenvolvimento. Segundo esta nova perspectiva, os trabalhadores qualificados poderiam, 
após um período de residência no exterior, regressar aos seus países de origem e aí aplicar os 
conhecimentos, o capital e os contactos adquiridos no decurso da sua estadia no estrangeiro. A 
mobilidade internacional de recursos humanos qualificados passaria, deste modo, a assumir 
uma natureza não definitiva, cujos efeitos apenas poderiam ser avaliados a longo prazo. A 

                                         

 

13 Há, no entanto, pouca evidência do efeito positivo sobre os níveis educativos do país, além de que uma migração mais qualificada se 
encontra associada a menores fluxos de remessas, o que também diminui o retorno financeiro. 
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migração de profissionais altamente qualificados teria um carácter mais temporário que 
definitivo, identificada como circulation des elites

 
por Ladame (1970, apud Góis e Marques, 

2007: 45) para indicar a possibilidade de retorno e a possibilidade de transformar o brain drain 
em brain gain. Esta circulação processa-se sobretudo entre países industrializados e países em 
desenvolvimento, e no interior do conjunto dos países industrializados. É o que acontece com 
a maioria dos nossos inquiridos, que referem o desejo de regressar a Portugal e contribuir 
para o seu desenvolvimento, ou desenvolver um projecto próprio, após a aquisição de novas 
competências no estrangeiro. Tal como refere Glaser (1978, apud Peixoto, 1999:33), o 
comprometimento dos emigrados para com o país de origem é elevado, sendo a 
irreversibilidade do brain drain posta em causa . O brain drain

 

reverte em brain gain

 

quando o país de destino não vai ao encontro das expectativas agentes, levando-os a 
regressar ao país de origem, ou simplesmente quando o regresso faz parte do seu projecto de 
vida. 

A migração permanente dos altamente qualificados, nestes países, pode ser 
complementada por uma circulação temporária - brain exchange- (Findlay, 1996, Salt, 1983, 
Straubhaar, 2000, apud Góis e Marques, 2007: 45), na União Europeia, por exemplo, tratando-
se de movimentos, geralmente de curta duração pela acção de empresas transnacionais 
(mercados internos de trabalho) ou por agências internacionais de recrutamento. Este 
fenómeno foi também detectado, em Portugal, por João Peixoto (1999) no que se refere à 
imigração de quadros de empresas.  

A passagem do estatuto permanente a temporário dos agentes qualificados surgiu 
a partir dos fluxos de assistência ou cooperação técnica, dos integrados nas empresas 
transnacionais ou outros como negócios, congressos ou reuniões. Para Findlay (1988, apud 
Peixoto, 1999:38), a maioria dos fluxos deste tipo é de natureza temporária, destinando-se a 
preencher necessidades localizadas. Tratando-se de estadias temporárias, e dada a sua 
natureza circulatória Findlay (id. Ibid:39) sugere que estes movimentos migratórios sejam 
vistos como skill exchanges , mais do que como um brain drain . No entanto, esta 
diversificação geográfica pode não ter equivalência nas trocas de qualificações, ao contrário 
do brain drain clássico em que a formação é aplicada a favor dos países de destino. 

Do trabalho de Salt (1983, apud Peixoto, 1999:37) decorre a ideia de que os 
movimentos de cérebros (deslocações internacionais de força de trabalho altamente 
qualificada no interior da Europa) constituem mais um brain exchange (skill exchange ou brain 
migration) do que brain drain, ocorrendo as forças de trabalho num sistema inter-actuante e 
muitas no interior de empresas multinacionais, o que confere estabilidade. Por outro lado, as 
vantagens são canalizadas para a origem. Salt (1989, apud Peixoto, 1999:67) inclui as brain 
exchanges entre as características emergentes das novas migrações internacionais, realçando 
o declínio dos fluxos permanentes tradicionais. A partir dos anos 80 há uma diversidade de 
movimentos migratórios internacionais devido ao aumento dos mais qualificados, à 
centralidade da informação e do conhecimento e à internacionalização das economias e 
sociedades. A maior complexidade geográfica dos intercâmbios pode levar a maior 
disseminação de competências. 
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Em relação à circulação entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, a 
migração de profissionais qualificados pode ser benéfica para os países de origem e para os 
países de destino (Ladame, 1970, apud Góis e Marques, 2007: 44). Servem como exemplo as 
«diásporas científicas» onde os conhecimentos e competências adquiridos, pelos cientistas e 
engenheiros expatriados nos países mais desenvolvidos, serão utilizados no desenvolvimento 
do país de origem. Nestas redes, verificam-se dois tipos: virtualmente (através da internet) ou 
de forma física em fóruns de cientistas e através de programas de permuta de cientistas. 

Existem ainda os empresários que promovem investimentos no país de origem, ou que 
procuram auxiliar os empresários emigrados no seu processo de regresso e investimento no 
país de origem. 

Concluindo, a vivência entre a sociedade de origem e a de destino, possibilita e 
fomenta a existência de uma brain circulation, sobretudo quando essa circulação é feita entre 
países desenvolvidos. Quando tal não acontece (no caso de algumas especialidades 
profissionais e/ou científicas), surgirá o brain drain, cuja existência depende do nível de 
desenvolvimento do país de origem.  

2.11. Espaços, Tempo e Números das Migrações Qualificadas 
O peso crescente do conhecimento e da informação nas actividades económicas, a 

intensificação das relações internacionais (contactos económicos, sociais e culturais) levaram a 
um aumento da mobilidade qualificada, em quantidade e diversidade. Em termos de espaço, 
assistimos a uma multidireccionalidade dos sentidos geográficos (centro e periferia); a fusão 
do interno e internacional ; o alargamento dos espaços de vida e o aumento de fenómenos 
de circulação. Também no tempo, decorreram alterações com a diminuição dos movimentos 
permanentes (fluxos tradicionais de brain drain) e o aumento dos temporários (estadias de 
média duração, viagens de negócios).  

Apesar da centralidade destes movimentos internacionais no contexto dos 
movimentos migratórios, a sua quantificação rigorosa é problemática, existindo escassez de 
informação estatística nesta área devido às dificuldades de registo das migrações nos dias de 
hoje. As suas características particulares (estatuto temporário) dificultam a sua captação nas 
estatísticas, assim como a livre circulação de indivíduos em espaços transnacionais (União 
Europeia) que dificulta o seu registo. Além disso, são estatística e socialmente invisíveis por 
não constituírem um problema social. Ainda que os migrantes com qualificação elevada 
tenham um peso restrito, o impacto da sua presença é superior ao seu volume (Peixoto, 1999: 
42), com consequências económicas, sociais e políticas nas sociedades de acolhimento. Para 
Findlay (Peixoto, 1999:43) os migrantes qualificados implicam impactos mais fortes do que os 
dos não qualificados . 

O período mais intenso do brain drain (Peixoto, 1999:43) ocorreu entre 1966 e 1972, 
reduzindo-se após a crise mundial de 1973 com as restrições nos países de destino e controlo 
nos países de origem. Com o volume reduzido, continuam os fluxos de brain drain oriundos de 
países menos desenvolvidos, contribuindo para essa manutenção uma legislação imigratória 
empenhada em basear as entradas por motivo de trabalho na posse de qualificações (EUA e 
Canadá). 
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Quanto à direcção dos movimentos, existe uma grande diversidade relativamente aos 
pólos de atracção e repulsão, multiplicando-se o número de países envolvidos e uma 
variedade de sentidos geográficos (Peixoto, 1999:54). Há uma integração crescente dos fluxos 
internos e internacionais com a constituição de regiões económicas mundiais, a abertura 

de fronteiras e o reconhecimento profissional e académico de diplomas. Relativamente à 
origem, é possível que as perdas afectem mais as regiões periféricas e menos as regiões em 
expansão. Dada a qualificação elevada dos profissionais em causa e a centralidade dos seus 
lugares de formação e trabalho, é possível que a maior parte das saídas tenha uma origem 
urbana, pois é a partir dessas áreas que recém-licenciados e profissionais integrados no 
mercado de trabalho iniciam os seus percursos. 

No que respeita as regiões de destino, os fluxos internacionais dirigem-se para áreas 
urbanas. Com a melhoria dos meios de comunicação e a diminuição do impacto da distância, 
os espaços geográficos alargam-se progressivamente. A mobilidade permanente tende a dar 
lugar a estadias temporárias devido a causas económicas e devido às necessidades sentidas 
pelas organizações transnacionais motivadas pela intensificação do comércio mundial. As 
estadias mais curtas levam a questionar a denominação dada a estas deslocações, 
relativamente ao plano teórico das migrações clássicas, ou a atribuir-lhe abordagens 
diferenciadas. Migrações e circulação aproximam-se entre si e afastam-se da comunicação à 
distância, com a mobilidade permitida pelas novas tecnologias de informação (Peixoto, 1999: 
58). A necessidade desta co-presença é um requisito para o desenvolvimento de relações 
sociais estáveis (mobilidade virtual - o conhecimento transferido de várias formas, não 
requerendo uma presença física)  

2.12. Tipologias de Migrantes Altamente Qualificados 
Inseridos no vasto conjunto do mundo migratório, podemos considerar os migrantes 

altamente qualificados como um grupo socialmente homogéneo, visto que os seus 
movimentos possuem, geralmente, causas e consequências comuns. Contudo, consideramos 
como Peixoto (1999:61) que nesses movimentos estão incluídos grupos com características 
económicas e sociológicas particulares levando a regimes de mobilidade diversos. Neste 
sentido, torna-se necessário elaborar uma tipologia dos mesmos com base nas suas diferentes 
características, o que foi realizado por diversos autores que identificaram um vasto e 
diversificado conjunto de tipologias de migrantes altamente qualificados.  

Começaremos por apresentar a tipologia organizada por Peixoto (1999:61) que nos 
parece bem estruturada e concisa, adaptável aos inquéritos realizados neste trabalho (cf. 

quadro II.1). O autor começa por distinguir o enquadramento institucional (organização onde é 
exercida a actividade económica), separando os migrantes organizacionais/ institucionais dos 
independentes . Os primeiros dizem respeito a indivíduos transferidos entre 

estabelecimentos da mesma organização ou deslocados ao abrigo de programas de 
colaboração temporária. Trata-se de movimentos em percurso de carreira ou de colocações 
pontuais em que o grau de escolha do migrante é limitado (a deslocação é decidida pela 
organização), e o risco individual é mínimo (a mudança é financiada, há um conhecimento 
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prévio de muitas condicionantes incluindo os rendimentos). Os segundos encontram-se num 
plano individualizado e mais incerto (na procura de emprego), aspectos em que possui 
semelhanças com a migração tradicional. 

O segundo critério usado nesta tipologia diz respeito à orientação geográfica dos 
migrantes com ligações entre países desenvolvidos e menos desenvolvidos ou entre centros e 
periferias. Apesar da ênfase dada aos fluxos de cérebros para os países ricos, existe uma 
multiplicidade de movimentos, nomeadamente de retorno de cérebros (reverse brain drain), 
deslocações entre empresas transnacionais, contratos temporários de empresas nacionais, 
organizações governamentais ou não governamentais. 

Por fim, o terceiro critério baseia-se na duração dos movimentos, onde distinguimos 
migrações permanentes (de longa duração, com intenção de residência por um período 
superior a um ano), temporárias (de média duração, estadias situadas entre alguns meses e 
um ano), e de circulação (estadias curtas, por períodos de poucos dias ou semanas). 

Para elaborar uma descrição completa dos tipos de migrantes deverá existir uma 
combinação dos três critérios, levando a uma multiplicação dos grupos. Como indica Peixoto 
(1999:63), esta combinação permite notar algumas sobreposições recorrentes, levando à 
configuração de tipos maioritários, por exemplo, migrantes de países menos desenvolvidos 
dirigem-se a países desenvolvidos, de forma independente, com estadias de longa duração 

 

brain drain; migrantes de países ricos dirigem-se para outros menos desenvolvidos, estando 
inseridos num mercado interno, são temporários e têm condições migratórias favoráveis. Para 
além dos critérios referidos, outros poderão contribuir para a organização de tipologias, como 
é o caso da profissão desempenhada, do ramo de actividade, do nível hierárquico, do género, 
da idade, da posição perante o ciclo de vida, dos países envolvidos, e ainda, dos canais que 
favorecem a mobilidade. Relativamente a estes últimos, podemos identificar diversas 
instituições com interferência no processo migratório.  

Para além das transferências intra-organizacionais, existem diversas organizações 
empregadoras, públicas ou privadas, bem como um papel cada vez mais acentuado das 
agências de emprego internacionais (empresas de recrutamento e selecção). Não devemos 
esquecer também as instituições académicas. Findlay (1990, apud Peixoto, 1999:64) denomina 
estes mecanismos que canalizam os migrantes de canais para a migração, referindo a 
existência de três principais na migração internacional de profissionais qualificados: os 
mercados internos das empresas transnacionais, as empresas nacionais com contratos 
internacionais e as empresas de recursos humanos. Com uma importância menor, destaca as 
redes de parentesco e amizade. 

No objecto empírico desta investigação, e com base nos inquéritos realizados aos 
emigrantes qualificados, procuraremos integrar a tipologia referida, mas também verificar 
outras condicionantes baseadas nestes últimos critérios, de forma a elaborar uma descrição 
mais completa da amostra conseguida. Desta amostra constam as diversas modalidades, 
destacando-se em relação ao primeiro critério as migrações independentes; em relação ao 
segundo, a deslocação para países mais desenvolvidos (existindo a referência a um reverse 
brain drain , por parte de vários inquiridos); no terceiro critério conseguimos encontrar 
exemplos das três modalidades. 
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Quadro II.2 Tipologia dos migrantes altamente qualificados  

Critério

 
Modalidades

 
Tipos Migratórios

 
Organizacional 
/Institucional 

Integração em organização 

Empresa

 
(transnacional) 

Migrantes organizacionais /institucionais

 
(transferências / colocações) 

Estado

 
(ONG) 

Independente

 

Migrantes independentes

 

Orientação 
geográfica 

Periferia 

 

Centro/ Centro 

 

Periferia

  

Países menos desenvolvidos  Países 
desenvolvidos 

Brain Drain

 

/Formação

  

Expatriados / Reverse Brain Drain 

Duração 

Permanente

  

Temporária  

Circulação 

Migrantes permanentes /longa duração

  

Migrantes temporários /média duração  

Viagens de negócios / estadias curtas 
Fonte: Peixoto, A mobilidade Internacional dos Quadros, 1999:62  

Iredale (2001, apud Góis e Marques, 2007:116) sugere cinco grandes tipos para 
categorizar os migrantes altamente qualificados, cada um dos quais privilegiando um critério 
diferente de classificação. O primeiro tipo, permite distinguir o êxodo forçado, a emigração 
ética, o brain drain, a imigração induzida (governamentalmente e industrialmente). Esta 
tipologia é construída a partir do critério da motivação para migrar, por exemplo os 
profissionais altamente qualificados que são recrutados no mercado interno das empresas 
transnacionais (industry led)14.   

O segundo tipo distingue entre movimentos com origem em países não desenvolvidos 
e em países mais desenvolvidos, que se movimentam em direcção a um ou outro conjunto de 
países. O critério de classificação utilizado por estas tipologias é a natureza da origem e do 
destino. Acontece em praticamente todos os fluxos de migração qualificada, já que todas as 
migrações têm uma origem (um país pouco ou muito desenvolvido) e um destino (novamente 
um país pouco ou muito desenvolvido).  

O terceiro conjunto faz a distinção entre as migrações que ocorrem no interior dos 
mercados internos das empresas multinacionais; migrações que resultam da transferência de 
trabalhadores de uma empresa multinacional, para países onde a mesma se encontre activa; 
migrações auto-geradas reguladas por agências de recrutamento internacionais; migrações 
resultantes da acção de pequenos agentes de recrutamento ou do funcionamento das redes 
étnicas e migrações devidas ao recrutamento por outros mecanismos. Esta tipologia assenta 
na identificação do canal ou mecanismo que promove a migração, não explicando, por 
exemplo, os movimentos relacionados com o prosseguimento de estudos.  

Um quarto tipo utiliza o critério da duração da estadia do imigrante no país de 

                                         

 

14 Pode também enquadrar os estudantes de pós-graduação que, após concluída a sua formação, permanecem no país - brain drain 
indirecto. 
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acolhimento e diferencia entre migração permanente e migração temporária/circular. As 
migrações de quadros de empresas multinacionais serão migrações circulares ou temporárias, 
no entanto, nem sempre há facilidade em distinguir as duas situações, sobretudo quando os 
temporários se tornam permanentes.  

Por último, o quinto tipo destrinça entre «desprivilegiados», «neutrais» e 
«privilegiados». O critério de classificação utilizado assenta na forma como o país de destino 
acolhe os imigrantes qualificados. Os quadros de empresas multinacionais são exemplo de 
migrantes privilegiados; os migrantes qualificados, com as qualificações subaproveitadas 
constam da categoria dos imigrantes desprivilegiados. (No caso de Portugal, os imigrantes do 
Brasil -dentistas, por exemplo - ou dos PALOP, são, considerados «neutral»). Esta proposta 
avalia a forma como o Estado (e o mercado) acolhe diferentes grupos de imigrantes, mas não 
toma em atenção as possibilidades de mobilidade entre as diferentes categorias. 

Estas diferentes tipologias permitem uma classificação das migrações qualificadas, e 
ainda o confronto das suas características relativamente às migrações não qualificadas. Alguns 
tipos, no entanto, terão pouca aplicabilidade, já que a maior parte dos grupos se concentra 
numa ou duas classificações. Acontece também que, em muitas situações, as diferentes 
classificações acabam por estar interligadas, por exemplo, quando são valorizados 
determinados indivíduos ou determinados diplomas, em função da nacionalidade, o que, por 
sua vez, leva a diferentes formas de inserção no mercado de trabalho. Certo é que, como 
refere Cohen (1997:136) many of  today s global migrants are people of considerable wealth 
and portable skills, a group different from the unskilled labour migrants of the nineteenth 
century ( ) and the workers of more recent decades .  

2.13. Portugal e as Migrações Qualificadas 
Como já foi indicado no primeiro capítulo, a bibliografia existente sobre migrações 

qualificadas no caso português é ainda muito escassa, sobretudo no que se refere à 
emigração. 

Portugal constitui-se como local de migrações qualificadas desde que marinheiros e 
capitães de navios saíram do porto de Belém, colocando os seus conhecimentos técnicos ao 
serviço do mundo (tornando-se, muitos, imigrantes temporários nas colónias portuguesas), 
continuando com várias figuras da nossa história, que já numa espécie de brain gain 
voltavam enriquecidos, pondo essa riqueza ao serviço do país. Ao mesmo tempo exerciam a 
função de embaixadores, divulgando a cultura portuguesa, dando a conhecer o nosso país ao 
mundo. No campo da literatura, por exemplo, muitos dos grandes nomes foram viajantes, 
estrangeirados, nómadas, conheceram, deram a conhecer e importaram o que de melhor 
conseguiram: Sá de Miranda, Luís de Camões, Almeida Garrett, Alexandre Herculano, Eça de 
Queirós, Fernando Pessoa. Esta situação inseria-se num contexto universal, como indica 
Pascual de Sans e Cardelús, (1991:19, apud Peixoto, 1999:13) a atracção de sábios pelos 
centros nevrálgicos de produção intelectual tem sido uma constante na história .  

Após o grande movimento migratório dos anos 60 e 70, voltamos a assistir a um 
movimento de massas, desta vez com características diferentes, mais próximas talvez, desses 
movimentos históricos de intelectuais. Importa agora conhecer a que mundos

 

os 
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portugueses levam os seus conhecimentos técnicos, e também, quais as nacionalidades que 
partilham a sua sabedoria com o nosso país. 

Apesar de se conotarem as migrações com pobreza, crise ou necessidade de melhoria 
de vida, nem sempre estas são as únicas justificações para a saída do país natal. Com a 
crescente qualificação académica, aumenta também a percentagem de indivíduos com 
qualificação superior em situação de migração. Em Portugal esta situação é relativamente 
recente, pelo que consideramos pertinente contextualizar o passado migratório do nosso país, 
com a apresentação das diferentes fases migratórias, de forma a ilustrar a posição de Portugal 
no contexto migratório internacional, o que terá lugar no próximo capítulo.  

2.14. Enquadramento Legal: Políticas da UE para as Migrações Qualificadas 
Com a União Europeia, foi assegurado o direito de os seus cidadãos viverem e 

trabalharem em qualquer ponto da mesma, acompanhados do direito aos benefícios sociais, 
nomeadamente, cuidados de saúde, conforme consta no tratado da União Europeia. A partir 
do Tratado de Roma (1957), garantiu-se a livre circulação dos trabalhadores europeus, com a 
liberdade de prestação de serviços e o direito de estabelecimento profissional; estes direitos 
dos cidadãos foram mantidos no Tratado de Maastricht, e também na Carta dos Direitos 
Fundamentais da UE, em Nice. Com a utilização da moeda única, em Janeiro de 2002, 
estreitaram-se os laços entre a união económica da Europa, assim como o sentimento de 
participação numa entidade europeia comum por parte dos cidadãos.  

A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 2010, no artigo 15º, proclama a 
Liberdade profissional e o direito de trabalhar reafirmado que todas as pessoas têm o direito 
de trabalhar e de exercer uma profissão livremente escolhida ou aceite; todos os cidadãos da 
União têm a liberdade de procurar emprego, de trabalhar, de se estabelecer ou de prestar 
serviços em qualquer Estado-Membro; também os nacionais de países terceiros que sejam 
autorizados a trabalhar no território dos Estados-Membros têm direito a condições de 
trabalho equivalentes àquelas de que beneficiam os cidadãos da União.  

Também segundo o Regulamento número 492/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho15, a livre circulação dos trabalhadores deverá ficar assegurada na União. A realização 
deste objectivo implica a abolição, entre os trabalhadores dos Estados-Membros, de toda e 
qualquer discriminação em razão da nacionalidade, no que diz respeito ao emprego, à 
remuneração e demais condições de trabalho, bem como o direito de esses trabalhadores se 
deslocarem livremente na União para exercerem uma actividade assalariada, sem prejuízo das 
limitações justificadas por razões de ordem pública, de segurança pública e de saúde pública. 
Nesta linha, a livre circulação constitui um direito fundamental dos trabalhadores e das suas 
famílias. A mobilidade da mão-de-obra na União deve ser um dos meios de garantir aos 
trabalhadores a possibilidade de melhorarem as suas condições de vida e de trabalho e de 
promoverem a sua ascensão social, contribuindo simultaneamente para a satisfação das 
necessidades decorrentes da economia dos Estados-Membros.  

A UE promove a mobilidade dos trabalhadores pelas vantagens que esta comporta 
                                         

 

15 De 5 de Abril de 2011. 
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para os indivíduos em termos de desenvolvimento pessoal e profissional, mas também 
enquanto meio de adaptar as competências à procura. De forma a facilitar a mobilidade 
profissional, todos os países da UE anunciam milhares de postos de trabalho, através dos 
serviços públicos de emprego, no portal Eures, um bom ponto de partida que funciona como 
um balcão para quem procura emprego em múltiplas profissões e actividades permanentes ou 
temporárias. Este site dispõe ainda de peritos que poderão prestar aconselhamento sobre 
questões relativas a condições de vida, alojamento, sistema fiscal, entre outros. Ainda na 
internet, o EPSO é o site para carreiras na União Europeia.  

Além destes aspectos relacionados com a economia, ser europeu comporta 
igualmente o aspecto cultural, sendo também dada atenção a Programas educacionais e 
culturais: Erasmus, promovendo a mobilidade de estudantes entre os países comunitários; 
Comett, desenvolvendo a instrução e a educação tecnológicas; Língua, encorajando a 
aprendizagem de línguas estrangeiras; Televisão Sem Fronteiras, para melhor acesso aos 
programas televisivos produzidos na Europa; Cultura 2000 (2000/2004), para encorajar a 
cooperação entre criadores de programas, promotores e instituições culturais; e Media 
(2000/2005), para suporte da indústria audiovisual e encorajamento de distribuição de filmes 
e programas europeus16.   

Blue Card

 

Uma outra iniciativa com o objectivo de facilitar a circulação dos migrantes 
qualificados, foi criada em Maio de 2009, na qual os Estados-Membros da UE aprovaram a 
adopção de uma directiva referente à entrada e residência de migrantes (trabalhadores 
altamente qualificados) no seio da União Europeia, denominada a directiva Blue Card17. Com 
um sistema semelhante ao Green Card norte-americano (documento que permite morar e 
trabalhar legalmente nos EUA), a Blue Card18 procura cumprir os objectivos económicos 
delineados na 'Estratégia de Lisboa' no sentido do crescimento económico e da criação de 
empregos através do aumento de trabalhadores qualificados no espaço europeu, de forma a 
tornar a Europa numa economia de conhecimento mais dinâmica e competitiva e gerar mais 
emprego. Através deste sistema permite-se que, após dois anos de trabalho num Estado-
Membro, o migrante tenha oportunidade de escolher trabalhar noutro Estado-Membro 
(liberdade de circulação por todo o território da UE) ou regressar ao seu país de origem e, 
após cinco anos, poderá obter residência permanente com condições de emprego e segurança 
social iguais às dos cidadãos europeus, além de vantagens no reagrupamento familiar e no 
trabalho do cônjuge. 

A proposta define como imigrantes altamente qualificados, aqueles que tiverem 
estudos universitários de pelo menos três anos, ou uma experiência profissional comprovada 
num trabalho equivalente durante um mínimo de cinco anos, os quais receberão o pagamento 
de pelo menos três vezes o salário mínimo vigente no país de destino. 

                                         

 

16 http://europa.eu/pol/socio/index_pt.htm. 
17 Esta directiva tem por base as propostas do 'Programa de Haia' (2004) no qual os Estados-Membros definiram a necessidade de estabelecer 
orientações comuns em termos de Asilo e Política de Imigração Comum. 
18 Cartão azul, em referência à cor símbolo da UE. 

http://europa.eu/pol/socio/index_pt.htm
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Os Estados europeus têm até ao presente ano de 2011 para ancorar as novas regras 
nas legislações nacionais, após o que entrará em vigor. Estas mudanças serão a base para a 
criação de uma política de imigração comum que visa garantir uma gestão eficaz dos fluxos 
migratórios, um tratamento equitativo dos nacionais de países terceiros que residam 
legalmente nos Estados-Membros, e ainda, orientar e coordenar as políticas nacionais de cada 
um dos Estados-Membros (à excepção do Reino Unido, Irlanda e Dinamarca).  

Esta política de migração comum na Europa iniciou-se com o Tratado de Amesterdão 
em 1999, onde se estabeleceram as bases legais para uma política de migração comum. Em 
2004 o 'Programa de Haia' determinou que, para a Estratégia de Lisboa ser implementada 
eficazmente é necessário recorrer aos fluxos migratórios de Países Terceiros, de modo a 
responder aos desafios demográficos que a Europa enfrenta, determinando cada país o 
número de técnicos de que necessita, evitando um descontrolo nas entradas. Os desafios 
referidos dizem respeito ao aumento do índice de envelhecimento e à diminuição das taxas de 
natalidade no continente europeu, que têm contribuído para alimentar receios de uma 
população europeia envelhecida e sem competitividade. 

O objectivo desta medida é também o alcance para a Europa de uma posição favorável 
na corrida pelos melhores especialistas mundiais19 (há falta de mão-de-obra altamente 
qualificada nas áreas de engenharia, informática e técnicos especializados de outros sectores, 
por exemplo), tornando-se num destino atractivo para os melhores 'cérebros' precedentes de 
países de fora do bloco, em detrimento dos EUA, Canadá 20 e Austrália que actualmente 
lideram como mercados preferenciais para os quadros altamente qualificados.  

A questão não deixa de ser polémica, já que as migrações se encontram interligadas 
com o desenvolvimento das mais diversas formas, sendo uma delas as deslocações de jovens 
quadros que deixam de contribuir para a produtividade e para o desenvolvimento do seu país 
de origem atraídos pelos salários elevados, pelas condições de trabalho e por um estilo de vida 
"ocidental" (para os provenientes de África, Caraíbas e Pacífico). Nos países em 
desenvolvimento, a Blue Card poderá ter impactos negativos (contrários aos Protocolos e 
Acordos Internacionais que advogam uma cooperação estratégica para alcançar o 
Desenvolvimento), ao promover um sistema para atrair os trabalhadores mais qualificados dos 
países em desenvolvimento, corre-se o risco de promover também, a "fuga de cérebros" de 
sectores vitais ao desenvolvimento socioeconómico destes países, como a Educação e a 
Saúde21.   

Medidas da União Europeia

 

22  

A União Europeia procura tomar medidas que garantam um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo através da estratégia Europa 2020 . Hoje, há 29% de empregos a 

                                         

 

19 A vaga não pode ser preenchida por europeus. 
20 Segundo informações da Comissão Europeia, a cota de trabalhadores com alta qualificação provindos de fora do bloco é de apenas 1,7%. 
Nos EUA, esse índice é de 3,2%, no Canadá de 7,3% e na Austrália de 9,9%. 
21 (http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_internal_market/l14573_en.htm). 
22 Segundo uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, 2010. 

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_internal_market/l14573_en.htm
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exigir um elevado nível de qualificações, de acordo com as previsões do CEDEFOP23, estima-se 
que em 2020 o número aumente para 35% (mais 15 milhões), associando essas qualificações a 
uma boa capacidade de adaptação e inovação. (ex: na economia da UE há escassez de 
profissionais altamente qualificados com competências electrónicas24). 

No mercado de trabalho da UE, tanto os investigadores25, como outros detentores de 
um diploma do ensino superior são ainda em número inferior em relação aos seus 
concorrentes, EUA e Japão por exemplo26. No sentido de uma mudança, a estratégia Europa 
2020

 

fixou o objectivo fundamental da UE de garantir, até 2020, a conclusão de um curso do 
ensino superior ou equivalente por parte de, pelo menos, 40 % da população com 30-34 anos 
de idade. 

Uma outra iniciativa da UE que procura dar resposta a esses desafios, intitula-se 
Juventude em movimento

 

e tem por objectivo ajudar os jovens a ter êxito na economia do 
conhecimento, reforçando acções, propondo novas, garantindo a realização de medidas a 
nível comunitário e nacional. Pretende-se reforçar o apoio à mobilidade na aprendizagem 
numa dimensão internacional, ajudando a garantir aos jovens europeus a possibilidade de 
efectuaram parte do percurso educativo no estrangeiro (também através de formação 
inserida no local de trabalho), eliminando os obstáculos à mobilidade e avaliando os 
progressos dos estados-membros neste domínio27. 

De igual modo, o projecto O teu primeiro emprego EURES

 

apresenta-se como uma 
iniciativa intracomunitária, que pretende ajudar a procurar emprego no estrangeiro e 
incentivar empregadores a contratar trabalhadores em mobilidade. A fim de promover a 
mobilidade de empresários, considera-se a conversão do programa erasmus para Jovens 
Empresários . 

Com todas estas medidas, procura-se promover a mobilidade profissional, eliminando 
os obstáculos que impedem a livre circulação, facilitando a mobilidade de trabalhadores na 
União, facto que permitirá também a aquisição de novas qualificações e competências. Apesar 
da maioria dos Europeus (60%) pensar que as pessoas em mobilidade na UE contribuem para 
a integração europeia, são benéficas para o mercado de trabalho (50%) e trazem vantagens 
para a economia (47%)28, há ainda falta de mobilidade da mão-de-obra na União, reflectindo-
se na existência de vagas de emprego não preenchidas na UE, apesar da situação de crise29.  

Muitas vezes essas oportunidades de emprego não são aproveitadas por falta de 
conhecimento, ou pelos custos que implicam. A solução para a adequação entre a oferta e a 
procura será um melhor apoio de aconselhamento e de financiamento (despesas de 
integração suportadas pelo empregador, por exemplo), proporcionando experiências e 
competências valiosas aos trabalhadores. Nem sempre os Serviços Públicos de Emprego (SPE) 

                                         

 

23 Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional. 
24 Estudo eSkills Monitor, Comissão Europeia, 2009. 
25 Estudo MORE, Comissão Europeia, 2010. 
26 Na UE regista-se menos de uma pessoa em cada três, equivalente a 31,1 %, na faixa etária compreendida entre os 30-34 anos; nos EUA 
são mais de 40 % e no Japão ultrapassa os 50% (Eurostat, 2008). 
27 Será criado um sítio Web dedicado à «Juventude em Movimento», com acesso a informações sobre a mobilidade na UE e as 
oportunidades de aprendizagem e será proposto pela Comissão um cartão «Juventude em Movimento» para facilitar a mobilidade. 
28 Geographical and labour market mobility, Eurobarómetro Especial 337, Junho de 2010. 
29 A new strategy for the single market, relatório de M. Monti, 9 de Maio de 2010: 57. 
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exploram plenamente as oportunidades de emprego do EURES (não obstante 12 % de 
europeus terem conhecimento desta rede e 2 % já o terem utilizado), nem incitam 
suficientemente as empresas a contratar jovens de toda a Europa. 

Tendo em conta o esperado aumento na procura de mão-de-obra, a Europa deverá 
conservar trabalhadores altamente qualificados e ainda, atrair outras competências de 
migrantes com elevado nível de qualificações. Além das políticas de emprego, há outros 
aspectos a contribuir para a atractividade dos locais de trabalho. Segundo a Comissão, em 
certas profissões há um elevado número de emigrantes europeus e um reduzido número de 
emigrantes oriundos de países terceiros, devendo por isso considerar-se nas novas políticas, 
uma maior sensibilização e uma maior simplificação dos direitos dos cidadãos em situação de 
mobilidade na UE (coordenação da segurança social, redução de obstáculos à livre circulação 
de trabalhadores 

 

acesso a empregos no sector público), melhores informações sobre 
profissões mais procuradas e mais atractividade das profissões mais expostas à fuga de 
cérebros (científicas). Neste sentido, na iniciativa Novas Competências para Novos 
Empregos são identificadas as ocupações para as quais importa atrair jovens talentos de 
dentro e de fora da UE.  

Os aspectos legislativos desempenham, por isso, um importante papel na promoção da 
mobilidade, nomeadamente através das facilidades concedidas na obtenção de graus 
universitários por estudantes estrangeiros, levando muitas vezes à sua sedimentação local. Em 
matéria de apoio à mobilidade a UE possui vários programas de apoio e iniciativas30, sendo o 
mais conhecido, o programa Erasmus31.    

Programa Erasmus

 

Na perspectiva de uma carreira internacional, os intercâmbios como o Erasmus, 
funcionam muitas vezes como mola impulsionadora, sendo também valorizados aquando da 
procura de emprego. Além do currículo académico, competência técnica e experiência, será 
desenvolvida a capacidade de relacionamento em meios multiculturais, o conhecimento de 
línguas, a facilidade de adaptação, os níveis de autonomia e responsabilidade. Segundo o 
relatório da Comissão Europeia sobre a cidadania da União32, os cidadãos da UE têm o direito 
de estudar ou obter formação noutro Estado-Membro e o direito de aceder à educação nas 
mesmas condições que os estudantes locais. Estima-se que 4% dos estudantes europeus 
recebam uma bolsa Erasmus durante os seus estudos, sendo de aproximadamente 555 000 o 
número de estudantes universitários que estudam anualmente no estrangeiro. Desde o seu 
lançamento em 1987, mais de 2 milhões de estudantes beneficiaram do programa Erasmus.  

De acordo com o Eurobarómetro nº 337, realizado em Junho de 2010, um terço dos 
                                         

 

30 Os domínios incluem: o ensino superior (Erasmus, Erasmus Mundus e Marie Curie), com programas para estudantes, doutorandos e 
pessoal académico; o ensino superior e a investigação (Marie Curie e acções de mobilidade no âmbito das Redes de Excelência e das 
Plataformas Tecnológicas Europeias); o ensino superior e as empresas (estágios Erasmus e Marie Curie); o ensino e formação profissionais e o 
aprendizado/estágios (Leonardo); o ensino básico e secundário (Comenius), a educação de adultos e o voluntariado de adultos (Grundtvig); a 
esfera cultural (programa Cultura); os intercâmbios juvenis e o voluntariado de jovens (Juventude em Acção); o voluntariado (Serviço 
Voluntário Europeu no âmbito do programa Juventude em Acção); a sociedade civil (programa Europa para os Cidadãos) e a acção 
preparatória «Erasmus para Jovens Empresários». 
31 http://ec.europa.eu/education/yom/com_pt.pdf / Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, 2010. 
32 Relatório de 2010 sobre a cidadania da União. 

http://ec.europa.eu/education/yom/com_pt.pdf
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estudantes europeus do ensino superior inquiridos, manifestou a intenção de estudar noutro 
país da UE. Contudo, os estudantes que desejam estudar no estrangeiro com o diploma obtido 
no seu país de origem, ou os que desejam regressar ao país de origem para trabalhar depois 
de terem estudado no estrangeiro, continuam a enfrentar inúmeros obstáculos no que diz 
respeito ao reconhecimento dos diplomas ou dos períodos de estudo no estrangeiro. O 
reconhecimento dos diplomas pode ser um processo longo e potencialmente controverso. 
36% dos estudantes consideram que as dificuldades para obter o reconhecimento de períodos 
de estudo no estrangeiro constituem um obstáculo grave ou muito grave aos projectos de 
estudar no estrangeiro. 

A Comissão procura oferecer a todos os jovens da Europa oportunidade de passarem 
parte da sua educação noutro Estado-Membro através da iniciativa «Juventude em 
Movimento», dando orientação sobre os direitos dos estudantes que se deslocam ao abrigo 
das regras da UE e colaborando com os Estados-Membros para atingir o objectivo de, pelo 
menos 20% dos estudantes que estuda no ensino superior, passarem parte dos seus estudos 
ou da sua formação no estrangeiro, até 2020. A Comissão está igualmente empenhada em 
facilitar os estudos no estrangeiro favorecendo a comparabilidade dos diplomas universitários 
através do Quadro Europeu de Qualificações. 
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III. AS MIGRAÇÕES PORTUGUESAS: BREVE CARACTERIZAÇÃO 
As armas e os barões assinalados 
Que da Ocidental praia Lusitana 

Por mares nunca de antes navegados, 
Passaram ainda além da Taprobana, 

Em perigos e guerras esforçados 
Mais do que prometia a força humana, 

E entre gente remota edificaram 
Novo Reino, que tanto sublimaram;

  

Os Lusíadas, Luís de Camões 

3.1. Portugal Migrante 
Portugal, desde há muito país de origem de migrações, tornou-se também nas últimas 

décadas país de destino das mesmas, e mais recentemente novamente cais de partida. Após 
anos de acolhimento por parte de vários países, coube-nos a nós a tarefa de anfitriões, papel 
desempenhado de forma generosa, de respeito pelo multiculturalismo, de abertura para a 
integração social, afectiva e profissional. Ao nosso cais chegaram, nos últimos anos, sobretudo 
comunidades da África colonial, do Brasil, dos países do Leste europeu e da Ásia (Península 
Industânica e China). Este impulso na imigração foi proporcionado pela integração Europeia, já 
que os fundos europeus possibilitaram o aumento do investimento em infra-estruturas, 
levando a uma necessidade de mão-de-obra. A adesão à UE conduziu à internacionalização da 
economia portuguesa e aumento do investimento directo estrangeiro em Portugal; além disso 
ocorreu um aumento da taxa de actividade feminina da população portuguesa, motivando a 
vinda de imigrantes do sexo feminino para trabalhos domésticos, limpezas, restauração, etc. 

Tendo passado por diversas fases migratórias, desde a emigração transatlântica à 
emigração europeia - com a partida de mais de 4 milhões de portugueses entre 1855 e 1975 
para destinos variados - (Atlas das Migrações, 2010: 22), passando pela imigração lusófona e 
mais tarde por uma nova imigração - sobretudo dos países do Leste europeu, e apesar de em 
menor número, do continente asiático. A partir da década de 80 a circulação tornou-se mais 
intensa e mais diversificada, dando-se início à coexistência das duas dinâmicas: imigração e 
emigração. Inicialmente, a primeira esteve mais acentuada, dando lugar, nos últimos anos a 
um incremento da segunda.  

Como refere Isabel Mota (Atlas das Migrações, 2010: 14), duas características nos 
conduzem a estes dois pólos: a tolerância e abertura de espírito, tópicos da identidade cultural 
do povo português desde os primórdios da história. Esta nossa história está marcada por 
contactos com outros povos, culturas, mentalidades, desde a época dos descobrimentos 
quando a aventura da emigração nos levou, para os quatro cantos do mundo. Na história de 
Portugal, a partida, as viagens, a descoberta e as emigrações são temáticas recorrentes e 
assumem uma importância fundamental, já que no decurso das mesmas os portugueses são 
confrontados com novas paisagens, novas linguagens e diferentes culturas. Também a nossa 
literatura espelha esta realidade através das obras de alguns dos seus maiores nomes, tais 
como Os Lusíadas

 

de Luís de Camões e A Peregrinação

 

de Fernão Mendes Pinto.  
A palavra emigrare

 

significa sair de , mudar de residência, ligando a emigração à 
separação, de pessoas, de lugares, de sons, de cheiros e de outras sensações sobre as quais 
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estabeleceram as suas bases. Porém, como refere José P. Ramalho, na recente história da 
emigração portuguesa, as vicissitudes da partida a partir do solo pátrio já acontecem de forma 
menos dramática e dolorosa. (Ramalho, 2003:13) Actualmente continuamos o movimento de 
descoberta, de outros países, de continentes e até do nosso país e de nós próprios.  

3.2. A Imigração em Portugal 
Apesar de menos referenciada, a imigração existiu de forma constante em Portugal. 

Inicialmente não designados de imigrantes, os estrangeiros residentes em Portugal eram 
difíceis de quantificar pela falta de controlo das entradas e circulação de pessoas. Na década 
de oitocentos do século XIX, permitiu-se a entrada de estrangeiros (espanhóis) para 
compensar a perda de emigrantes, objectivo que não foi conseguido visto que os Espanhóis 
trabalhavam, economizavam e regressavam ao seu país.  

Durante o Estado Novo, para proteger a mão-de-obra portuguesa, a legislação 
restringiu a entrada de trabalhadores estrangeiros em Portugal, acentuando-se essa situação 
em 1933 quando ficou determinado que as empresas só poderiam ter trabalhadores de 
nacionalidade portuguesa. 

Próximo da II Guerra Mundial aumenta o número de estrangeiros em Portugal, devido 
à insegurança que se vivia na Europa. Tratou-se de um movimento de passagem, que diminuiu 
ainda mais quando as entradas foram limitadas, tendo a permanência e a mobilidade sido 
então restringidas para evitar o contacto com estrangeiros que pudessem aumentar a 
contestação ao regime. 

Depois de 1974/75, Portugal tornou-se progressivamente um país de acolhimento de 
imigrantes. Estes eram inicialmente compostos por pessoas oriundas dos PALOP, em números 
significativos, integrados nos movimentos associados à descolonização. Posteriormente esta 
vaga diversificou-se com a presença de brasileiros, chineses, indianos, e ainda pessoas 
oriundas de Angola e da Guiné-Bissau. As necessidades do mercado de trabalho em 
segmentos não qualificados dos serviços e construção levaram a um aumento de 
trabalhadores dos PALOP e do Brasil. (Malheiros, in Globalização e Migrações, 2005:255) Após 
1998/99 há uma mudança neste padrão com a chegada de milhares de imigrantes vindos da 
Europa de Leste.   

3.2.1. Características, Perfis e Vagas de Fluxos Imigratórios 
Com a abolição de fronteiras no espaço Schengen, fica impedida a contabilização de 

quem entra e quem sai. A obtenção de dados relativos aos fluxos migratórios internacionais 
revelou-se uma tarefa difícil, sobretudo no que diz respeito às migrações qualificadas. 
Segundo o Instituto Nacional de Estatística, a observação e análise das migrações são 
complexas por dependerem de um conjunto de fontes, administrativas e outras, que não 
abrangem todos os movimentos geográficos das populações e que, por vezes, têm subjacentes 
conceitos frequentemente não comparáveis. Este instituto passou a divulgar um conjunto de 
estimativas sobre fluxos de emigração33 e imigração34. 
                                         

 

33   No âmbito de Regulamento nº 862/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, emigração ,

 

é a acção pela qual um indivíduo que 
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Apesar das dificuldades referidas, estima-se que durante o ano de 2009 tenham 
entrado em Portugal um total de 32 307 indivíduos (29 718, em 2008), dos quais 18 044 de 
nacionalidade portuguesa e 14 263 de nacionalidade estrangeira. Destes, 3 999 seriam 
nacionais de um país da União Europeia (EU) e 10 264 de um país terceiro. (Quadro III. 1.)  

Quadro III. 1. Estimativas de fluxos imigratórios em Portugal, por sexo e nacionalidade, 2008 

 
2009 

Fonte: Estatísticas Demográficas 2009, INE.  

Quanto ao país de nascimento, dos 32 307 indivíduos que se estima terem entrado em 
Portugal, 16 076 nasceram em Portugal, 4 265 num outro país da UE e 11 966 num país 
terceiro. (Quadro III. 2)  

Quadro III. 2. Estimativas de fluxos imigratórios em Portugal, por sexo e país de nascimento, 2008 

 

2009           

Fonte: Estatísticas Demográficas 2009, INE.  

Relativamente ao país de residência anterior, estima-se que 18 179 indivíduos tenham 
origem num outro país da UE e 4 291 em países terceiros. (não foi possível determinar o país 
de residência anterior relativamente a 9 837 indivíduos, devido a limitações na informação 
disponível nas fontes utilizadas)35. (Quadro III. 3.)    

                                                                                                                                   

 

residia habitualmente no território de um Estado-Membro deixa de aí residir por um período cuja duração real ou prevista é, no mínimo, de 
doze meses. 
34   No âmbito do Regulamento nº 862/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Julho de 2007, nomeadamente do seu artigo 
2.º, define-se como Imigração , a acção pela qual um indivíduo que residia habitualmente num Estado-Membro ou num país terceiro 
estabelece a sua residência habitual no território de outro Estado-Membro por um período cuja duração real ou prevista é, no mínimo, de doze 
meses, (foi conceito adoptado para a estimativa dos fluxos imigratórios - entradas em Portugal - aqui apresentados). 
35 Fluxos migratórios internacionais (Estatísticas Demográficas 2009, INE.) 
Este instituto, no âmbito do Regulamento (CE) n.º 862/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Julho de 2007, faz a divulgação 
de um conjunto de estimativas sobre fluxos de emigração e imigração. Trata-se de informação harmonizada com as estimativas anuais 
intercensitárias de população residente em Portugal, pelo que, face ao carácter provisório destas últimas, os valores estimados e divulgados 
sobre movimentos migratórios, irão ser sujeitos a revisão após a realização dos Censos 2011.Para o cálculo destas estimativas, foram 
utilizadas fontes de informação internas 

 

Inquérito ao Emprego (IE) e Inquérito aos Movimentos Migratórios de Saída (IMMS) 

 

e externas 
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros (MNE/ DGACCP). 

Estimativas de fluxos imigratórios em Portugal, por sexo e nacionalidade, 2008 

 
2009 

Nacionalidade 

 

2008 2009 

 

HM H M HM H M 

Total 29 718

 

15 007

 

14 711

 

32 307

 

17 740

 

14 567

 

Portugal 9 586

 

5 117

 

4 469

 

18 044

 

10 904

 

7 140

 

Outros Estados-Membros da EU 4 082

 

2 275

 

1 807

 

3 999

 

2 117

 

1 882

 

Países terceiros 1 650

 

7 615

 

8 435

 

1 064

 

4 719

 

5 545

 

Estimativas de fluxos imigratórios em Portugal, por sexo e país de nascimento, 2008 

 

2009 

País de nascimento 2008 2009 

 

HM H M HM H M 

Total 29 718

 

15 007

 

14 711

 

32 307

 

17 740

 

14 567

 

Portugal 8 802

 

5 671

 

3 131

 

16 076

 

9 936

 

6 140

 

Outros Estados-Membros da EU 4 128

 

2 092

 

2 036

 

4 265

 

2 282

 

1 983

 

Países terceiros 16 766

 

7 230

 

9 536

 

11 966

 

5 522

 

6 444

 

Ignorado 22 14 8 0 0 0 
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Quadro III. 3. Estimativas de fluxos imigratórios em Portugal, por sexo e país da última residência, 2008 

 
2009  

Estimativas de fluxos imigratórios em Portugal, por sexo e país da última residência, 2008 

 
2009 

País da última residência 2008 2009 

 
HM H M HM H M 

Total 29 718

 
15 007

 
14 711

 
32 307

 
17 740

 
14 567

 
Outros Estados-Membros da EU 8 143

 
4 537

 
3 606

 
18 179

 
10 481

 
7 698

 
Países terceiros 16 787

 
8 719

 
8 068

 
4 291

 
2 755

 
1 536

 
Ignorado 4 788 1 751

 
3 037

 
9 837 4 504

 
5 333

 

Fonte: Estatísticas Demográficas 2009, INE.   

De acordo com a informação disponibilizada pelo SEF, em 2009, foram registadas 61 
445 emissões de primeiros títulos de residência a indivíduos de nacionalidade estrangeira. As 
solicitações de estatuto de residente foram efectuadas maioritariamente por nacionais do 
Brasil (23 138), Roménia (8 111), Cabo Verde (4 575), Ucrânia (2 362), Reino Unido (2 154), 
China (1 947), Angola (1 543), Moldávia (1 533), Bulgária (1 519) e Guiné-Bissau (1 485). 
(Quadro III. 4.)   

Quadro III. 4. População estrangeira que solicitou estatuto legal de residente, por principais nacionalidades, 
2005-2009  

População estrangeira que solicitou estatuto legal de residente, por principais nacionalidades, 2005-2009 

Solicitações de autorização de residência 36

 

Países 2005 2006 2007 2008 2009 

 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Total 14 708   62 332

  

60 117

  

72 826

  

61 445

  

Brasil  3 212

 

21,8

 

11 389

 

18,3

 

11 564

 

19,2

 

32 751

 

45,0

 

23 138

 

37,7  

Roménia  361

 

2,5

 

3 909

 

6,3

 

10 976

 

18,3

 

5 251

 

7,2

 

8 111

 

13,2  

Cabo Verde      1 902    

 

12,9

 

3 156      

 

5,1

 

3 028      

 

5,0

 

5 620     

 

7,7

 

4 575

 

7,4  

Ucrânia  574

 

3,9

 

20 744

 

33,3

 

8 957

 

14,9

 

3 624

 

5,0

 

2 362

 

3,8  

Reino Unido 1 115

 

7,6

 

837

 

1,3

 

3 856

 

6,4

 

2 670

 

3,7

 

2 154

 

3,5  

China 289

 

2,0

 

2 549

 

4,1

 

1 037

 

1,7

 

2 046

 

2,8

 

1 947  

 

3,2  

Angola 1 267

 

8,6

 

1 771

 

2,8

 

1 126

 

1,9

 

2 021

 

2,8

 

1 543  

 

2,5  

Moldávia 347

 

2,4

 

6 078

 

9,8

 

3 060

 

5,1

 

2 438

 

3,3

 

1 533

 

2,5  

Bulgária 77

 

0,5

 

834

 

1,3

 

2 959  

 

4,9

 

884

 

1,2

 

1 519

 

2,5  

Guiné-bissau 776  5,3

 

1 442

 

2,3

 

846

 

1,4

 

2 455

 

3,4

 

1 485

 

2,4  

Fonte: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. 
* Dados disponíveis em Junho de 2010 

 

No mesmo ano foram concedidos pelos postos consulares portugueses 3 115 vistos de 
longa duração que permitiam a permanência do indivíduo estrangeiro em território português 
sem necessidade de atribuição de uma autorização de residência. 

Nas nacionalidades dos indivíduos, a quem foi concedido um visto de longa duração 
em 2009, destacavam-se os nacionais da Guiné-Bissau e Cabo Verde, que representavam 

                                         

 

36 Na actual legislação 

 

Lei nº 23/2007 e Decreto-Regulamentar nº 84/2007 

 

o tipo de vistos e a sua relação com a emissão de autorizações 
de residência mudou profundamente. Após Julho de 2007, para além dos vistos de curta duração (para o efeito das estatísticas migratórias, 
não relevantes), mantiveram-se os vistos de estada temporária (para permanência inferiores a um ano) e os vistos de residência (tendo em 
vista a concessão de uma autorização de residência), estes últimos desdobrando-se em vários motivos como trabalho, estudo, 
reagrupamento familiar, etc.).  
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42,2% do total de concessões. Seguiam-se os nacionais de Brasil, com 11,7% dos vistos 
concedidos. No conjunto das 10 principais nacionalidades destacavam-se ainda São Tomé e 
Príncipe, Angola e Rússia. (Quadro III. 5.)   

Quadro III. 5. Vistos de longa duração concedidos 
Vistos de longa duração

 
concedidos pelos postos consulares 

portugueses, por principais nacionalidades, 200937 

Nacionalidade Total % 
Total 3115

 

100,0

 

Guiné-Bissau  727 

 

23,3

 

Cabo Verde 589

 

18,9

 

Brasil 363

 

11,7

 

São Tomé e Príncipe 331

 

10,6

 

Angola 215

 

6,9

 

Rússia 181

 

5,8

 

Ucrânia 130

 

4,2

 

EUA 93

 

3,0

 

Índia 91

 

2,9

 

Quénia 65

 

2,1

 

Outros 330

 

10,6

 

Fonte: Ministério dos Negócios Estrangeiros - Direcção Geral dos Assuntos 
Consulares e das Comunidades Portuguesas. 

  

3.2.2. A imigração Qualificada em Portugal 
Relativamente à imigração qualificada (detentores de qualificação académica superior), 

a dificuldade na obtenção de estimativas é acrescida pelo que nos iremos socorrer dos 
estudos de Góis e Marques (2007: 121), que estabelecem quatro fases para a imigração 
qualificada em Portugal. Antes do 25 de Abril de 1974 ocorre uma primeira fase, com um 
número limitado de imigrantes qualificados, ligados à expansão da indústria portuguesa nos 
anos 60, à entrada de empresas multinacionais e à expansão de serviços (turismo). Poucos 
entravam de forma independente, inserindo-se no sector primário do mercado de trabalho e 
integrando-se sem dificuldade na sociedade, alguns dos quais permanecem até hoje.  

A segunda fase, de 1974 a 1981, situa-se após a revolução de Abril, quando se dá a 
saída de profissionais qualificados ao serviço de empresas multinacionais, ao mesmo tempo 
que são repatriados quadros portugueses das colónias e regressam alguns exilados, também 
com impactos ao nível da economia e da sociedade. 

Na terceira fase, de 1981 a 1986, há mudanças da Lei da Nacionalidade (que põe 
término à fase anterior). Dá-se uma abertura da economia nacional e a entrada de quadros 
europeus (entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia), inseridos no segmento 
primário do mercado de trabalho, integrados na sociedade e em estratégias empresariais.  

De 1986 a finais dos anos 90 ocorre a quarta fase, após a abertura da economia 

                                         

 

37 São indicados dados relativos às solicitações de autorização de residência (informação disponibilizada pelo SEF), assim como a relativa a 
concessões de vistos de longa duração, (disponibilizados pela MNE/ DGACCP). Estes não são considerados de forma directa como estatísticas 
anuais de imigração, por não corresponderem ao conceito de imigração (que considera a permanência de indivíduos por um período mínimo 
de doze meses). 
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portuguesa, com a chegada de profissionais independentes, desenquadrados de empresas 
(profissionais de marketing e de informática, dentistas), continuando também os enquadrados 
em empresas ou organizações. Dá-se também a migração de profissionais altamente 
qualificados inseridos no segmento secundário do mercado de trabalho (Deskilling). 

Durante a quinta fase, de finais dos anos 90 até ao presente, aumenta o volume dos 
imigrantes altamente qualificados em Portugal relativamente à imigração total. Há um fluxo 
organizado de profissionais independentes inseridos no segmento primário do mercado de 
trabalho (tipo 1) e imigrantes altamente qualificados no segmento secundário do mercado de 
trabalho (tipo 2), originários sobretudo da Europa de Leste (com grande volume neste tipo de 
imigrantes). Há ainda a sedentarização de ex-estudantes (tipo 3). 

Acompanhando também a mudança para país de imigração, estas fases relacionam-se 
com a história da imigração em Portugal, desde o tempo em que, sendo uma economia 
fechada, interagia sobretudo com as colónias e avolumava os números da emigração. Depois, 
deu-se o regresso de colonos ao país, a adesão à Comunidade Económica Europeia e a 
abertura ao mercado global.  

3.3. Emigração 

 

Imigração 

 

Emigração 
Como já referido no início deste capítulo, desde há algum tempo que Portugal se 

destaca mais como local de partida do que como território de destino (Atlas das Migrações, 
2010:15). Os portugueses a viver fora do país ultrapassaram os dois milhões enquanto que os 
estrangeiros a residir no país se situam abaixo do meio milhão. Este facto acentuou-se 
grandemente pelas circunstâncias negativas em que mergulhou a nossa economia 
recentemente, com o consequente aumento do custo de vida e a redução das fontes de 
rendimento. 

Esta recessão económica tem provocado a diminuição da imigração, muito forte nos 
últimos anos, ao mesmo tempo que retira à emigração o peso de um passado, tornando-a 
novamente significativa. Malheiros refere a retoma da emigração a partir de 2000 causada 
pela recessão económica que gerou contracção salarial e um acréscimo dos níveis de 
desemprego (2005:94). Tal facto é confirmado por Álvaro Santos Pereira que refere a 
emigração nos últimos anos, revelou-se de tal forma significativa, que não é compensada pela 
chegada de imigrantes

 

(revista Visão, nº 901, Junho 2010).  
Em Março de 2010 (jornal Correio Canadiano) Rui Pena Pires38 considerava a emigração 

entre os 70 a 75 mil por ano, abaixo dos anos de maior emigração, mas próxima dos anos 60. 
Referindo também que não há em Portugal dados fiáveis sobre a emigração , existindo um 
vazio sobre as pessoas que saem, já que as mesmas são livres de sair do país, existindo em 
contrapartida, estatísticas razoavelmente fiáveis sobre a entrada. 

Da análise do gráfico abaixo, constata-se uma notória entrada de imigrantes em 
Portugal entre 2000 e 2007, apesar de uma ligeira descida em 2006. Relativamente à saída de 
emigrantes, há uma regularidade entre 2000 e 2006, oscilando entre os 8.9 mil e os 12.7 mil. 
Em 2007, verifica-se um claro salto nas saídas que ascenderam a 26.8 mil pessoas, reduzindo 
                                         

 

38 Coordenador científico do Observatório da Emigração. 
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ligeiramente em 2008, para voltar a baixar em 2009.   

Figura III. 1. Saldo Migratório 2000-2009 

 

(1) - Os dados do INE têm limitações, com dados muito diferentes da OCDE e do Observatório da Emigração.39 

Fontes: INE, ES Research  

Esta nova vaga emigratória, aliada a um saldo natural negativo, está a provocar um 
decréscimo populacional. Segundo Santos Pereira, são admitidos 30 mil imigrantes todos os 
anos, insuficientes para cobrir os que saem. Rui Pena Pires concorda que a falta de capacidade 
para atrair imigrantes é mais ameaçadora que a emigração (o Reino Unido, por exemplo, 
consegue atrair imigrantes, nomeadamente qualificados). Até os que chegam de Leste, são 
por motivos de reunificação familiar. Esta situação é também confirmada por Lucinda Fonseca 
que refere o facto de mais de 75% dos fluxos de entrada anuais em Portugal serem 
constituídos por cônjuges, filhos e outros familiares40. A mesma autora indica que, sendo este 
um aspecto relativamente recente do quadro político da Europa Ocidental, a reunificação 
familiar constitui hoje em dia a principal via de entrada da imigração para a União Europeia 
(2005:25).  

Entre 1965 e 1973, Portugal registou um saldo populacional negativo, com a 
emigração para França, apesar do equilíbrio da forte natalidade: nos anos 1960, segundo o 
INE, cada mulher tinha em média três filhos. Em 2009, esse índice ficou-se em 1,32 filhos por 
mulher (Jornal Público, 28/11/10).   

A emigração aliada à baixa natalidade em Portugal terá um efeito grave na 
sustentabilidade da Segurança Social e nas Finanças Públicas a longo prazo , afirma Álvaro 
Santos Pereira. Apesar do novo aumento das remessas de dinheiro enviadas para Portugal, 
ajudando a minorar o défice da balança comercial, a emigração tem a faceta 
contraproducente de traduzir uma perda da força de trabalho, reduzindo o efeito 

                                         

 

39   
Face à inexistência de fontes de informação pormenorizadas e adequadas ao detalhe geográfico exigido, nos saldos migratórios, tanto a 

nível nacional como regional, são incorporados os valores estimados com base em diversas fontes de informação externas, como sejam o 
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e o Ministério dos Negócios Estrangeiros, e internas, como sejam o Inquérito ao Emprego, o Inquérito aos 
Movimentos Migratórios de Saída (IMMS), bem como a informação censitária mais recente (Censos 2001). Os resultados obtidos revestem-se 
assim de particular fragilidade, devendo sublinhar-se o carácter provisório das estimativas de população residente, que deverão ser revistas 
após a apresentação dos resultados do novo recenseamento (Censos 2011). 
40 Fonte: European Observatory on the Social Situation, Demography and Family (2002). 
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rejuvenescedor das contribuições sociais, e diminuindo a capacidade reprodutiva, factores que 
a imigração não está a contrabalançar. 

A partir dos resultados definitivos dos Censos41 realizados em Março de 2011 será 
possível explicar a variação da população e confirmar o respectivo saldo migratório. Todavia, 
aqueles serão apenas divulgados no 4º trimestre de 2012, pelo que de momento temos 
apenas disponíveis os resultados preliminares com uma ligeira abordagem desses números. 

O aumento ou diminuição da população de um determinado território dependem do 
saldo natural (nascimentos-óbitos) e do saldo migratório (imigração-emigração). Nestes 
resultados preliminares, a informação disponível sobre nascimentos e óbitos é bastante 
rigorosa, o mesmo se verificando, consequentemente, em relação ao saldo natural. Já no que 
se refere aos movimentos migratórios a informação não é completa, pelo que o valor do saldo 
migratório é menos rigoroso, sendo reavaliado posteriormente no contexto dos resultados 
censitários. 

Assim, com base nestes dados provisórios, e relativamente à década 2001-2011, apura-
se um crescimento da população residente de cerca de 199 700 indivíduos, o qual decorre de 
um saldo natural (dados provisórios) de cerca de 17 600 pessoas e do saldo migratório 
positivo que se estima em cerca de 182 100 pessoas para o total do País. 

Os resultados definitivos irão permitir uma análise mais aprofundada do saldo 
migratório através dos dados sobre o local de residência anterior em dois momentos (31 de 
Dezembro de 2009 e 31 de Dezembro de 2005) e, pela primeira vez, os dados da residência 
anterior no estrangeiro, que permitirão uma melhor compreensão do fluxo imigratório 
externo. De momento, e através da análise efectuada, confirma-se a posição de Portugal, ao 
longo da primeira década do século XXI, como um país de imigração. 

Apesar desse balanço em relação à década referida, segundo Santos Pereira, o INE 
admitiu que o saldo migratório em Portugal foi negativo em 2010, ou seja, saíram mais 
portugueses do que as entradas de imigrantes no nosso país. As estimativas apontam para a 
saída de cerca de 23,7 mil portugueses em 2010, o que contribuiu para que a nossa população 
diminuísse em cerca de 700 pessoas no último ano. Álvaro Santos Pereira (subtraindo as suas 
estimativas da emigração com os números de entradas de imigrantes) acredita que os 
números de saídas de portugueses estimados pelo INE estão errados, acrescentando que, com 
os dados do Censos 2011 poderemos verificar que a população do país terá entre 200 mil e 
300 mil pessoas a menos do que os 10,6 milhões estimados pelo INE, já que os números 
provisórios do Censos 2011 mostraram que cerca de 200 mil pessoas tinham "desaparecido" 
e/ou não tinham sido recenseadas (Santos Pereira, Blogue Desmitos, 9 Junho 2011).  

      

                                         

 

41 Resultados preliminares dos Censos 2011, (INE.pt). 
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   Figura III. 2. Saldo natural e saldo Migratório                    

                                               
Fonte: INE, Censos 2011 (resultados provisórios).  

3.4. A Emigração em Portugal 
No sentido de contextualizar o fenómeno migratório sobre o qual incide este estudo, 

procederemos a uma panorâmica da história da emigração em Portugal. As informações sobre 
a emigração portuguesa disponibilizam dados a partir da segunda metade do século XIX, não 
incluindo, contudo, todo o tipo de viajantes, mas apenas as saídas legais. Assim, esses 
números não são rigorosos, apesar de contribuírem para nos darem uma visão geral. 

O primeiro ciclo de emigração dá-se entre os anos de 1850 e 1930 (entre as décadas 
finais da monarquia e o início da primeira Guerra Mundial). Trata-se de um fluxo 
transatlântico, sendo o principal destino o continente Americano, principalmente o Brasil 
(Figura III.3). O segundo ciclo decorre entre 1931 e 1975, sendo sobretudo um fluxo intra-
Europeu. Este afirma-se principalmente a partir de 1960 e tem como principal destino a 
França e a Alemanha (Figura III.4). Durante esta fase há uma deslocação contínua da mão-de-
obra no interior da Europa em direcção ao Norte industrializado, sobretudo uma oferta de 
mão-de-obra não qualificada devido ao baixo investimento na educação e na formação de 
capital humano. Além dos factores económicos, destacam-se também como motivos deste 
movimento, os pedidos de asilo no estrangeiro devido a perseguições políticas (Atlas das 
Migrações, 2010:22). Como nota Álvaro Santos Pereira o ponto mais alto da emigração foi 
entre 1964 e 1974, quando quase 1,3 milhões de portugueses emigraram. A maior parte da 
emigração deveu-se a razões económicas, embora muitos tenham deixado o país por razões 
políticas .  

A partir de 1973, regista-se uma crise económica generalizada, que leva muitos países, 
sem necessidade de mão-de-obra, a restringirem a entrada de estrangeiros, facto que se 
reflecte na diminuição acentuada do fluxo migratório português. No entanto, como refere 
Jorge Malheiros (in Globalização e Migrações, 2005:252) o significado das migrações 
internacionais para a sociedade não pode ser medido exclusivamente pelos fluxos, já que os 
migrantes estabelecem ligações que podem prosseguir após os picos migratórios e 
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desenvolvem redes transnacionais de vária ordem, quer com nacionais quer com luso-
descendentes.   

Figura III. 3. Emigrantes segundo o destino (1900 a 1949)                 

Fonte: Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas (adaptado).  

Figura III. 4. Emigrantes segundo o destino (1950 a 1989)   

Movimento transoceânico                                Movimento intraeuropeu 
Fonte: Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas (adaptado).  

3.4.1. Características, Perfis, Vagas e Motivações  
Durante o 1º e 2ºciclos de emigração portuguesa referidos, o emigrante tinha um perfil 

comum: jovens adultos do sexo masculino, oriundos de contextos rurais, sem habilitações 
profissionais específicas e com a necessidade de ultrapassar dificuldades económicas. Tratou-
se de uma emigração mais individual do que familiar, mais permanente do que temporária, 
feita sobretudo por elementos analfabetos e sem qualquer qualificação profissional. 

Esta corrente migratória ficou a dever-se à distribuição desigual dos recursos, levando 
muitos indivíduos a procurar fora do país os meios necessários para manter os padrões de 
vida. O impulso deste movimento teve origem nas dificuldades em obter emprego, nos baixos 
níveis de rendimento, no reduzido nível de qualificação no trabalho, nas dificuldades de 
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mobilidade social e profissional, no atraso da modernização económica e na debilidade de 
infra-estruturas. Em contrapartida, existiu um apelo do mercado de trabalho receptor, que 
contou também com o contributo da existência de emigrantes anteriores que comunicam 
oportunidades, diminuem os riscos e facilitam a integração no destino (Portugal: Atlas das 
Migrações, 2010).  

A Nova Emigração

 

Depois dos dois grandes fluxos migratórios referidos, um no início do século XX e outro 
nos anos 60 e 70 que bateu todos os recordes (quando mais de 100 mil portugueses saíram 
para a África, Europa e América do Norte), segundo Álvaro Santos Pereira42  (DN, Novembro 
2008 e 2011:62), assistimos agora à terceira maior vaga da emigração portuguesa dos últimos 
150 anos, que o autor denomina A Grande Debandada ,  tendo saído do país na  década de 
1998/2008, perto de 700 mil portugueses. (revista Visão, nº 901, 10 Junho 2010). Para 
Baganha e Góis (1998/99, apud Malheiros, 2005:93), o terceiro ciclo da emigração portuguesa 
para a Europa, já se terá iniciado na segunda metade dos anos 80 com a retoma de redes 
migratórias para destinos alternativos aos dos anos 60, e após uma fase de retracção (a partir 
de 1974). 

Mais recentemente, Malheiros voltou a referir que, embora não existam dados actuais 
exactos sobre os fluxos da emigração portuguesa, os valores existentes apontam para um 
volume que não deverá estar distante das 70.000 saídas anuais, na segunda metade do 
presente decénio. Este número, que é elevado e cresceu cerca de 30% da primeira para a 
segunda metade dos anos 10 do presente século

 

(Quadro III.6.). Segundo o mesmo autor, 
estes indicadores diferenciam-se da situação ocorrida na década de 60 e início de 70 do século 
passado. Tal fica a dever-se à alteração significativa do quadro de mobilidade, ocorrendo 
grande parte da emigração no espaço de livre circulação da União da Europeia, e, por outro 
lado, uma parte substancial desta emigração assume uma lógica temporária e não definitiva, 
facto que também é favorecido pelas possibilidades de livre circulação (Malheiros, 2010:3). 

Quadro III.6. - Fluxos de entrada de portugueses nos principais destinos 
(médias 2005/06 e 2008/2009) 

Países Média (05-06) Média (08-09) Taxa de variação- 05/06-08/09 
Alemanha  
Espanha   
Holanda  
Luxemburgo  
Reino Unido  
Andorra  
Suíça 
Angola  
EUA  
Brasil  

3395 
16993 
1021 
3779 
10705 
2438 
12290 
156 
1267 
536 

4341 
13298 
1993 
4531 
12605 
722 
15629 
12631 
859 
694 

27,9 
21,7 
95,3 
19,9 
17,7 
-70,4 
27,2 
7996,5 
32,2 
29,4 

TOTAL  52577 67302 28,0 
Notas: Holanda e Luxemburgo (2005/2006 e 2008); Angola (2006 e 2008/2009). Não existe informação para França.

 

Fonte: Observatório da emigração (compilação de dados baseada em várias fontes), adaptado de Malheiros 

                                         

 

42 Professor e investigador da Simon Fraser University, de Vancôver, no Canadá/ Ministro da economia do XIX Governo Constitucional. 
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Tais números motivam o nosso interesse em verificar as características destes agentes, 
procurando caracterizar o seu perfil e motivações, bem como as semelhanças e diferenças 
relativamente aos movimentos dos séculos anteriores. Neste sentido contamos com o 
contributo de Peixoto que referia em 1999 o aumento de fluxos dominados por agentes em 
situação precária, assim como o aumento dos movimentos de quadros de empresas, em 
contraste com o declínio de algumas migrações de massa tradicionais, ou seja, a existência 
de um dualismo das migrações contemporâneas (1999:67). Também Champion admite a 
extinção sucessiva das vagas de migração de trabalho e posterior reunificação familiar , 
para dar lugar a uma terceira vaga: o movimento pós-industrial, composto por migrantes 
altamente qualificados, clandestinos e refugiados

 

(1994, apud Peixoto, 1999:67). Segundo 
Baganha, Ferrão e Malheiros (2002:62, apud Malheiros, 2005:94), a emigração das últimas 
décadas deve-se à construção de redes migratórias para novos destinos, às facilidades de 
circulação de trabalhadores no contexto da União Europeia e do próprio Espaço Económico 
Europeu, às migrações temporárias, às redes sociais e familiares como factores de atracção. 

Sobre o perfil destes emigrantes contemporâneos, Malheiros insere-os mais no quadro 
dos fluxos temporários do que definitivos, essencialmente jovens (mais de 55% têm menos de 
30 anos) e predominantemente do sexo masculino, embora as mulheres já representem mais 
de 40% dos fluxos. Os mais numerosos continuam a ser os indivíduos com níveis de instrução 
baixos ou médio-baixos, inserindo-se profissional em segmentos pouco qualificados da 
indústria transformadora ou da construção civil. Por outro lado, é crescente o número de 
jovens com níveis de instrução médios e elevados que está a emigrar, o que se reflecte numa 
maior presença no sector do comércio e serviços e, também, nas profissões mais qualificadas 
Esta diversificação nos perfis, mais jovens, mais mulheres, mais qualificados, tem sido 
acompanhada por modificações nos destinos principais (Malheiros, 2010:140). 

No gráfico da evolução da emigração portuguesa, podemos verificar que após o fluxo 
intenso entre 1964 e 1975, voltamos a ter de novo um aumento significativo em 2008 (quase 
o triplo dos emigrantes registados em 2000), assistindo-se, assim, à segunda maior vaga de 
emigração após os anos 60/70 (Figura III. 5). 
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Figura III. 5. Emigração portuguesa (1855-2008) 

Fonte: Baganha, Santos Pereira, 2011:63. 

 

As dificuldades económicas dos anos mais recentes agravaram esta situação. A crise 
económica e financeira, que compreende a estagnação económica da última década, o 
elevado desemprego, a falta de oportunidades, os salários ainda baixos em relação a outros 
destinos, a quase bancarrota e o consequente empréstimo pedido ao Fundo Monetário 
Internacional (FMI) em 2011, leva milhares de cidadãos a procurar trabalho noutras paragens 
na busca de melhores salários, mas também na busca da realização profissional que não 
encontram no nosso país. No grupo de inquiridos que consta desta investigação, o 
agravamento das condições económicas em 2011 parece sentir-se, já que (embora ainda não 
tenha terminado), é esse o ano que regista maior número de saídas. 

No quadro que se segue (Figura III.6) podemos confirmar a associação entre as condições 
de estagnação económica em Portugal (e consequente aumento do nível de desemprego) e o 
aumento dos níveis de emigração portuguesa, que terá tendência a tornar-se mais forte dadas 
as previsões económicas.          
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Figura III. 6. Emigração portuguesa e crescimento do PIB português, 1990-2008  

 

Fontes: OCDE, INE, Observatório da Emigração, ES Research.  

Apesar de possuirmos também uma história e uma tradição emigratória muito 
intensa

 

a acrescer aos factores referidos, no entender de Álvaro Santos Pereira, esta nova 
vaga acompanhou a evolução da sociedade nos últimos tempos, ou seja, o nível de 
escolaridade e as qualificações dos agentes da mobilidade aumentaram, aumentando também 
as suas ambições profissionais. Também para Malheiros (2005:95), os níveis de instrução dos 
emigrantes reproduzem a estrutura dominante da sociedade portuguesa, continuando porém 
a existir um conjunto significativo de pessoas a emigrar com baixos níveis de instrução em 
ramos pouco quaificados. 

Por conseguinte, o acesso ao dinheiro deixou de ser o único objectivo para a partida, 
encontrando-se as ligações a outros mundos facilitadas pela integração europeia43.  Este facto 
leva a uma das principais características destes movimentos, o facto de se situarem 
maioritariamente num espaço marcado pela livre circulação , sem os constrangimentos 
formais à circulação e os défices de direitos inerentes à condição de trabalhador estrangeiro. 
(Malheiros, 2005:94) Ao situar estes movimentos migratórios no âmbito da circulação de 
concidadãos europeus

 

no contexto da UE, leva a considerá-los como um fenómeno que se 
vai aproximando da lógica das migrações internas

 

(Malheiros, 2005:94). Também 
relacionadas com as facilidades de circulação no espaço europeu, encontram-se as migrações 
temporárias, motivadas pelas flutuações nas necessidades de emprego dos mercados de 
trabalho (ib. Id.). 

No seu estudo O regresso da emigração portuguesa

 

(2011:62), concluído em Maio de 
2011, Santos Pereira refere que só em 2007 e 2008, emigraram mais de 200 mil trabalhadores, 
numa média de 70 mil portugueses por ano, números que terão sofrido uma aceleração nos 
últimos tempos, pelo que (a confirmarem-se estes indicadores) poderemos estar perante a 
maior vaga de saídas desde os anos 60, atingindo quase 7% da população.  

                                         

 

43 
Fonte: Observatório da Emigração. 
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Apesar dos níveis próximos dos anos 60 e 70, para o economista, esta "pode ser mais 
prejudicial porque inclui uma fuga de cérebros e porque, combinada com a baixa natalidade, é 
uma bomba-relógio para a sustentabilidade da Segurança Social". (DN, Novembro, 2008). 
Como podemos constatar na Figura III.7., desde 1998, os cidadãos nacionais que saíram (697 
962 portugueses) são quase o dobro do total de estrangeiros que vivem em Portugal, 454 mil, 
números significativos num país pequeno. Nesta linha, tudo aponta para que os fluxos 
migratórios possam nivelar ou mesmo superar o pico da emigração nacional, verificado nas 
décadas de 1960 e 1970. Ainda segundo o mesmo autor, e com base nos últimos dados 
disponíveis, um por cento da população portuguesa saiu do país em 2007 e em 2008.   

Figura III. 7. Total de saídas de emigrantes portugueses entre 1998-2008                  

                  Fonte: Álvaro Santos Pereira, in revista Visão, nº 901, Junho 2010 (Adaptado). 

                  Nota: Fluxos entre 1998 e 2008 estimados a partir dos dados dos fluxos populacionais e da Segurança                        
Social dos principais países de acolhimento dos nossos emigrantes (dados compilados por Álvaro Santos Pereira).  

Com a abolição de fronteiras no espaço Schengen, ficou impedida a contabilização de 
quem entra e de quem sai. Para o estudo que publicou em 2010, "O regresso da emigração 
portuguesa 44, o investigador recolheu os fluxos de saída de Portugal nos países de destino, 
fazendo um levantamento dos trabalhadores portugueses registados nos serviços dos Centros 
de Emprego e de Segurança Social, baseando-se também nos inquéritos nacionais dos países 
de destino dos novos emigrantes (OCDE). Segundo o autor, esta é a única forma de ter uma 
noção dos fluxos migratórios entre Portugal e a Europa. A análise efectuada permitiu-lhe 
concluir que os países de destino foram sobretudo, a Suíça, a Holanda, a Alemanha, a França, 
o Luxemburgo, o Reino Unido (em destaque em 2008) e a Espanha (aqui as dificuldades 
económicas recentes estão fazer com que a população portuguesa diminua) no interior da 
União Europeia. Em 2009 destacou-se Angola (as saídas rumo a Angola dispararam desde 
2007: 23 mil em 2008 e"mais de 40 mil em 2009", a avaliar pelo número de vistos"). (Figura 
III.8)   

                                         

 

44 Publicado no livro Portugal na hora da verdade . 
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Figura III. 8. Destinos mais procurados entre 1998 e 2008   

                                        

Fonte: Visão, 16 de Junho de 2010.  

Contrapondo estes números, um estudo publicado pelo INE em Junho de 2011 revelou 
que, em 2010 terão saído do país, 23,7 mil portugueses, num total de 150 mil na última 
década45.  

Uma vez que os cálculos do INE se baseiam em inquéritos internos (inquéritos 
telefónicos aos agregados familiares) Álvaro Santos Pereira entende que estão desfasados da 
realidade. Não tenho dúvidas de que os números do INE não estão correctos, como veremos 
em breve quando os números do Censos 2011 ficarem disponíveis . 

Esta terceira vaga de emigração é confirmada pelo coordenador científico do 
Observatório da Emigração, Rui Pena Pires, que concorda com as estimativas do economista e 
com o vazio

 

verificado nas estatísticas oficiais das pessoas que saem do país, "por ano (entre 
2000 e 2008), saíram de Portugal entre 60 a 70 mil pessoas, e estima-se entre 2,3 milhões e 2,5 
milhões o número de portugueses no estrangeiro". Este investigador acrescenta que "Os cinco 
milhões frequentemente referidos contabilizam os filhos dos emigrantes já nascidos nos países 
de acolhimento , número elevado para um país de 10 milhões. O mesmo autor acentua o 
facto de muitos destes fluxos serem de ida e volta, o que levanta o problema de saber quantos 
deles voltam e quantos vão e vêm, não era como na década de 60 em que saíam sem pensar 
no regresso". Neste sentido, os estudos do Observatório da Emigração indicam um aumento 
dos emigrantes temporários46, no quadro de uma maior circulação entre a origem e o destino 
(existem, por exemplo trabalhadores que vão e vêm para Espanha de 15 em 15 dias, o mesmo 
acontecendo em relação a Angola). Como podemos verificar na Figura III.9., após a segunda 
vaga de emigração (onde predominava a permanente), a emigração temporária tem vindo a 
destacar-se relativamente à permanente. 

O número destes emigrantes temporários passou de quase nove mil anuais, nos finais 
de 1980, para cerca de 20 mil, durante a década de 1990. Santos Pereira sublinha que também 
                                         

 

45 
Observatório da Emigração, 19/06/11.     

46 As migrações temporárias correspondem às situações em que os indivíduos estão ausentes do seu local de residência por períodos 
compreendidos entre 3 meses e um ano (definição da Divisão de População das Nações Unidas, apud Malheiros, 2005:94). 
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"as estimativas sobre a emigração temporária, em geral são feitas por baixo

 
esperando, mais 

uma vez, confirmar os seus números nos Censos 2011.    

Figura III. 9. Emigração permanente e temporária 

 
em percentagem (1976 a 2002)           

Fonte: Observatório da Emigração  

Os dados apresentados pelo INE nas Estatísticas Migratórias de 2003, também indicam que 
hoje, a emigração é fundamentalmente de carácter temporário, com destino à Europa, por 
indivíduos na idade activa jovem e com o ensino básico.   

Figura III. 10. Evolução da Emigração Total, Permanente e Temporária, 1993 - 2003            

Fonte: INE 

 

IMMS 2003  

Estas estatísticas revelam que a evolução da emigração, desde 1993 (Figura III.10.), 
mostra algumas oscilações, sendo fundamentalmente o reflexo da evolução da emigração 
temporária que é sempre superior à permanente47 e com alterações mais significativas. 

Segundo dados do Inquérito aos Movimentos Migratórios de Saída de 2003 (IMMS)48, 
em 2003, e tendo por referência os dois tipos de emigração, a temporária representa 75,2% e 

                                         

 

47 
Indivíduos que se ausentaram com a intenção de permanecer no estrangeiro por um período superior a um ano. 

48 
O objectivo do Inquérito aos Movimentos Migratórios de Saída (IMMS) é a quantificação e caracterização da população emigrante (2003). 

Este é um inquérito por amostragem, efectuado como módulo específico do Inquérito ao Emprego. 
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a permanente 24,8%. Comparativamente a 2002, registou-se um aumento de 8 pontos 
percentuais na emigração temporária e um decréscimo do mesmo valor na permanente. 
Relativamente à distribuição por sexo, tendo emigrado mais homens do que mulheres 76,3% e 
23,7%, respectivamente, a diferença entre sexos é bastante superior na emigração 
temporária, uma vez que na emigração permanente os valores são relativamente próximos, 
51,1% masculino e 48,9% feminino.  

Nos principais destinos da emigração, a componente temporária é claramente 
superior à permanente (em 2003 em Espanha a totalidade da emigração é de carácter 
temporário), à excepção do Reino Unido, uma vez que a emigração permanente é de valor 
superior à temporária. 

Na distribuição da emigração por local de origem, as regiões autónomas são as únicas 
regiões do país onde a emigração permanente é superior à temporária. Nas restantes regiões, 
a emigração temporária é claramente maioritária, com destaque para o Alentejo onde a 
totalidade da emigração é de carácter temporário. 

No respeitante à estrutura etária, as principais diferenças entre a emigração de 
carácter permanente e temporário relacionam-se com o menor peso do grupo 0-14 anos na 
emigração temporária a par de uma percentagem superior no grupo etário 45 ou mais anos.  

Por fim, quanto ao grau de instrução, os indivíduos que se ausentam do país de forma 
temporária possuem, regra geral, um grau de instrução mais elevado, na medida que 
apresentam maiores proporções nos ensinos secundário e superior e menores nas 
modalidades Não sabe ler e escrever e Sabe ler e escrever sem possuir qualquer grau de 
ensino . 

Para J. Malheiros (2005:99), muitas das comunidades portuguesas espalhadas pelo 
mundo integram-se no quadro dos processos transnacionais que estão associados a muitos 
grupos de migrantes internacionais. Segundo o mesmo autor, tendo em conta a nova 
geografia global em que o Estado-nação é bastante pressionado e o espaço-rede se afirma 
num mundo progressivamente mais encolhido e interconectado, o vai-e-vem migratório e a 
pertença simultânea a dois ou mais espaços parecem apontar para um crescimento das lógicas 
circulatórias em detrimento de uma perspectiva clássica de imigração, assente em dois 
movimentos: uma partida e um regresso (definitivo) . Esta noção de comunidade 
transnacional desenvolveu-se num quadro facilitador das interacções sociogeográficas, 
definindo-se por transmigrante os imigrantes cujo quotidiano depende de múltiplas e 
constantes interconexões através das fronteiras nacionais e cujas identidades públicas são 
configuradas em relação a mais do que um Estado-nação (...) não são residentes temporários 
porque se fixam e são incorporados na economia, instituições, vida e quotidianos locais dos 
países de residência. Contudo, em simultâneo, estão envolvidos com outros locais, mantêm 
conexões e desenvolvem transacções nos países de onde são originários

 

(Schiller, Basch e 
Blanc, apud Malheiros, 2005:100).  

As características destas comunidades transnacionais incluem uma circulação 
relativamente frequente entre o país de origem e o país de destino, associada a uma troca de 
informações regular. Um outro critério diz respeito às estratégias de vida dos cidadãos onde 
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se cruzam as fronteiras nacionais com as possibilidades oferecidas pela diáspora, numa cultura 
migratória activa. Uma terceira característica tem a ver com a consciência da pertença a um 
grupo disperso por diversos locais do mundo que partilha uma mesma memória étnico-
cultural colectiva e que mantém laços com o território de origem. Um último critério refere a 
participação em processos económicos, políticos, cívicos e culturais no local de origem e no de 
destino (Bruneau, 1994 e Cohen, 1997, apud Malheiros, 2005:100). 

Tendo em conta estes critérios, podemos verificar algumas semelhanças com os 
elementos constantes da amostra dos inquéritos realizados nesta investigação, levando-nos a 
identificá-los como transnacionais. Porém, deveremos adoptar a expressão de Góis (2003, 
apud Malheiros, 2005.101) comunidade transnacional de baixa intensidade

 

tendo em conta 
a não aplicação do último critério referido.  

Destinos da Emigração

 

Na actual vaga de emigração, aos "velhos" destinos como França, Alemanha e 
Luxemburgo, somam-se a Espanha, o Reino Unido e Angola, como já verificado. Entre 1965 e 
1975 foi intensa a emigração para França, existindo em 2005, cerca de 500 mil portugueses 
em França, que foram desempenhando maioritariamente tarefas pouco qualificadas. A Suíça é 
o segundo maior destino da emigração portuguesa na Europa, onde os portugueses, 
maioritariamente pouco qualificados, começaram a chegar por volta de 1980. Entre 1984 e 
1992, entraram anualmente neste país mais de 13 mil portugueses. A partir de 1993, deu-se 
uma desaceleração rápida desse movimento, acrescido de situações de retorno. Entre 1997 e 
2001, o número de entradas estagnou em torno das 5.000 por ano, dando-se uma retoma a 
partir de então. Assim, em 2004, residiam no país mais de 120 mil portugueses, número que 
subiu para perto de 160 mil em 2009, trabalhando a maioria nos sectores da construção, 
hotelaria e restauração.  

Em Espanha os portugueses triplicaram em pouco mais de dez anos, passando de 50 
mil na década de 1990, para mais de 140 mil em 2009, sendo que, até aos anos 1960, eram 
escassos os emigrantes portugueses em Espanha (neste país, pela proximidade geográfica, as 
estadas temporárias têm um forte peso). No reino Unido vivem hoje cerca de 90 mil 
emigrantes portugueses, apesar de até há 10-15 anos não existir uma grande tradição em 
emigrar para esse país. Como podemos comprovar na Figura III.11, esta situação inverteu-se 
ao longo dos últimos anos, aumentando grandemente, sobretudo a partir de 2002.           
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Figura III. 11. Emigração anual para o Reino Unido (1995 a 2009)  

 

                                  Fonte: National Statistics Office, Blogue Desmitos, (Álvaro Santos Pereira).   

Nos anos 1960 e 1970, a presença portuguesa em Londres sentia-se sobretudo nos 
serviços de limpeza e no serviço doméstico e, em menor grau, no pequeno comércio e 
restauração. Entre os novos emigrantes deste país, os trabalhadores manuais da agricultura e 
indústrias alimentares misturam-se agora com os quadros altamente qualificados. O Reino 
Unido é um dos destinos em que é maior o peso dos que têm qualificações escolares 
superiores. Na última década, este destino foi um dos países de eleição dos novos emigrantes 
portugueses (mais de 100 mil).  

Também segundo Malheiros, esta recomposição dos destinos emigratórios dos 
portugueses ocorreu na Europa (e também em África), emergindo entre inícios do presente 
decénio e a crise de 2008, a Espanha (principal destino dos fluxos de portugueses) e o Reino 
Unido, como espaços muito atractivos para os oriundos de Portugal. Nestes casos, contudo, 
verifica-se que as qualificações dos portugueses assumem pólos opostos com a existência de 
uma percentagem elevada de activos a desempenharam profissões muito qualificadas (quase 
20% no Reino Unido; cerca de 11% em Espanha), contrabalançada por um valor superior dos 
que desempenham actividades não qualificadas (23,5 e cerca de 26%, respectivamente 

 

Quadro III.7).   

Quadro III.7 - Elementos comparativos dos stocks de emigrantes portugueses em França, 
Luxemburgo, Espanha e Reino Unido, 2000 (algumas características básicas) 

 

França 

  

Luxemburgo Espanha Reino 
Unido 

Quadros superiores do público e privado e 
dirigentes  
Profissões intelectuais e científicas  
Pessoal dos serviços e vendedores  
Operários e afins  
Trabalhadores não qualificados  
Percentagem de pop. Com ensino superior  
Percentagem de mulheres  
Percentagem de pop. 15-24 nos maiores de 15

  

3,4 
2,0 
2,9 
51,4 
8,4 
4,1 
48,7 
3,8 

2,6 
1,4 
8,8 
34,1 
32,9 
2,9 
47,2 
14,3 

7,1 
3,6 
17,3 
23,8 
23,5 
7,5 
51,7 
11,1 

12,1 
7,4 
26,7 
5,7 
25,9 
19,3 
50,8 
17,4 

Fonte: OECD - DIOP - Database on Immigrants in OECD countries (adaptado 

 

Malheiros) 
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Actualmente, e de acordo com as autoridades britânicas, pelo menos 101 mil 
portugueses vivem na Grã-Bretanha, apesar do abrandamento do fluxo de novos emigrantes 
portugueses, provavelmente motivado pela crise da economia britânica. Esta diminuição pode 
ser verificada na Figura III.11., bem como a existência de alguma oscilação na emigração para 
este país. 

A já referida crise económica também sentida em países como o Reino Unido e 
Espanha, não levaram a um regresso dos emigrantes aí estabelecidos ao país de origem, mas à 
sua deslocação para outros mercados, reorientando a emigração para outros destinos. Para o 
sociólogo João Peixoto, enquanto durar a crise deveremos assistir a uma desaceleração das 
saídas para alguns países (nomeadamente Espanha e Reino Unido), tendo o máximo de saídas 
para estes países ocorrido em 2006/07/08. "Há desejo de sair, o problema é encontrar 
destinos" (jornal Público, 28/11/2010). 

Relativamente a Angola, em 2009 somava 74.600 emigrantes portugueses quando em 
2003 eram apenas 21 mil. Angola é assim, a excepção que confirma a concentração de 
emigrantes portugueses na Europa, persistindo todavia a dúvida relativamente à 
caracterização deste fluxo, se é temporário ou se a antiga colónia, que desde 2003 (até 2009) 
regista um crescimento do PIB da ordem dos 14 por cento, se afirmará na fixação de 
portugueses. As remessas dos portugueses em Angola atingiram os 103,5 milhões de Euros 
(70,9 milhões de euros em 2008), enquanto as remessas de imigrantes angolanos em Portugal 
foram de 12,3 milhões de euros (13,1 milhões de euros em 2008). Para Malheiros Angola é um 
dos destinos integrados na nova emigração para sul que parece apresentar características 
específicas como a maior diversidade etária, a presença de emigrantes mais qualificados e a 
associação da emigração ao investimento (2005:95).    

O mesmo autor refere que a emergência de Angola como destino crescente da 
emigração portuguesa após 2005/2006, é o melhor exemplo do processo actual de 
recomposição relativa dos destinos da mobilidade internacional de portugueses, que podem 
tirar partido de países emergentes, com taxas de crescimento económico elevadas, 
nomeadamente aqueles que têm o português, o espanhol ou inglês como línguas oficiais e que 
manifestam carências ao nível de mão-de-obra com qualificações intermédias (ou mesmo 
elevadas) em sectores como a construção civil, as obras públicas ou o turismo

 

(Malheiros, 
2010:4). 

Como já referimos, e podemos verificar na Figura III.12, o número mais acentuado de 
entradas de portugueses deu-se em Espanha em 2007, logo seguido por Angola em 2009, 
destacando-se este país pelo aumento abrupto de entradas de portugueses. A Suíça também 
tem registado um aumento de entradas, contrariamente à França (destino por excelência nos 
anos 60 do século passado), que regista uma diminuição na recepção de portugueses.      
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Figura III. 12. Movimentos da população 1  
Entrada de portugueses em alguns países de destino da emigração (Pessoas)                

Fonte: Espírito Santo Research.  

Quanto à Alemanha, em meados dos anos 1960 deu-se a grande emigração para este 
país, na reconstrução do pós-guerra. Entre 1974 e 1987, o número total de portugueses na 
então RFA diminuiu de 122 mil para 69 mil, registando-se um aumento de 27 mil portugueses 
entre 1992 e 1995. Relativamente ao Luxemburgo, possui 80 mil portugueses residentes, 
possuindo a nova geração, já nascida no país, qualificações superiores aos anteriores 
emigrados portugueses, quando cerca de 90 por cento detinha apenas o ensino primário.  

Do outro lado do Atlântico, encontramos cerca de 210 mil emigrantes portugueses a 
viver nos EUA (no total, há 1,5 milhões de pessoas com origem portuguesa). Neste país, os 
portugueses têm, comparativamente com outras nacionalidades, baixos níveis de 
escolaridade. No Canadá, os emigrantes portugueses também são superiores a 210 mil (os 
canadianos de origem portuguesa são mais de 400 mil). Cerca de 90 por cento dos 
portugueses residentes no Canadá entraram no país antes da década de 1990, destacando-se 
aqui os originários de São Miguel (Açores), sobretudo para trabalhar na agricultura e 
construção de caminhos-de-ferro. Este fluxo abrandou na sequência da integração europeia. 
Actualmente o perfil da emigração para os Estados Unidos e Canadá é mais qualificado, 
visando portadores de habilitações universitárias (licenciaturas, mestrados e doutoramentos).  

Um dos destinos por excelência da emigração no início do século passado - o Brasil - 
encontra-se hoje em acentuado declínio, tendo baixado até cerca de 213 mil o número de 
portugueses (chegou a haver perto de 1,2 milhões). Cerca de 70 por cento destes emigrantes 
chegaram ao país antes de 1960 e, em 2000, cerca de 46 por cento deles tinham 65 ou mais 
anos de idade. Quanto às actividades exercidas, tanto no Brasil, como na Venezuela, os 
pequenos negócios (comércio, restauração) têm forte peso entre os portugueses. No caso da 
Venezuela, a emigração portuguesa atingiu o valor máximo no início dos anos 1980, com 90 
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mil portugueses residentes, maioritariamente originários dos concelhos de Ílhavo (Aveiro) e da 
ilha da Madeira. Em 2008, após vários regressos e naturalizações, o número tinha baixado 
para os 53.50049.   

Na Figura III.13., podemos verificar os números de entrada de portugueses nos países 
em que essas foram diminutas, sobressaindo o Luxemburgo e a Alemanha. Fora da Europa, os 
números de entradas são inferiores, apesar do aumento que têm registado. A partir de 2007 
notou-se uma diminuição de portugueses com destino aos EUA, apesar de ser este um dos 
destinos preferenciais dos emigrantes qualificados  

Figura III. 13. Movimentos da população 2 

Entrada de portugueses em alguns países de destino da emigração (Unidades)  

 

Fonte: Espírito Santo Research.   

Estimativas de Fluxos Emigratórios

 

As estatísticas da emigração portuguesa são bastante difíceis de obter. O passaporte 
obrigatório para os emigrantes foi abolido a partir de 1988, passando o INE após essa data, a 
efectuar inquéritos aos movimentos migratórios de saída (a última análise data de 2003).  

Segundo as estimativas daquele instituto, estima-se que em 2009 tenham saído de 
Portugal um total de 16 899 indivíduos (20 357, em 2008), sendo que 14 138 teriam 
nacionalidade portuguesa e 2 761 teriam nacionalidade estrangeira. Destes, 254 tinham como 
país de nacionalidade um dos outros países da UE e 2 507, um país terceiro. (Quadro III. 8.)          

                                         

 

49 Fontes: Atlas das Migrações Internacionais (Público 28-11-10); Álvaro Santos Pereira. 
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Quadro III. 8. Estimativas de fluxos emigratórios de Portugal, por sexo e nacionalidade, 2008 

 
2009          

Fonte: Estatísticas Demográficas 2009, INE.  

Quanto ao país de destino, dos 16 899 indivíduos que se estima terem saído de 
Portugal, 10 409 teriam como destino outro país da UE e 6 490, um país terceiro. (Quadro III. 9.)     

Quadro III. 9. Estimativas de fluxos emigratórios de Portugal, por sexo e país de destino, 2008 

 

2009 
Estimativas de fluxos de saída de Portugal, por sexo e país de destino, 2008 

 

2009 

País de destino

 

2008 2009 

 

HM H M HM H M 

Total 20 357

 

11 642

 

8 715

 

16 899

 

9 665

 

7 234  

Outros Estados-Membros da EU 14 983

 

X X 10 409

 

X X 

Países terceiros 5 374

 

X X 6 490

 

X X 
Fonte: Estatísticas Demográficas 2009, INE.  

Apesar da já referida dificuldade em se encontrarem números para identificar os 
emigrantes portugueses, as estimativas apontam para que ascendam, em 2009, a cerca de 1.9 
milhões, continuando em destaque os países alvo de maiores entradas ao longo das diversas 
fases de emigração portuguesa, tais como a França, com 28.9% deste valor, seguida do Brasil 
com 10.9%, os EUA com 8.8%, e a Suíça com 8% (Figura III.14).  

Figura III. 14. Gráfico de Emigrantes portugueses por país de destino (stock), 2009, Milhares                       

Fontes: Observatório da Emigração, Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE), ES Research 

 

Research Sectorial. 
Foi considerada a população residente de nacionalidade portuguesa . Para alguns países são dados anteriores a 2009 (os últimos 

disponíveis). 

Estimativas de fluxos emigratórios de Portugal, por sexo e nacionalidade, 2008 

 
2009 

Nacionalidade 2008 2009 

 
HM H M HM H M 

Total 20 357

 
11 642

 
8 715

 
16 899

 
9 665

 
7 234

 
Portugal 18 462

 
X X 14 138

 
X X 

Outros Estados-Membros da EU 161

 
X X 254

 
X X 

Países terceiros 1 734

   
2 507

   

567

213,2
171,5 157,5 150,4 148,1

90,2 82 53,5 41,7

284,7

Total dos emigrantes  
1 959,7 mil

Emigrantes portugueses por país de destino (stock), 2009
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Como verificámos no capítulo II, o Eurobarómetro (nº 337), mostrou que mais de 
metade dos jovens portugueses pretende trabalhar fora do país, não sendo de perspectivar 
que a emigração abrande, nos próximos tempos. Na opinião de Álvaro Santos Pereira, esta 
mão-de-obra é considerada uma exportação nacional bem-sucedida (tendo em conta que o 
país recebe parte das poupanças 

 
remessas - gerando receitas para o país). O mesmo 

investigador considera também que, tendo em conta as qualificações destes emigrantes, ao 
contrário dos anos 60/70, tornou-se mais caro produzir e exportar um trabalhador. 
Embora as oportunidades fora do país sejam também procuradas pelos que têm menos 
habilitações académicas, vamos assistindo à saída dos trabalhadores qualificados (DN, 28 

Novembro 2010). 

Com o renascimento dos níveis de emigração portuguesa que, em 2007 e 2008, chegou 
a representar cerca de 1% da população em cada ano, (os valores mais elevados desde os anos 
70), seria de esperar um aumento de remessas, mas tal não tem acontecido. As transferências 
monetárias para Portugal constaram ao longo dos tempos como um dos efeitos positivos da 
emigração, estando esta situação a ser contrariada, talvez devido à crise internacional ou ao 
perfil do novo emigrante (que gasta mais no país onde está a viver e transfere menos para 
Portugal).    

Figura III. 15. 10 Países com mais portugueses emigrados 

 

2000/2005 
10 Países com mais portugueses emigrados 

 

2000/2005

 

País

 

Residentes nascidos 
em Portugal 

 

Nº

 

Ano

 

Alemanha

 

92.251

 

2005

 

Brasil

 

213.203

 

2000

 

Canadá

 

153.535

 

2001

 

Espanha

 

80.846

 

2005

 

EUA

 

179.463

 

2005

 

França

 

567.000

 

2005

 

Luxemburgo

 

41.690

 

2001

 

Reino Unido 

 

57.000

 

2005

 

Suíça

 

132.872

 

2005

 

Venezuela

 

53.477

 

2001

 

            Fonte: Observatório da Emigração.   

Figura III. 16. 10 Países com mais portugueses emigrados 

 

2000/2010 
10 Países com mais portugueses emigrados 2000-2010 

País

 

Residentes nascidos 
em Portugal 

 

Nº

 

Ano

 

Alemanha

 

90.148

 

2010

 

Brasil

 

213.203

 

2000

 

Canadá

 

150.390

 

2006

 

Espanha

 

148.789

 

2010

 

EUA

 

191.802

 

2010

 

França

 

580.240

 

2008

 

Luxemburgo

 

41.690

 

2001

 

Reino Unido 

 

83.000

 

2010

 

Suíça

 

164.691

 

2009

 

Venezuela

 

53.477

 

2001

 

Fonte: Observatório da Emigração. 
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Nos quadros apresentados (Figura III.15. e Figura III.16.), podemos observar em termos 

comparativos os números de emigrantes nos países mais procurados pelos portugueses. 

Assim, é visível o aumento do número de emigrantes portugueses entre os anos de 2000, 2005 

e 2010, em Espanha, EUA, França, Reino Unido e Suíça. Nota-se uma diminuição na Alemanha 

e Canadá, não sendo possível estabelecer comparação relativamente ao Brasil, Luxemburgo e 

Venezuela.  

Como conclusão, da análise de todos estes dados podemos constatar que nos últimos 
anos a emigração nacional aumentou bastante, impulsionada também pelo aumento do 
desemprego, o que permitiu atenuar os níveis de desemprego em Portugal. Verifica-se que 
também as pessoas com nível de formação superior e especializadas em determinadas áreas 
de trabalho encontram no estrangeiro melhores condições para aí trabalharem (brain drain). 
Devido às desigualdades internacionais e à atracção de economias mais desenvolvidas do que 
a portuguesa, esta fuga de cérebros torna-se inevitável. Este facto leva à alteração do perfil de 
emigrante português, comparativamente a décadas passadas, possuindo geralmente um nível 
de formação mais elevado, consequentemente um maior poder de compra. A nível 
internacional também se destaca a crescente mobilidade dos estudantes, acabando alguns por 
ficar permanentemente no país de destino, o que constitui uma fonte potencial de 
trabalhadores imigrantes altamente qualificados. Entre 2000 e 2007, o seu número passou 
para mais de 2 milhões (mais do que duplicou), tendo como principais países de destino os 
EUA, o Reino Unido, a Alemanha, a França e a Austrália. Constata-se igualmente um crescendo 
da emigração temporária desde 2000, a nível internacional (tendo-se verificado uma quebra 
em 2008 devido à crise económica), contribuindo para o seu impulso o trabalho sazonal, os 
programas de trabalho de férias e as transferências intra-empresas50.  

Perante tais números, podemos recuperar a análise com quarenta anos anos, de Joel 
Serrão, sobre uma época em que se acentuavam/acentuam os desníveis do desenvolvimento 
socioeconómico entre Portugal e outros países, dando início ao projecto migratório e motor 
da grande debandada a que se assistiu nos últimos anos, a que se assiste hoje mesmo, a que se 
assistirá até quando? . Discurso profético mas que permanece sem resposta (Serrão, 1982: 
163).   

3.4.2. A Emigração Qualificada em Portugal 
No que concerne os dados referentes à emigração qualificada, como já tivemos 

oportunidade de referir, torna-se difícil o seu apuramento, já que com a abertura de fronteiras 
e a livre circulação de pessoas, não existem registos dos portugueses que deixam o país, nem 
das suas características pessoais, académicas ou profissionais51. Da análise dos últimos dados 

                                         

 

50 
Fontes: ES Research (fontes utilizadas: INE, a OCDE, a Comissão Europeia, o estudo do Prof. Álvaro Santos Pereira The Return of 

Portuguese Emigration ;comunicação apresentada na Assembleia da República por Mafalda Durão Ferreira. Através dos vários países de 
destino da emigração portuguesa são analisados os números dos imigrantes desses países, obtemos alguns valores. Frequentemente os 
países de saída subestimam os seus valores de emigração relativamente aos valores apresentados pelos países de destino.) 
51 O processo de recolha de informação sobre emigração baseado na contabilidade dos passaportes de emigrante , cessou em 1988. A partir 
de 1992, o INE implanta um novo sistema de recolha de informação baseado num inquérito anual indirecto . Após a adesão de Portugal à 
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disponíveis do INE referentes às qualificações académicas do emigrante, em 2003, os 
emigrantes portugueses apresentavam um baixo nível de instrução, pois 13.6% do total de 
emigrantes não sabia ler nem tinha qualquer nível de instrução. Por outro lado, os emigrantes 
com um nível de formação secundário ou superior ascendiam apenas a 9%. Nesta data, os 
emigrantes iletrados eram em muito maior número na emigração permanente 
comparativamente à emigração temporária (28.2% e 8.8%, respectivamente). (Quadro III.10.)  

Quadro III. 10. Nível de instrução do emigrante português, 2003 
Nível de instrução do emigrante português, 2003 (Percentagens)

  

Total

 

Permanente

 

Temporária

 

Iletrados e pessoas sem qualquer instrução formal

 

13,6

 

28,5

 

8,8

 

Escola primária (1º nível 

 

4 anos de instrução)

 

34,9

 

18,2

 

40,4

 

Escolaridade obrigatória (2º e 3º níveis 

 

entre 6 a 9 
anos de escola) 

42,5

 

49,5

 

40,1

 

Secundário ou

 

Universitário

 

9,0

 

3,8

 

10,7

 

Total

 

100,0

 

100,0

 

100,0

 

Fontes: INE, Observatório da Emigração, ES Research.  

Para além do fluxo de emigrantes cuja mobilidade é enquadrada, e apoiada, pela 
entidade empregadora, diversos organismos contribuem para o envio e dispersão de 
emigrantes qualificados pelo mundo. Uma dessas entidades é o Instituto Camões que, ao ter 
por missão propor e executar a política de ensino e divulgação da língua e cultura portuguesas 
no estrangeiro, assegura a presença de leitores de português nas universidades estrangeiras e 
gere a rede do ensino de português no estrangeiro a nível básico e secundário, em 
coordenação com outros departamentos governamentais, em especial os Ministérios da 
Educação, da Cultura, da Ciência e da Tecnologia e Ensino Superior. 

Segundo este Instituto (Quadro III.11), em 2010, o grupo de efectivos a exercer funções 
no estrangeiro, em número de 589, é, na sua globalidade constituído por leitores de língua e 
cultura portuguesa a exercer funções nas universidades, por docentes do pré-escolar e dos 
ensinos básico e secundário e por coordenadores e adjuntos de coordenação do ensino do 
português no estrangeiro. A distribuição por continente é a seguinte:    

Quadro III. 11. Pessoal a exercer funções no estrangeiro, por continentes 

 

2010  

Pessoal a exercer funções no estrangeiro 

 

-

 

2010

 

África

 

América

 

Ásia

 

Europa

 

Oceânia

 

Total

 

90

 

15

 

8

 

474

 

2

 

589

 

Fonte: Balanço Social 2010 - Instituto Camões.  

A maior concentração de docentes verifica-se na Europa (80,48%), logo seguido de 
África (15,28%), da América (2,55%), da Ásia (1,36%) e por último a Oceânia (0,34%). 

O pessoal docente com 589 trabalhadores constitui o grupo de pessoal com maior 

                                                                                                                                   

 

CEE em 1986, os registos de emigração para a Europa terão ficado subavaliados, verificando-se uma ausência de dados que permita avaliar 
com rigor (Malheiros, 2005:93). 
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número de efectivos deste instituto, representando 90% do total, ao qual se juntam os 
diplomatas que exercem funções em regime de mobilidade interna (Secretaria-Geral do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros). Quanto à estrutura habilitacional, para o conjunto de 
docentes do ensino português no estrangeiro é exigido como habilitação académica mínima a 
licenciatura, a que se seguem alguns mestrados e doutoramentos, com predominância da 
primeira.  

No que diz respeito ao tipo de vínculo, predomina a comissão de serviço para o 
exercício de funções docentes do ensino português no estrangeiro (Quadro III.12.)52.   

Quadro III. 12. Efectivos segundo o grupo de pessoal e o tipo de vínculo 

 

2010   

Total de efectivos segundo o grupo de pessoal e o tipo de vínculo 

 

2010

 

Grupo de Pessoal 

 

Nomeação 
definitiva 

CTFP por tempo 
indeterminado 

Comissão de 
serviço 

Total 

 

Diplomata

 

4

   

4

 

Docente Ens. Sup. Polit.

  

1

  

1

 

Docente do ensino superior

   

41

 

41

 

Docente ens. básic. Secund.

   

548

 

548

 

Total

 

4

 

1

 

589

 

594

 

Fonte: Balanço Social 2010 

 

Instituto Camões. 

As mulheres continuam a constituir o grupo dominante do universo dos efectivos do 
Instituto. Deste universo de 655 indivíduos, a 31 de Dezembro de 2010, 505 eram mulheres, 
sendo a taxa de feminização de 77,09% (cf. Quadro III.13 e Figura III.17).   

Quadro III. 13. Funções exercidas - Enquadramento por género - 2010  

Enquadramento por género 

 

-

 

2010

 

Grupo de Pessoal

 

Homens

 

Mulheres

 

Total

 

Diplomata

 

2

 

2

 

4

 

Docente Ens. Sup. Polit.

  

1

 

1

 

Docente do ensino superior 

 

9

 

32

 

41

 

Docente ens. Básico

 

Secundário

  

125

 

423

 

548

 

Total

 

136

 

458

 

594

 

Fonte: Balanço Social 2010 

 

Instituto Camões.           

                                         

 

52 Modalidade de constituição de relação jurídica de emprego pública prevista no Decreto-Lei nº 165/2006, de 11 de Agosto, na redacção 
que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 165-C/2009, de 28 de Julho. 
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Figura III. 17. Funções exercidas no estrangeiro, por género          

7 

Fonte: Balanço Social 2010 

 

Instituto Camões.  

A Fuga de Cérebros Portugueses

 

O Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, João Sentieiro, referiu numa 
conferência, em Junho 2011 que não há fuga de cérebros em Portugal. Essa é uma ideia 
errada , comprovando essa teoria com um estudo sobre o universo total de doutoramentos 
realizados em Portugal entre 1979 e 2008, que aponta para uma taxa de permanência no país 
de 84% e referindo também os investigadores estrangeiros que se fixam em Portugal, como 
contraponto. Esta opinião é contrariada por alguns especialistas, já que consideram que esta 
avaliação não pode ser feita apenas naquele patamar, referindo ainda que a tendência é 
global, e não apenas nos mercados em desenvolvimento. 

A nova vaga de emigração é mais associada à fuga de cérebros e à procura de 
oportunidades na medida de ambições mais altas, mas, diz Jorge Malheiros essa não é a 
emigração dominante ( ) tal só acontece porque há mais licenciados em Portugal (revista 
Visão, nº 901: 66). Para este autor é simplista falar de uma fuga de cérebros , visto que já em 
2000, Portugal aparecia como o 3º país da UE com maior taxa de emigrados entre os 
licenciados (13%)53. Cada vez existem mais jovens altamente qualificados que, no quadro de 
formação pós-graduada-projecto/estágio-inserção no mercado de trabalho, não regressam ao 
país. A acentuar a questão está o prolongamento da situação de estagnação económica com o 
crescimento do desemprego, associado à precarização do trabalho, o que poderá acentuar o 
número de saídas e, sobretudo, impedir o eventual vai-e-vem dos qualificados. (Malheiros, 
2010:140) 

Actualmente, Portugal é considerado o segundo país da OCDE54 com a maior fuga de 
cérebros , a seguir à Irlanda55. Pior do que nós, só a África , sintetiza Santos Pereira, 
classificando esta situação como preocupante , uma vez que o país apresenta grandes 
carências de pessoal especializado nalgumas áreas fundamentais . 

                                         

 

53 Pires, R.P. (coord.) (2010), Portugal: Atlas das Migrações Internacionais, Tinta-da-china, Lisboa, p.94. 
54 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. 
55 

As estimativas da OCDE indicam que cerca de 20% dos portugueses com curso universitário vivem fora do país. 
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Também João Peixoto corrobora esta situação "O número dos portugueses qualificados 
a residir no estrangeiro é hoje dos mais altos da União Europeia". Segundo o Atlas das 
Migrações (2010:94), em 2000, 13 por cento dos portugueses com grau académico superior 
tinham emigrado. São os já chamados emigrantes fashion: médicos, artistas, cientistas, 
estudantes, directores de empresas. Falam várias línguas, movimentam-se à escala mundial e 
sentem-se cidadãos do mundo.  

No mapa da fuga de cérebros ("brain drain") no mundo (Figura III.18.), é apresentada a 
percentagem de licenciados do ensino superior de um determinado país que optou por 
emigrar, registando-se com cores mais escuras, as maiores fugas de cérebros em percentagem 
da população total. Portugal regista uma percentagem de cerca de 20% de licenciados a 
emigrar, percentagem que pode ter aumentado nos últimos tempos. Porém, segundo Rui 
Pena Pires, esses dados dão apenas conta de quee, vinte por cento das pessoas que nascem 
em Portugal trabalham lá fora. Não dizem se essas pessoas se licenciaram em Portugal ou no 
estrangeiro

 

pelo que o investigador considera que se deverá ter cuidado com essas 
conclusões. Alguns dos nossos inquiridos, por exemplo, saíram de Portugal para concluir os 
seus estudos lá fora, tendo depois aí permanecido.    

Figura III. 18. Percentagem de licenciados de um determinado país que optou por emigrar            

Fonte: OCDE, Santos Pereira, 2011.  

A saída desta mão-de-obra qualificada para o estrangeiro faz-se em várias áreas 
profissionais e, como já referimos, para várias áreas geográficas. Desde a vizinha Espanha, 
passando por França, Suíça, Reino Unido, até os EUA, Brasil, Angola, Dubai, China e Japão, as 
necessidades vão para a área de engenharia, tecnologias, gestão, arquitectura e saúde 
(enfermagem, biologia). Apesar de haver enfermeiros em falta no Serviço Nacional de Saúde, 
as contratações têm sofrido restrições, levando ao êxodo para Espanha (54%), Reino Unido 
(17%), Suíça (15%) e França (7%). Em apenas doze meses, o número de profissionais a emigrar 
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quase triplicou56. A amostra constituída pelos nossos inquiridos é ilustrativa da variedade de 
áreas profissionais e áreas geográficas por onde se encontram distribuídos os portugueses 
qualificados, como se verá no capítulo V. Apenas não conseguimos inquirir profissionais da 
área da saúde, nomeadamente enfermeiros, apesar de ser a profissão do cônjuge de um dos 
respondentes, também a exercer funções. 

Segundo Álvaro Santos Pereira (revista Visão, nº 901, 10/06/10), esta emigração ajuda 
a reduzir a taxa de desemprego em Portugal e diminui o endividamento externo, com o envio 
de parte das poupanças para o país. No entanto, possui como efeito negativo a diminuição da 
força de trabalho (as respectivas contribuições e impostos) bem como menor produtividade e 
empreendedorismo com a saída de indivíduos altamente qualificados. Este movimento poderá 
ter o efeito inverso caso estes trabalhadores regressem, aportando com eles aprendizagens e 
experiências realizadas no exterior, beneficiando o seu país. Das respostas apuradas nos 
nossos inquéritos, este parece ser um objectivo de alguns emigrantes. 

Os profissionais qualificados constituem um alvo fácil de recrutamento, pela boa 
formação que possuem aliada aos salários baixos e à taxa de desemprego elevada existente 
em Portugal (revista Visão, 24/02/11). Com a falta de pessoal qualificado, sobretudo nas áreas 
técnico- científicas, por parte de alguns países ocidentais, a solução é a contratação no 
exterior. Após a Espanha, Marrocos, Angola, Médio Oriente, é o Norte da Europa a necessitar 
de pessoas qualificadas e polivalentes, capazes de resolver novos desafios. Também o Brasil se 
destaca na necessidade de pessoal altamente qualificado em áreas técnico-científicas, assim 
como Angola e a China, sendo muitas vezes esses indivíduos importados por multinacionais 
de recrutamento de executivos. Segundo o director de uma dessas empresas, o que torna os 
profissionais portugueses atractivos no mercado de trabalho internacional é a sua 
competência, mas também os baixos salários praticados em Portugal. Também o sector da 
saúde tem recrutado muitos profissionais em Portugal, nomeadamente para o Reino Unido, 
França e Espanha, já que nem todos são absorvidos pelo sistema de saúde português, 
reduzindo as estatísticas do desemprego, mas levando à capitalização do investimento 
realizado, por países terceiros. Como também referia Santos Pereira, resta a perspectiva do 
regresso ao país de origem com novas iniciativas, novas culturas de trabalho, de disciplina 
organizacional, entre outras mais-valias

 

(António Bernardo57, revista Visão, 24/02/11:59).  

Perfil do Emigrante Qualificado

 

As mudanças verificadas no panorama da emigração portuguesa revelam sobretudo 
diferenças ao nível do perfil dos seus agentes.  

Segundo Malheiros, além das mudanças observadas relativamente aos destinos da 
emigração, também os perfis dos emigrantes portugueses sofreram alterações devido às 
modificações estruturais no perfil das qualificações dos cidadãos nacionais, associadas ao 
crescimento do desemprego entre os jovens, muitos dos quais qualificados, o que contribui 
para o seu rejuvenescimento e a diversificação dos tipos de emigrante português . Para o 
autor prevalece a sobre-masculinização dos fluxos, contudo a presença das mulheres é 

                                         

 

56 Estudo da Ordem dos Enfermeiros. 
57 Vice-presidente mundial da Roland Berger, multinacional alemã de consulturia estratégica. 
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crescente, ultrapassando os 40% nos dados avançados pelo INE para 2008 (Malheiros, 
2010:138). Nos inquéritos realizados na parte empírica deste trabalho verificamos um elevado 
número de mulheres em situação individual, apesar do equilíbrio de números entre os dois 
sexos. 

Segundo Maria José Santos58 (revista Sábado, suplemento, 31 Julho 2011:21), do perfil 
dos profissionais escolhidos para desempenhar funções no estrangeiro constam a formação 
académica, a experiência laboral, o domínio de línguas (fundamental na mobilidade) e 
também o conhecimento do mundo e de ambientes diversos. Nesta nova era o trabalho 
funciona mais por projectos,  há que estar disponível para ir trabalhar para qualquer lado

 

(Sábado, suplemento, 2011: 21), apontando como características essenciais a resiliência e o 
ser capaz de começar várias vezes, diferentes projectos profissionais e de vida , e acentuando 
a importância da auto-confiança nestas adaptações. As multinacionais procuram currículo 
académico, competência técnica e experiência, mas também capacidade de relacionamento 
em meios multiculturais, conhecimento de línguas, facilidade de adaptação e elevados níveis 
de autonomia e responsabilidade (jornal Região de Leiria, 5/11/10). 

Como vantagens, a referida consultora aponta a nova experiência, a valorização do 
currículo, a aprendizagem ou aperfeiçoamento de uma língua estrangeira e a aquisição de 
novas competências. Apesar dos valores económicos recebidos, geralmente altos, há também 
riscos: a língua, a cultura e o clima podem ser um problema, o custo de vida elevado de alguns 
países, os diferentes regimes laborais, ou ainda a exigência de contextos profissionais mais 
competitivos revelam-se também como obstáculos. No capítulo V do presente estudo iremos, 
precisamente, confirmar estas vantagens e inconvenientes, através das opiniões dos nossos 
inquiridos.   

3.4.3. A Diáspora: Portugueses pelo Mundo 
A diáspora portuguesa constitui um outro Portugal. Comunidades espalhadas pelo 

mundo, divulgando a sua cultura, levando o nosso país muito além dos seus 92 389 km², 
redimensionando esse Portugal de dez milhões num Portugal, do mundo inteiro, de quinze 
milhões. 

Do grego Spiro, dispersão, diáspora refere-se ao conjunto dos membros de um povo 
disperso no mundo mas mantendo-se em relação.59 O uso deste termo aludia ao historial 
judaico, no sentido de uma dispersão forçada, ligado também ao castigo para os que 
quebram as regras, referenciado no antigo testamento. A ousadia da invasão da Babilónia 
levou à dispersão dos judeus, fora da terra prometida, ficando cativos os seus líderes. Assim 
Babilónia passou a ser um código para aflições, isolamento e insegurança de viver num local 
estrangeiro , um corte com as suas rotas e o seu sentido de identidade , assumindo uma 

conotação pejorativa (Cohen, 1997:119). No entanto, a situação proporcionou também os 

                                         

 

58 Consultora da Mercuri Urval, empresa de consultoria internacional. 
59 

Petit Larousse, 2007. Historicamente, significa também a dispersão de um povo em virtude da perseguição por grupos dominadores, 
judeus por exemplo, sempre com a noção de pessoas deslocadas mas ligadas entre si; Fundada na tradução grega da bíblia, a expressão era 
usada para descrever a colonização grega na Ásia Menor e no Mediterrâneo, durante o período arcaico (800-600 a.c.), (Cohen, 1997:118). 
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benefícios da integração numa cultura diferente e rica, levando à reinvenção das suas 
tradiçõesnuma adaptação ao novo espaço. É o caso dos nossos inquiridos, mesmo que 
inicialmente a saída do país possa representar a ida para a Babilónia , irá levar a uma 
adaptação que, certamente, proporcionará riqueza cultural.  

Além do conceito grego de diáspora existiu também o europeu, onde se integra 
Portugal durante o período mercantil e colonial, onde prevalecia a noção de transaction 
points between two or more Great civilisations ao invés da catastrófica dispersão de um povo 
e sbsequente infelicidade (Cohen, 1997: 140).  

Para lá da clássica noção de diáspora, - a experiência de dispersão e de sofrimento 
colectivo -, segundo Cohen (---: 123), existem outras três dimensões características da noção 
tradicional: a relação entre a sociedade anfitriã e a diáspora, geralmente problemática; um 
sentido de comunidade que transcende as fronteiras nacionais; a promoção de um 
movimento de retorno e a reconstitution of a national homeland . Da amostra empírica 
constante nesta investigação, sobressai a existência das duas últimas, mas não a primeira. Tal 
situação deve-se ao facto de estas migrações se integrarem nas Labour Diasporas , saindo 
das suas terras para trabalhar, podem-se considerar Diáspora pelo powerful and continuing 
link with the homeland

 

(Cohen, 1997: 129). 
Como já referimos no capítulo II, esta situação insere-se no contexto da globalização, 

de uma história global, em que a transformation that recently became visible is destined to 
became universal

 

(Cohen: 135). Segundo o mesmo autor, a new tempo and intensity of 
existing features are now in evidence and likely to became dominant . Este tempo

 

globalizado é provocado por várias características: uma economia mundial com transações 
rápidas e densas entre sectores e regiões, devido às melhores comunicações, transportes mais 
baratos e liberalização de políticas. Em segundo lugar, as migrações internacionais que 
aumentam relações contratuais opostas a uma situação da adopção permanente de um país. 
Estes movimentos transnacionais levaram à indeterminação da nação-estado como foco de 
acção. Por último, todos estes aspectos motivam uma cultura híbrida e cosmopolita, 
sustentada por transmissões de satélite e pelos média. A globalização hás simply allowed 
diásporas to come out . (Cohen: 140) 

Assim, num mundo informatizado, a diáspora ganha uma nova dimensão, ampliando a 
noção de espaço a uma escala mundial. Neste sentido, as redes sociais desempenham um 
papel fundamental, contribuindo para um sentimento de unidade 

 

de objectivos, de atitudes, 
de conhecimentos 

 

numa rede universal.  
Um dos exemplos deste Portugal disperso que encontrámos é o The Star Tracker , 

uma rede social apenas para convidados que visa conectar e potenciar o talento Português 
global em todo o mundo. A rede goza de uma conceituada reputação e credibilidade contando 
com o apoio do Presidente da República Portuguesa, constituindo uma ferramenta exclusiva 
para comunicar, aprender e compartilhar a uma escala global. Serve para a difusão de 
campanhas de informação e promoção institucional por parte de empresas, universidades, 
empresas de recrutamento, instituições. 

Pretendendo unir a diáspora portuguesa e sentindo que a coesão social e promoção 
cultural são determinantes para perpetuar um sentimento de pertença à tribo global 
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portuguesa 

 
(The Star Tracker), os seus membros são cidadãos portugueses que acreditam 

que, apesar de nossa distribuição global, somos um povo , aproveitando para promover o país 
através da sua cultura e dos seus talentos em todo o mundo. Para Malheiros esta diáspora é 
responsável por trocas culturais intensas (facilitadas pela televisão internacional e internet), 
pela circulação de bens e pessoas e mesmo por alguma actividade de divulgação e lobby pró-
português no exterior

 
(2005:91). Esta questão confirma-se nas afirmações dos nossos 

inquiridos, assim como nos comentários deixados no blogue GAP, como iremos verificar. 
Distribuídos por 136 países, em mais de 250 cidades do mundo, contam 33.000 

membros. Como podemos verificar no quadro III.14, a idade média dos membros do TST

 

é 
de 33 anos de idade, apesar de se verificarem 18% de elementos com idade superior a 40 
anos. Com pouco mais de 67% de membros masculinos e 33% de femininos, 30% deles vivem 
ou trabalham no exterior, ou seja, mais de 10.000 portugueses. Há um predomínio assinalável 
por parte do sexo masculino, apesar de estes números indicarem apenas os elementos que 
participam na rede, exemplificando apenas esse facto e não o retrato de uma imagem 
panorâmica da migração qualificada. Os países de destino são coincidentes com os que foram 
referidos neste capítulo como destinos preferenciais da emigração portuguesa. Relativamente 
às cidades, o top é constituído por capitais distribuídas por três continentes, denotando um 
público cosmopolita, o que não acontecia com os nossos inquiridos, na sua maioria residentes 
em outra cidade que não a capital do país. Quanto à distribuição das profissões por sectores, é 
de destacar a presença de elementos do governo, bem como a ausência de indivíduos ligados 
à docência. Relativamente aos inquéritos realizados neste estudo, além das já referidas, 
verificamos algumas diferenças nos sectores profissionais (área da saúde, marketing, serviços 
financeiros, por exemplo).    

Quadro III. 14. Diáspora Portuguesa 

 

The Star Tracker  

The Star Tracker

 

Distribuição etária

 

Distribuição de sector

 

Top cidades estrangeiras

 

Principais países

 

1. <30 -  30%  
2.    30-40 -  52% 
3. 40-50 -  14% 
4. 50-60 -  3% 
5. 60 -  1%  

1. Tecnologia da informação e serviços -  8 % 
2. Serviços bancários / financeiros -  8 % 
3. Saúde. Bem-estar -  6 % 
4. Telecomunicações -  5 % 
5. Marketing e publicidade -  5% 
6. Consultoria de gestão -  5% 
7. Media -  4 % 
8. Construção -  4 % 
9. Consultoria -  4 % 
10. Governo -  4 % 

1. Londres 
2. Madrid 
3. Luanda 
4. Barcelona 
5. Bruxelas 
6. Paris 
7. Nova Iorque 
8. São Paulo 
9. Amesterdão 
10. Maputo 

1. REINO UNIDO 
2. Espanha 
3. E.U.A. 
4. Angola 
5. Países Baixos 
6. Suíça 
7. França  
8. Brasil 
9. Bélgica 
10. Alemanha 

Fonte: The Star Tracker.  

Outro projecto de partilha para a diáspora portuguesa60 é o blogue Mind This Gap

 

(Graduados Abandonam Portugal, da autoria de Maria Luís Neiva)61. Segundo a autora, a ideia 

                                         

 

60 
Devem ser portugueses, com o curso feito em Portugal e a trabalhar no estrangeiro. 

61 
São variadas as redes que se procuram estabelecer como forma de união desta diáspora, através da criação de blogues. Em Mind This GAP 

sobressaem alguns: (blogue - http://ainda-vou-a-tempo.blogspot.com/, com o intuito de informar aqueles que estão dispostos a dar "o salto". 
Feminino, Engenheira Civil, Hamburgo, Alemanha, (29/1/09); (blogue - http://ccatdublin.blogspot.com/ - Informações sobre a minha aventura 
e contactos: Feminino, Licenciada em Ciência de Computadores, Dublin, Irlanda, (18/1/09).  

http://ainda-vou-a-tempo.blogspot.com/
http://ccatdublin.blogspot.com/
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para a sua criação surgiu em 2008 após a visualização de uma notícia de jornal online (Público/ 
Expresso) dando conta de cada vez mais licenciados estarem a abandonar o país. Pretendeu-se 
com o mesmo, através da descrição de experiências, do cruzamento de histórias, tentar saber 
o que leva os jovens portugueses graduados a procurarem emprego no resto do mundo, quais 
as suas motivações, quais os pontos que possuem em comum. Mais tarde, verificando que 
este tipo de mobilidade é por vezes temporário, levando ao regresso a Portugal, procurou 
também integrar experiências de retorno (os motivos do regresso, os benefícios da 
experiência no estrangeiro, como encarar uma realidade diferente). 

Da leitura dos vários comentários deixados no blogue, apesar da diversidade de sexos, 
idades, áreas de trabalho ou países de destino, é possível traçar um perfil comum. As 
oportunidades para trabalhar no estrangeiro surgiram de diversas formas: desde os 
programas Erasmus, Leonardo da Vinci a estágios profissionais, passando pelo contacto de 
amigos no estrangeiro, anúncios no jornal ou a busca

 

pessoal em terras estrangeiras. 
Relativamente às motivações, passam por querer mais valorização, por querer alargar 
conhecimentos,  conhecer mais crescer, abrir os olhos para o mundo ( ) há um mundo muito 

grande para ver e conhecer (Feminino, Utrecht, Holanda, Product Developer, 19/11/09, blogue GAP).  

As características laborais que cativam estes agentes fora de Portugal são idênticas: a 
valorização profissional, reconhecimento pelo trabalho, quer a nível monetário, quer a nível pessoal

 

(Masculino, EUA, Engenheiro Informático, 18/05/10, blogue GAP); a falta de formalismo e a simplicidade 
por parte de profissionais muito competentes, trabalhei com pessoas que são referências na 

área, que tratava pelo primeiro nome, ao contrário da idiotice que prevalece em Portugal do senhor 
doutor . ( ) o profissionalismo prevalece , (Feminino, dos EUA para a Madeira, Conservadora-Restauradora 

de Fotografia, 10/5/09, blogue GAP); a preocupação com o bem-estar pessoal e familiar e com a 
possibilidade de desfrutar de actividades lúdicas; em suma, a informalidade; ser altamente bem 

recompensado; a palmada nas costas quando faço um bom trabalho; - a preocupação com o meu 

bem-estar

 

(Masculino, EUAca, Engenheiro Informático, 18/05/10, blogue GAP). Além destes factores, 
estas vivências em ambientes diferentes, diversos tornamo-nos mais competitivos, e daí mais 

produtivos

 

(Feminino, dos EUA para a Madeira, Conservadora-Restauradora de Fotografia, 10/5/09, blogue 
GAP). 

Como enriquecimento pessoal, há a possibilidade de contactar com diversas 
realidades, diversos povos, diversas culturas, trocar ideias, vivências, uma maior facilidade em 
viajar, uma maior facilidade na adaptação e na mudança, outro sítio qualquer haveremos de 

encontrar

 

(Feminino, Leeds, Inglaterra, Tradutora, 7/04/11, blogue GAP); a possibilidade contínua de 
novas aprendizagens, o meu futuro não está em ficar, mas sim em partir; acho que é o denominador 

comum de quem saiu e sentiu que valeu a pena correr riscos.

 

(Feminino, dos EUA para a Madeira, 
Conservadora-Restauradora de Fotografia, 10/5/09, blogue GAP). 

Em todos estes emigrantes, perpassa sempre o contacto permanente com a nação de 
origem Mantenho-me sempre informado sobre o que se passa no nosso país 

 

(Masculino, Gibraltar, 

licenciado em Gestão e Administração Publica, 24/7/09, blogue GAP), e o orgulho de lhe pertencer 
Qualquer experiência de viver no estrangeiro dá-nos uma perspectiva importante sobre o nosso país 

de origem

 

(Masculino, de Itália e Alemanha para Portugal, Licenciado em Informática, 1/08/09, blogue GAP), 
sentindo-se uma maior valorização do que é português os anos que fui vivendo no exterior 

reforçaram o meu orgulho em ser Português

 

(Masculino, Macau, Contabilista, 5/06/09, blogue GAP). As 
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saudades da comida, dos amigos, da família, são facilmente colmatadas pelos contactos 
telefónicos ou informáticos, pelas férias, pelas visitas, pelas ligações com outros compatriotas.  

A experiência de Conhecer outras realidades ajuda a dar valor ao muito que somos e temos

 
(Feminino, Leeds, Inglaterra, Tradutora, 7/04/11, blogue GAP), e também aprendemos a adaptar-nos 
muito mais facilmente a novas situações

 
(Feminino, Utrecht, Holanda, Product Developer, 19/11/09, 

blogue GAP), contribuindo para levar Portugal ao mundo, servindo estes agentes como 
diplomatas da imagem do português Dá-me também algum gosto pessoal saber que depois de 

mim contratam outros portugueses

 

(Feminino, Haia, Holanda, Engenheira biotecnológica, 8/2/09, blogue 
GAP). 

Estabelece-se uma rede entre a diáspora, até mesmo no país de origem nos jantares 

anuais quando todo o grupo de emigrados chega a Portugal para as férias

 

(Feminino, Haia, Holanda, 

Engenheira biotecnológica, 8/2/09, blogue GAP), concluindo-se quase sempre com a vontade do 
regresso a médio prazo haveria sempre a possibilidade de regressar

 

(Masculino, Liverpool, licenciado 

em engenharia biotecnológica, 25/7/09, blogue GAP); até com o objectivo de voltar a Portugal no 

sentido de contribuir para o desenvolvimento do nosso país

 

(Masculino, Macau, Contabilista, 5/06/09, 

blogue GAP); ou simplesmente, Daqui a 7 ou 8 anos, quando me fartar de andar a correr de um lado 

para o outro e conhecer meio mundo (ou talvez só a Europa), a ideia é voltar para casa 

 

(Masculino, 
Liverpool, licenciado em engenharia biotecnológica, 25/7/09, blogue GAP). 

Esta possibilidade de circulação permanente leva, no entanto, a dificuldades na 
estabilidade, gerando por vezes insatisfação aquando do regresso depois de voltar a Portugal, 

realmente me senti incomodado pela falta de muitas coisas a que me habituei no estrangeiro

 

(Masculino, de Itália e Alemanha para Portugal, Licenciado em Informática, 1/08/09, blogue GAP). 

Apesar da já referida dificuldade em conseguir dados estatísticos oficiais que o 
demonstrem, é do conhecimento comum e tem sido frequentemente comentada e noticiada a 
saída de pessoas com um nível de formação superior que procuram emprego e valorização 
pessoal, consequência natural da subida nos níveis de qualificação da população portuguesa, 
bem como da cada vez maior mobilidade mundial das pessoas ao nível do trabalho. As 
referências ao aumento destes profissionais portugueses são recorrentes nos Meios de 
Comunicação Social. Tendo em conta a sua variedade bem como o seu carácter actual, 
pareceu relevante para este estudo, no sentido de estabelecer comparações com os dados 
resultantes do nosso inquérito, a inclusão de alguns desses artigos, que para além dos jornais 
e revistas já referenciados, incluem também vários programas de televisão. Dos mais recentes 
e destacados apresentamos três: os PORTUGUESES SEM FRONTEIRAS , uma série de 13 episódios62 

da autoria da jornalista Laurinda Alves, protagonizada pela nova geração de emigrantes lusos, 
onde se procura saber o que são e o que fazem os novos portugueses no mundo. A 
reportagem GERAÇÃO DESENRASCADA

 

63 onde também se refere a saída de Portugal da geração 
portuguesa mais qualificada de sempre em busca de melhores oportunidades de trabalho, 
procurando respostas para as questões: Quem parte? Porquê? Para onde? E se pensa 
regressar.  

                                         

 

62 RTP2. 
63 Trabalho dos jornalistas Rita Ramos e Pedro Raposinho, Edição de Vanessa Brízido e Produção de Amélia Gomes Ferreira, RTP1, 25/05/11. 
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Finalmente, na série PORTUGUESES PELO MUNDO 64, e com o mote Por todo o lado, há 
sempre Portugueses pelo Mundo... , e tendo como cenário um país ou um lugar, dá-se voz a 
pessoas que partiram das suas terras, mas que mantêm vivas as referências com Portugal. 
Homens e mulheres que se acomodaram a novas temperaturas, novas culturas, novos 
sabores, novos amigos e que agora desfrutam do lugar onde vivem. Portugueses que residem 
algures no planeta são assim os melhores guias para conhecer a vida quotidiana de vários 
lugares da Ásia, África, América, Europa. Todos os novos emigrantes chegam aos países que 
os acolhem com grandes sonhos, olhando para o futuro mas também com um passado 
querido, repleto de recordações e de costumes. Tendo bem enraizada a identidade de origem, 
mas não impondo limites à incorporação de novos hábitos, mostra-se a realidade daqueles 
que, apesar da passagem dos anos e da distância que os separa da Pátria, continuam a manter 
alguns costumes portugueses, a comer os mesmos pratos e a dançar as mesmas danças. As 
histórias contadas interligam-se, apesar de bem diferentes entre si, baseadas nas 
características individuais dos entrevistados, nas suas famílias, nos seus amigos, nos seus 
colegas de trabalho. Alguns estarão totalmente adaptados à nova realidade que lhes cabe 
viver, outros estarão a dar os primeiros passos, os entrevistados mostram, na primeira pessoa, 
os costumes do lugar visitado, em muitos casos curiosos ou ousados, alguns inimagináveis 
para a mente ocidental ou, simplesmente, portuguesa.  

Portugueses pelo Mundo

 

mistura um programa documental com um programa de 
viagens, fomentando a integração entre culturas e indivíduos, mostrando as diferenças 
sempre numa óptica de respeito pelas diversidades de cada um dos povos e suas culturas.  

Da análise de todos os dados, comentários, opiniões, constantes nestes diversos 
estudos, constatamos que os agentes destas novas migrações já não parecem senti-las como 
um acontecimento trágico, como aconteceu com anteriores gerações de emigrantes (da mala 
de cartão e das bidonvilles francesas ). Ao contrário, o perfil contemporâneo dos emigrantes 
portugueses é outro, passamos das malas de cartão às malas de couro acompanhadas por 
pastas de executivo e sacos desportivos

 

(Malheiros, 2010:140). Estes Já não aparentam 
padecer as agruras que Fernando Pessoa retratava na Mensagem : Ó mar português quanto 
do teu sal são lágrimas de Portugal .            

                                         

 

64 RTP1. 
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IV. IDENTIDADES CULTURAIS  

Sabemos hoje que as identidades culturais não são rígidas nem, muito menos, imutáveis.  
São resultados sempre transitórios e fugazes de processos de identificação

  
Boaventura Sousa Santos   

Identidade Cultural nas Migrações

  

No que concerne este tema, partimos das considerações de um agente de migrações 
qualificadas (Feminino, professora - tradutora, emigrante em Inglaterra, in revista Visão, Junho 2010) que 
refere acreditar num Portugal alargado , que se realiza também lá fora. Reconhece ter o 
bichinho da viagem

 

ou aquilo que chama o gene viajeiro português

 

considerando que quem 
viaja multiplica as experiências, tornando-se culturalmente híbrida . Esta opinião parece-nos 
sintetizar o sentimento dos agentes das migrações qualificadas segundo as ideias referidas nos 
inquéritos realizados e no blogue Mind this Gap. Todavia, o processo de globalização parece 
potenciar uma auto-identidade ou identidade pessoal, já que o único escape ou resguardo 
existencial seria o retorno ao individual (Silva, 2009:119). Também para Giddens a 
modernidade originou uma nova identidade pessoal (1997, apud Heleno, 2003:74). 

Numa era de mobilidade constante, urge analisar a questão da identidade cultural 
ligada à identidade nacional, saber até que ponto ela é posta em causa, se é sobrevalorizada 
em relação à cultura do país/países de acolhimento, se vai sendo envolvida com as diversas 
culturas que vai encontrando pelo caminho , ou se é anulada para dar lugar à cultura do país 
de destino ou a outras mais valorizadas. No caso das migrações qualificadas a questão 
acentua-se, quer pelo carácter mais temporário característico deste tipo de movimento, quer 
pelas mudanças geográficas que o mesmo implica, muitas vezes acompanhadas por um núcleo 
familiar, ele também implicado nesta indefinição. Estes movimentos espaciais terão como 
resultado uma identidade plural, um best off do mundo? ou uma amálgama onde é difícil 
discernir alguma unidade, indispensável ao equilíbrio pessoal? 

Ao longo das últimas décadas, o conceito de identidade e de Identidade Cultural, têm 
sido alvo de uma abordagem plural dependendo essa análise da área em que a questão se 
insere, psicológica ou sociológica, e também do contexto temporal da existência humana. 

Antes de procedermos a uma revisão científica de algumas posições teóricas sobre este 
paradigma em análise, relembremos algumas concepções sobre o conceito de Identidade.   

4.1. Definição de Conceitos 

 

Ser Individual / Ser Social 
A própria definição da palavra identidade é subjectiva e abrangente, fazendo parte 

da linguagem comum e, simultaneamente, do vocabulário técnico de várias ciências: Lógica, 
Matemática, Ciências Humanas (Filosofia, Psicologia, Direito; Antropologia, Sociologia; 
História). Nesta investigação importa-nos aprofundar sobretudo as vertentes psicológica -
identidade Pessoal, e Sociológica 

 

Identidade cultural ligada à identidade nacional (Enc. 
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Verbo da Sociedade e do Estado, POLIS 3, 1985). 
Do ponto de vista psicológico, Identidade

 
é então a consciência de si próprio, do 

lugar que se ocupa no mundo (cf. dicionário Psicologia, 1996). Ainda segundo este ponto de 
vista há que distinguir entre Identidade e Identidade Pessoal. No primeiro caso, Identidade 
será o próprio indivíduo, a personalidade, as condições para se ser sempre o mesmo em todas 
as suas características essenciais (Chaplin, 1981). No segundo caso, Identidade Pessoal será a 
sensação de continuidade pessoal ao longo do tempo, ou seja, a persistência da personalidade 
apesar das mudanças estruturais e do meio ambiente. Ainda segundo o Dicionário Técnico de 
Psicologia (1990), Identidade Pessoal consiste na unidade da personalidade no tempo, i.e., o 
sentimento e pensamento de imutabilidade e continuidade internas da pessoa (as suas ideias, 
metas e recordações). Este sentimento e pensamento conjugam-se com a imutabilidade e 
continuidade do significado que a pessoa tem para os outros. Esta identidade pessoal será 
aquilo que constitui a unidade na diversidade dos mundos migratórios. 

No domínio lógico do conceito, a identidade é a singularização, e um conceito só se 
singulariza pela oposição a todos os outros, como indica Miranda Barbosa (cf. Dicionário, 
Miranda Barbosa, 1947:360). Com esta perspectiva está de acordo Erikson (1991) ao abordar o 
domínio psicológico, onde a identidade pessoal também resulta da singularização do eu

 

por 
oposição a outros , pela diferenciação interpessoal. Segundo Erikson, tal acontece ao longo 
do ciclo de vida distinguindo-se momentos cruciais ou situações estruturantes em que o 
sistema de relações interpessoais reveste a função de construção da personalidade, de 
singularização. Na mesma senda, encontra-se Nuttin, quando refere que a identidade pessoal 
do eu é concebida não numa perspectiva isolacionista, mas numa perspectiva relacional 
(Nuttin, 1971) em que a personalidade é considerada como um sistema de relações eu-mundo 
(sujeito - situação). É uma perspectiva interaccionista em que a identidade pessoal é a 
resultante de um processo genético - construtivo, um processo histórico. No isolamento, sem 
contexto de relações eu - mundo, de diferenciação, de identificação e oposição, não há 
personalidade que se construa nem identidade pessoal que se afirme ou reconheça. A 
formação da Identidade é paralela da construção da história pessoal, a história das relações do 
sujeito com o seu mundo próprio (espácio-temporal, das coisas, das pessoas e dos 
comportamentos) e o mundo histórico da cultura (valores, normas, crenças, língua). A 
identidade pessoal varia em função das vicissitudes com que a situação relacional é vivida 
pelos sujeitos e em função, sobretudo, do sentido que cada sujeito lhes atribui. Este processo 
de socialização caracteriza-se como dinâmico, universal e contínuo, onde as pessoas se 
influenciam umas às outras e são influenciadas a todo o momento, ocorrendo em todas as 
sociedades e acompanhando o homem ao longo da sua vida.  

Tendo em conta esta perspectiva, consideramos que o público-alvo deste estudo se 
encontra numa posição vantajosa, ao ser-lhe proporcionada a possibilidade de construir a sua 
história pessoal num mundo alargado (espácio-temporal, das pessoas, da cultura), 
resultando numa identidade mais rica. Consideramos também que a mesma poderá resultar 
numa identidade específica, uma espécie de denominador comum dos agentes da mobilidade, 
independentemente das suas características específicas, áreas profissionais ou países de 
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destino. 
Apesar destas considerações, no fluxo do ciclo de vida que abrange uma perspectiva 

temporal alargada ao presente e ao futuro, é o sentimento de Identidade pessoal que 
assegura a consciência da mesmidade (próprio) e da alteridade (alheio), garantindo a 
fidelidade à história pessoal e à história (identidade) nacional. A Identidade pessoal pode 
sofrer desvios que conduzam à alienação, à confusão de identidades. Essa alienação pode 
também alargar-se à identidade cultural e reflectir-se na identidade pessoal, quando no 
mundo social ocorrem mudanças bruscas que introduzem uma ruptura com as condições do 
presente e com as expectativas dos projectos anteriormente concebidos. Será o caso das 
várias mudanças implicadas num processo migratório, mais acentuadas no caso do cônjuge e 
dos filhos que acompanham o trabalhador.  

Nesse ponto de vista, importa acentuar uma abordagem da noção de identidade, 
sobretudo, segundo os pontos de vista sociológico e psicológico. Do ponto de vista 
sociológico, identidade é aquilo em que o indivíduo se reconhece e é reconhecido pelos 
outros; é a consciência que tem de si, do self

 

(conjunto de factores próprios e exclusivos a 
cada pessoa; consciência de si mesmo, da sua origem, filiação, relações que estabelece, 
atributos físicos e psicológicos e factores capazes de o diferenciar), e que se desenvolve à 
medida que a criança se diferencia/distancia dos pais e da família e toma o seu lugar na 
sociedade. (cf. Dicionário de Sociologia Collins, 1991) Assim, a noção de identidade tem na sua 
origem a percepção de características pessoais que tornam o indivíduo diferente de outros em 
alguns aspectos.Nesta auto-apresentação o sujeito distingue diversas dimensões de 
identidade dependendo da inserção em grupos, colectividades e processos sociais. Além desta 
dimensão, o sujeito possui ainda um conjunto de crenças que lhe conferem um carácter 
dinâmico e permitem mudanças, contribuindo para o desenvolvimento da personalidade e das 
suas condutas. Na reflexão por parte dos investigadores à volta do conceito reconhecemos 
que a identidade é o modo como um indivíduo ou um grupo se definem, como sentem a sua 
própria existência 

 

a sua singularidade - e nela se apoiam para se afirmarem face a outrem. O 
indivíduo define-se antes de mais, em relação aos que lhe são próximos, mas também em 
função do seu grupo de pertença e dos papéis públicos (profissão, actividades associativas) 
que desempenha. Tratando-se de grupos fala-se de identidade colectiva, que se pode apoiar 
nas organizações e desenvolver-se através dos conflitos em que o grupo participa. Fala-se de 
perda de identidade de um grupo social quando as suas referências comuns (valores, 
orientações próprias) enfraquecem (Dicionário de Economia e Comunicação Sociologia, 2001).  

Nesta linha, além da noção de identidade, importa também referir a noção de 
Identificação como um processo de reconhecimento, isto é, a forma de reagir numa situação 

do mesmo modo que alguém reagiu numa situação anterior. Identificação será o acto de 
colocar objectos ou indivíduos numa classe de acordo com certas características, a associação 
íntima de si próprio com um grupo ou causa. A esta noção acresce a noção de Identificação 
de grupo no sentido em que, quando alguém é membro de um grupo, participa nas regras e 
ideais do grupo.  

Através dos inquéritos realizados, tentaremos descobrir a existência, ou não, desta 
identidade colectiva por parte deste tipo de migrantes, que têm em comum a qualificação 
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superior e a vivência num contexto internacional, nomeadamente através da participação 
social/comunitária dos mesmos. 

Estas noções de identidade repartidas pelos domínios da psicologia e da sociologia têm 
eco em Durkheim (1989:51, apud Vieira, 2006) quando refere em cada um de nós existem 
dois seres que não deixam de ser distintos. Um é feito de todos os estados mentais que se 
referem apenas a nós mesmos e aos acontecimentos da nossa vida pessoal. É o que se poderia 
chamar de ser individual. O outro é um sistema de ideias, de sentimentos e de hábitos que 
exprimem em nós, não a nossa personalidade, mas o grupo ou os grupos diferentes dos quais 
fazemos parte. É o caso das crenças religiosas, convicções e práticas morais, das tradições 
nacionais ou profissionais, das opiniões colectivas. Esta divisão em dois seres

 

tem a intenção 
de demarcar a sociologia da psicologia.

  

4.2. Conceito de Identidade na Teoria Psicossocial 
Na prossecução desta investigação, deverá ser analisada de forma mais aprofundada a 

noção de Identidade no sentido social, linguístico e cultural. Contudo, antes de procedermos a 
uma revisão científica de outras posições teóricas sobre as questões em análise, relembremos 
uma das concepções mais conhecidas sobre o conceito de Identidade que foi concebida pelo 
médico Erikson, e depois desenvolvido por outros investigadores, ao definirem a Identidade 
segundo um conceito psicossocial. 

Partimos do estudo de Costa65 (1991) sobre o desenvolvimento da identidade e os 
contextos sociais de vida em estudantes universitários, o qual teve por base os estudos 
desenvolvidos na teoria psicossocial do conceito de identidade. A teoria de Erikson descreve a 
forma como o indivíduo se move ao longo do ciclo vital, e o contributo dos factores históricos 
e sócio-culturais nesse movimento. Apresenta oito estádios que contribuem para o 
desenvolvimento da identidade, um processo multidimensional em que o eu

 

não interage 
apenas consigo próprio mas com o contexto social. Para superar as lacunas desta teoria, 
Marcia (1980, apud Costa, 1991), outro autor que se dedicou a esta questão, apresentou o 
modelo dos estatutos da identidade (considerando diferentes posições no desenvolvimento 
da identidade), definidos segundo a presença ou ausência de duas dimensões: exploração 
(crise) e investimento. Este modelo, baseado na análise de um público jovem, antes da 
inserção no mundo do trabalho, foi alvo de críticas pelo facto de não valorizar o contexto em 
que o desenvolvimento da identidade ocorre.   

Apesar da adolescência ser considerada fulcral para a formação da primeira 
configuração da identidade, visto que nessa fase se dão mudanças psicológicas e sociais que 
geram desequilíbrios e novos investimentos que se organizam (identidade), ao longo do ciclo 
vital a estrutura da identidade reformula-se da mesma forma, através das mudanças 
contínuas. Para a definição do conceito de identidade contribuíram também Waterman, 
Grotevant, Kroger, com análises efectuadas em adultos. Conclui-se que a redefinição da 
identidade se dissocia da idade, estando mais relacionada com as condições dos contextos de 

                                         

 

65 
Na sequência das análises teóricas à questão da identidade, Costa (1991) elaborou um estudo sobre o desenvolvimento dos estatutos da 

identidade aplicado a jovens universitários portugueses. 
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vida (condições sócio- históricas). É também dada importância ao meio familiar que fornece 
um sentido de segurança, ligação emocional e respeito pelas diferenças. O conceito de 
identidade psicossocial apresenta-se como sendo uma configuração que contemple factores 
privados, públicos e relativos à vinculação entre o particular e o colectivo. Nesta perspectiva, a 
identidade é uma estrutura em mudança contínua em que o meio onde o indivíduo está 
inserido tem uma função decisiva no seu desenvolvimento.  

Em suma, as conclusões a retirar da teoria psicossocial são as seguintes: o processo de 
desenvolvimento da identidade não tem início nem termina na adolescência, envolve uma 
mudança ao longo da vida. As experiências sucessivas com que o adulto é confrontado, têm 
influência na percepção que vai fazendo de si próprio e da sociedade em que vive. O 
desenvolvimento da identidade é um processo contínuo, com mudanças sucessivas ao longo 
do ciclo vital. O indivíduo tem necessidade de constante redefinição da sua identidade, das 
suas escolhas e investimentos, algo associado à idade, mas sobretudo às condições sócio-
históricas em que o indivíduo está inserido. Nesta perspectiva, os contextos sociais (género, 
família, cultura) passaram a ser mais considerados, já que a identidade é uma estrutura em 
mudança contínua em que o meio onde o indivíduo está inserido tem uma função decisiva no 
seu desenvolvimento. Assim, este conceito de desenvolvimento baseia-se na relação recíproca 
organismo/contexto, tendo a interacção familiar também uma grande importância no 
desenvolvimento da identidade. Costa (1991), no seu estudo sobre o desenvolvimento dos 
estatutos da identidade também conclui que o ser humano não é uma entidade estática, 
mudando e desenvolvendo-se ao longo da vida. Para a autora, a identidade é uma estrutura 
em mudança contínua, em que o meio onde o indivíduo se insere tem uma função decisiva no 
seu desenvolvimento.  

É nesta perspectiva que a teoria psicossocial da identidade importa para esta análise, 
ao defender a noção do desenvolvimento contínuo da identidade em diferentes condições 
sócio -históricas, nomeadamente as que implicam mudanças de país, de clima, de língua, de 
cultura, de normas sociais, sendo esse contexto móvel um factor decisivo do seu 
desenvolvimento, e acreditamos, de um enriquecimento inigualável relativamente àqueles 
que não o vivenciam. 

Ainda assim, uma abordagem mais adequada ao tratamento da questão da identidade 
requer a adopção de uma perspectiva mais abrangente, nomeadamente no que diz respeito à 
identidade cultural, pelo que iremos verificar as perspectivas dos investigadores que a ela se 
dedicaram.  

4.3. Identidade Pessoal 

 

Identidade Social 
A Psicologia Social estabeleceu uma divisão entre, identidade pessoal, dirigida às 

características individuais, e identidade social, que compreende a condição do sujeito se 
perceber membro de um grupo. 

Como já referido anteriormente, a identidade pessoal funciona como o garante da 
unidade numa abrangência temporal e espacial. No entanto, essa identidade pessoal resulta 
de uma reconstrução das várias identidades individuais a nível do trabalho, de aspectos 
pessoais, de condições sociais, e das interacções e metamorfoses que cada indivíduo faz na 
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sua autoconstrução. Segundo Vieira (1994), a identidade consiste num caleidoscópio cultural: 
semelhantes condições sociais vividas por diferentes sujeitos podem produzir identidades 
diferenciadas . No caso das migrações qualificadas, ainda que os agentes das mesmas 
possuam características equiparadas, poderão ocorrer diferenças identitárias dependendo das 
circunstâncias (pessoais, profissionais, familiares) em que cada indivíduo se encontra, bem 
como devido à forma como é encarada a experiência migratória. 

Um sujeito que vive entre várias esferas e contextos sócio -culturais, consegue uma 
história de vida rica que o conduzirá a uma identidade compósita (Maaloof, 2002, apud Vieira, 
2006), mestiça (Laplantine e Nouss, 2002, apud Vieira, 2006), e sobreposta (ONeill, 2002, 
apud Vieira, 2006). Em cada contexto acabará por acontecer uma metamorfose cultural, uma 
nova dimensão, auto e hetero -construída entre o contexto de partida e o de chegada. 

Nesta linha de pensamento, encontramos Machado (2007) que entende que um dos 
factores de construção social e construção de identidades é a socialização, uma forma de 
aprofundamento de trocas sociais que não pode ser separada das vivências nos vários 
contextos espácio-temporais. Para Dubar (apud Machado, 2007:39), o conceito de processo 
identitário remete para a construção da identidade social do sujeito através de estratégias 
identitárias desenroladas nas instituições por onde os indivíduos passam (trabalho, por 
exemplo). Uma abordagem cultural e funcional da socialização pressupõe que o indivíduo 
incorpore a forma de ser do grupo, quer o de origem quer aquele em que se pretende 
integrar. O indivíduo socializa-se, interiorizando valores, normas, disposições que o tornam 
um ser socialmente identificável

 

(Dubar, apud Machado, 2007:40). Esta integração e 
identificação, através de interacções entre indivíduos, contribuem para a formação de 
identidades relacionais dinâmicas e em permanente (re)estruturação. A perspectiva teórica de 
McAdams (apud Machado, 2007:40), vê a construção de uma identidade como a procura de 
um sentido para a própria vida, só encontrada através de uma história simultaneamente 
individual e social, construída à medida de cada existência. Para este autor identity is a life 
story

 

desde o nascimento à velhice e cada um vai alterando a narrativa da sua história de vida 
à medida que se vê a si próprio e ao mundo com diferentes olhos, reconstituindo a sua própria 
história de vida. (Machado, 2007:40) Nesta perspectiva, cada indivíduo categoriza o real de 
forma diferente, de acordo com a especificidade cultural dos seus processos cognitivos.  

Assim sendo, nas sociedades modernas o homem é que se constrói a si próprio, não é 
um papel químico. O peso da sociedade na determinação das identidades é cada vez menor. 
Para Kaufman (2003, apud Vieira, 2006), o indivíduo é um processo aberto, perpetuamente 
evolutivo, não cessa de interiorizar novas imagens, novos pensamentos .  

Se considerarmos a experiência migratória como uma porta aberta para o mundo, 
essas novas imagens serão mais amplas ainda. Tendo em conta a experiência migratória num 
ambiente de qualificação superior, essas novas imagens serão ainda mais profundas. Essa 
experiência migratória qualificada inserida em vários contextos, no âmbito de um circuito 
nómada, de circulação por vários países, com hábitos sócio -culturais diferenciados, resultará, 
por certo, numa identidade muito própria, muito rica, muito abrangente, impossível de 
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copiar a papel químico . São algumas dessas histórias de vida em aberto, diferenciadas ou 
talvez não, que procuraremos apresentar na parte final deste trabalho. 

Nestes intercâmbios, acontecerão transformações enriquecedoras, originais, sem 
suplantar a cultura de origem. Dá-se um encontro entre culturas, não implicando o seu 
desaparecimento, nem a simples mistura das culturas, mas antes influências recíprocas, de 
aculturação. A partir das relações estabelecidas com o outro, algo se altera e dessas trocas 
vamos construindo as nossas próprias aprendizagens. Através das múltiplas experiências em 
que participamos ao longo da existência, vamos construindo a nossa identidade. Esta não é 
um patchwork, não se reparte em partes, ao contrário, os vários elementos culturais são 
interiorizados pelos sujeitos (Levi-Strauss, 1977, apud Vieira, 2006). 

A construção da identidade implica a atribuição de um significado consistente e 
coerente à própria existência, integrando as experiências passadas e presentes. Segundo 
Vieira (2006) a identidade é uma (re)construção permanente, flexível e dinâmica, uma 
constante reestruturação, uma constante metamorfose. Essa reconstrução da identidade 
pessoal e social é um processo complexo e intrínseco a cada indivíduo, não uma mera 
reprodução da esfera social e cultural onde ele se movimenta. A forma como se combinam e 
doseiam os elementos comuns é muito particular, difere de pessoa para pessoa (Velho, 1999, 
apud Vieira, 2006). 

Num contexto de mudança, que poderemos, neste caso, associar às mudanças 
geográficas e profissionais, Vieira (VIEIRA, 1999) e (Appadurai, 2004), identifica três tipos de 
processos identitários: os oblatus são aqueles que adquirem uma nova roupagem 
educacional e cultural quando acedem a um grupo social e deixam outro cujos valores passam 
a rejeitar, reeducando-se, assimilando e assumindo os valores inerentes a essa nova cultura. 
Segundo o autor usam uma camada de maquilhagem , metamorfoseiam-se com a nova 
cultura, a fim de esconderem a velha, mas dificilmente o conseguem: a matriz da cultura de 
origem marca-os na linguagem, indumentária, estética, consumo; em segundo lugar, o 
transfega intercultural

 

aceita e recebe a nova cultura, não rejeitando a cultura de origem, 
não a substitui ou aniquila mas dá-lhe nova dimensão (um hibridismo que leva ao perigo da 
indeterminação); finalmente, os deslocados , são aqueles que estão em trânsito, sentindo-se 
desterritorializados.  

4.4.  Identidade Cultural 
Após estas considerações relativas à identidade pessoal e social, centremo-nos por 

agora nos diversos posicionamentos perante o conceito de Identidade Cultural, e recordemos, 
a sinopse teórica de Stuart Hall. Analisando esta temática do ponto de vista social, Hall 
(1982:3) questiona a crise de identidades que fragmenta o indivíduo moderno e enfraquece 
a estabilidade do mundo social, procurando saber em que consiste e em que direcções se 
move. Apesar de o seu trabalho datar de 1982, pareceu-nos interessante abordar esta 
perspectiva ao considerar a migração como fenómeno fragmentário das identidades, tendo 
por base um autor, ele próprio um migrante dividido entre a pátria e a diáspora. 

Considerando a identidade como algo que define o próprio núcleo ou essência do 
nosso ser e que fundamenta a nossa existência como sujeitos humanos, no mundo pós-
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moderno, esta noção será posta em causa com fragmentações várias (classe, etnicidade, raça, 
nacionalidade), onde antes existiam localizações sólidas como indivíduos sociais. A identidade 
pessoal modifica-se e enfraquece a percepção de sujeito integrado, dá-se a perda de um 
sentimento estável do self, chamada deslocamento do sujeito

 
(1982:5). Consideramos que 

esta perspectiva se adapta ao caso das migrações, sendo uma questão a analisar, 
precisamente porque, como refere Kobena Mercer (apud Stuart Hall, 1982:), a identidade 
somente se torna uma questão quando está em crise, quando algo supostamente fixo, 
coerente e estável é deslocado pela experiência da dúvida e incerteza . Situação idêntica à 
vivida pelos adolescentes, segundo Erikson. 

Considerando que um processo de mudança representa transformação, não podemos 
considerar como fixa a concepção de identidade. Esta é aquilo que define a própria essência 
do nosso ser e fundamenta a nossa existência como sujeitos humanos. Ao desenvolver esta 
ideia, Hall diferencia três concepções de identidade: sujeito do iluminismo; sociológico e pós-
moderno. Na primeira, o sujeito do iluminismo, um indivíduo centrado, unificado, idêntico a si 
mesmo, individualista, permanecendo o mesmo durante a sua existência; no mundo moderno 
complexo, surge um sujeito sociológico, não auto-suficiente, mas formado em relação a outros 
(concepção sociológica clássica), a identidade é formada na interacção entre o self e a 
sociedade (tal como na concepção psicossocial). A essência interior do sujeito, o seu eu real 
é formado e modificado em diálogo contínuo com os mundos culturais externos e com as 
identidades que eles oferecem. A identidade faz a ponte entre o mundo público e privado, 
unifica o sujeito e os mundos culturais que habita. Ao tornar o público parte do privado, o 
sujeito estabiliza. Estas movimentações, no entanto, tornam o sujeito fragmentado, composto 
de muitas identidades. Daí a terceira concepção, do sujeito pós-moderno, sem identidade fixa, 
permanente.  

Será esta a resposta às questões-problema levantadas no início deste estudo? O sujeito 
assume identidades diferentes em momentos diversos, ela é histórica, não biológica. A 
identidade totalmente segura, completa, unificada e coerente é uma fantasia , sobretudo num 
processo de globalização (Hall, 1982: 10). A modernidade aqui tem no ponto de vista de Marx, 
uma ininterrupta perturbação de todas as relações sociais, incerteza, agitação, já que as 
sociedades modernas são sociedades de mudanças constantes. Giddens (apud Hall, 1982:57) 
lembra as sociedades tradicionais onde o passado é honrado e os símbolos valorizados, onde 
há uma ordem social contrariamente a uma modernidade onde as mudanças são contínuas, 
rápidas e extensas, onde há descontinuidades.  

A partir da leitura de algumas respostas aos inquéritos elaborados, verificamos que os 
sujeitos em mobilidade conservam características das sociedades tradicionais e das sociedades 
modernas, na medida em que continuam a honrar e a valorizar os símbolos do seu país de 
origem, e, ao mesmo tempo sofrem mudanças contínuas, rápidas e extensas no país de 
destino. A estrutura da identidade permanece aberta, já que o sujeito pode tomar variadas 
posições em sociedades caracterizadas pela diferença. Apesar do sujeito sentir a sua 
identidade como algo resolvido, unificado, ela permanece sempre incompleta, em processo. 
Neste sentido Stuart Hall fala de identidade como identificação, um processo em andamento, 
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a identidade surge da  insuficiência da totalidade, que é preenchida a partir do que nos é 
exterior , (1982) tal como preconizava Erikson. 

Após a noção das mudanças da questão da identidade nas sociedades pós-modernas, 
Hall foca a sua atenção na identidade cultural nacional e na forma como é afectada ou 
deslocada pela globalização. Considerando a cultura nacional como uma das principais fontes 
de identidade cultural do mundo moderno, a nossa definição passa muitas vezes pela nossa 
nacionalidade, que mesmo não estando nos nossos genes, é parte essencial da nossa 
natureza. Para Gellner (apud Hall, 1982:53) sem essa identificação nacional o sentimento seria 
de perda, apesar de não nascermos com ela, vamos ganhando a noção da representação 
cultural da nação. Esta cultura nacional cria uma cultura homogénea composta de instituições 
e de símbolos, que organiza as nossas acções e concepções. A cultura nacional constrói 
identidades ao produzir significados sobre uma nação com a qual nos podemos identificar. São 
as comunidades imaginadas

 

de que fala Benedict Anderson (Hall, 1982:56).  
Com a globalização, especialmente no caso das migrações, e de forma mais acentuada 

no caso da mobilidade, a identidade da cultura nacional é deslocada, já que as comunidades 
são integradas em novas combinações, deixando a sociedade de funcionar como sistema bem 
delimitado. Seria previsível à partida que a globalização eliminasse o nacionalismo, 
substituindo-o por uma identidade mais universal, no entanto, nem o global triunfou nem o 
local foi eliminado. Segundo Hall, a globalização gera duas tendências contraditórias: o 
hibridismo das identidades e o ressurgimento do nacionalismo (formas fixas de identidade), 
particularismos culturais e étnicos como resposta defensiva à globalização. Parece-nos ser 
esta também a tendência generalizada dos agentes migratórios em estudo. Esta dualidade, 
não é o resultado destas sociedades modernas ou globalizadas, sempre existiram ambas a 
abertura para o encontro com a différance e o fechamento frente ao trauma com o outro , 
desde o início da verdadeira globalização, ou seja, já durante as viagens dos descobrimentos 
de Vasco da Gama e de Cristóvão Colombo. 

Relativamente ao estatuto identitário da cultura portuguesa, Boaventura Sousa Santos 
partilha uma visão baseada em duas tensões: a subjectividade individual/subjectividade 
colectiva e a subjectividade contextual/subjectividade universal. O mesmo autor considera 
que a cultura nacional é confrontada com pressões contraditórias, de um lado a cultura global, 
do outro as culturas locais e culturas regionais. Considera ainda que não existe uma cultura 
portuguesa, existe antes uma forma cultural portuguesa que denomina como a fronteira , 
uma zona híbrida, babélica. Esta situação é justificada pelo facto dessa cultura, 
verdadeiramente nunca ter cabido num espaço único, visto que Portugal esteve muito 
próximo das colónias para ser Europeu, e perante aquelas, encontrava-se longe da Europa. A 
dificuldade de uniformização tem também eco na bipolarização dos papéis detidos, fomos 
colonizador e emigrante, europeu e selvagem. Durante um determinado período, a cultura 
portuguesa sentiu-se num centro porque tinha uma periferia, as colónias, passou para a 
periferia quando lhe passou a ser imposto um centro, a Europa. Em suma, aquilo que o autor 
denomina de cultura de fronteira

 

é uma porta de vai-e-vem, e como tal nunca está 
escancarada, nem nunca está fechada, alimenta-se dos fluxos constantes que a atravessam, 
pelo que o contexto global do regresso das identidades, do multiculturalismo oferece boas 
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oportunidades nesse sentido. Os emigrantes inquiridos neste estudo não referiram sentir essa 
cultura de fronteira relativamente a uma indefinição cultural ligada ao nosso passado 

recente, mas assumiram a identidade híbrida, babélica resultante da vivência multicultural em 
que se encontram (Santos, 1994:48).  

4.5. A Identidade Cultural nas Migrações 
O tema da identidade cultural nas migrações não tem sido alvo de estudos 

aprofundados, salvo algumas comunicações no âmbito de conferências. Ainda assim, estas 
referiam-se sobretudo a uma questão dicotómica, a identidade cultural dos emigrantes na 
sociedade de acolhimento e na sociedade de origem. Após a exposição de Stuart Hall sobre a 
identidade cultural nacional e a forma como é afectada ou deslocada pela globalização nas 
sociedades pós-modernas, apresentaremos agora as perspectivas de outros autores sobre a 
identidade cultural nas migrações.  

Para perceber o que é a identidade cultural, é importante tentar definir os seus termos 
básicos. Para tal contamos com o contributo de Becker que nos indica que a cultura vai sendo 
assimilada, atravessa gerações e inclui as crenças e os sistemas de valores de uma sociedade, 
ou seja, a cultura é uma marca partilhada que une as pessoas numa comunidade (Becker, 
2005). O mesmo autor menciona a identidade como a totalidade das percepções de cada um, 
o modo como cada indivíduo se vê diferente dos outros. Para Bhugra (2005:5) as identidades 
raciais, culturais e étnicas tomam parte em cada identidade e essa mudará com o 
desenvolvimento pessoal e social durante a migração e aculturação. A identidade social diz 
respeito às características da personalidade ligadas às regras sociais. A etnicidade é uma das 
fontes de identidade social, partilhando cada etnia, características culturais comuns, como a 
história, crenças, valores, preferências gastronómicas, de entretenimento, religiosas e 
linguísticas (englobando raça e cultura). A raça é baseada em atributos biológicos, como os 
atributos físicos.  

Para Bhugra (2005:5) a identidade cultural inclui religião, linguagem, hábitos, 
actividades de lazer, ritos de passagem, marcas culturais que atribuem um sentido de 
pertença. As actividades de lazer (como por exemplo, a música, o cinema, o desporto, a 
literatura) são componentes importantes que permitem ao indivíduo fazer parte da cultura, 
enquanto vive num local com uma cultura diferente, podendo ou não mudar durante o 
processo de aculturação. As qualidades sociais e culturais são mais resistentes à mudança. 

As mudanças psicossociais experimentadas pelos imigrantes incluem a assimilação, 
processo em que as diferenças culturais desaparecem com a adaptação à cultura e valores 
maioritários ou anfitriões, podendo perder-se a cultura individual. A aculturação (voluntária 
ou forçada) requer o contacto com grupos divergentes e resulta na assimilação de valores 
culturais, costumes, crenças e linguagem pelo grupo minoritário. Durante este processo a 
mudança pode acontecer nos dois elementos - anfitrião e hóspede, during the acculturation 
process, both the immigrant and host cultures may change

 

(Bhugra, 2005:6). Dependendo da 
atitude da sociedade de acolhimento, as respostas variam, levando à assimilação, à rejeição 
ou integração, que por sua vez provocam perda da identidade cultural, confusão, conflito ou 
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desequilíbrio. À medida que os indivíduos incorporam os valores da maioria e se tornam 
linguística e socialmente fluentes, é ganho um equilíbrio. Este completa-se com o suporte 
social, com amizades, mediante um processo que é dinâmico e recíproco, levando a cultura 
dominante a apreciar e entender aspectos e necessidades da cultura imigrada. Por outro lado, 
as dissonâncias culturais entre os indivíduos e restante população, bem como a distância entre 
expectativas e realizações podem desencadear isolamento ou alienação, ocorrendo também 
diferenças quando a mudança é feita para sociedades mais ou menos fechadas, sendo que a 
perda cultural é minimizada quando se mantêm laços com a cultura de origem. No grupo de 
inquiridos desta investigação, o caso mais acentuado de sociedade fechada pelas diferenças 
culturais, é o da Arábia Saudita, pela religião diferente que dita muitas das normas rígidas 
dessa sociedade. Todos os inquiridos mantêm laços estreitos com a cultura de origem, muitos 
possuem consigo a família nuclear, outros mantêm grupos de expatriados , pelo que as 
diferenças existentes não geram isolamento. É muito importante ter o apoio da família 
quando se está emigrado (Feminino, 30,Holanda,Auditora). As relações sociais são 
complicadíssimas e tendencialmente os expatriados acabam por se agrupar em pequenas 
comunidades dos países de origem ou de diferentes religiões

 

(Masculino, 30, Arábia Saudita, 
Engenheiro)66. 

Assim, as migrações são processos complexos que envolvem uma heterogeneidade de 
causas, de experiências, de ajustamentos culturais e de mudanças (tais como: perda de 
normas culturais, de costumes religiosos ou os sistemas sociais de suporte). Com todos esses 
ajustamentos, migration has contributed to the richness in diversity of cultures . ( Bhugra, e 
Becker, 2005:1).  

Consideramos, tal como Antunes, que a identidade cultural é um tema importante 
num país onde a emigração é um dos fenómenos sociais mais significativos, já que o 
comportamento migratório tem sido uma presença constante ao longo da história de 
Portugal, apesar das fases de desigual volume (1981). Como refere o mesmo autor, já as 
circunstâncias históricas do nascimento de Portugal tiveram como resultado um processo de 
encontro e interacção de muitos povos e culturas num reduzido espaço geográfico (1981: 18). 
Neste contexto tem pertinência a seguinte questão colocada por Joel Serrão: a fundação do 
país como entidade étnico-cultural terá influência no fenómeno estrutural da emigração 
portuguesa? (1982) Marinho Antunes aplicou esta questão da identidade ao grande volume 
migratório dos anos 60 e 70. Parece-nos importante referi-lo, já que, sendo um movimento 
diverso do actual, servirá como confronto na questão de base. Nessa época a figura do 
emigrante, pela sua grande difusão, assumia um papel de relevo na estrutura social, visto 
como um grupo social com conotação positiva pelos atributos inerentes: iniciativa pessoal, 
capacidade de sacrifício e de trabalho, vontade de melhorar de vida, capacidade de enfrentar 
riscos e perigos, coragem e disponibilidade para viver a aventura. (1981:20) aquele grupo 
passou a adoptar comportamentos idênticos, e em contraste com a comunidade de origem, 
pelo facto de terem vivido outra realidade.  

Desses padrões de comportamento resulta uma identidade social para a comunidade 
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de origem, divergente da existente na sociedade de acolhimento. Consequentemente, surgem 
efeitos diversos nas diferentes situações ao nível da identidade cultural dos migrantes. Para 
Marinho Antunes, existe uma relação de ambiguidades, incompleta com a sociedade de 
origem e também com a sociedade onde vive o migrante está numa sociedade e não é dela 
de pleno direito (1981); por outro lado pertence a uma sociedade na qual não está plenamente 
presente e participante . Daí a possibilidade de crise de identidade cultural. Há ainda a 
possibilidade de conflito e de instabilidade pelo facto do comportamento migratório ter 
implícito um movimento de ascensão social, que leva a mudanças nos valores culturais e nos 
padrões de comportamento. Vivendo na ideia do retorno, esta ambiguidade não pode ser 
resolvida de forma extrema, tendo, assim, que viver a sua vida onde trabalha de forma menos 
penosa possível. Para isso recria à sua volta elementos do seu contexto sociocultural de 
origem (reagrupamento familiar, vizinhos), não cortando os laços apesar do afastamento 
físico.  

Este ambiente protector acentua as relações com a cultura original, logo, a defesa 
dessa identidade cultural, sendo também uma forma de prolongar a estadia no local onde vive 
e ao mesmo tempo uma forma contraditória de criar uma identidade. Situação diferente será 
a dos filhos, já que, sendo mais jovens e criando outro tipo de relações, terão uma maior 
facilidade em integrar-se nas sociedades locais, levando a um comportamento diferente por 
parte da segunda geração das famílias emigradas, aquando de um possível retorno. Quando 
este acontece, o emigrante pode deparar-se com alguns problemas de reintegração social e 
cultural o que pode desencadear um futuro movimento migratório. Portugal é pequeno 
demais para pessoas como eu

 

(Inquérito a Emigrantes - Feminino, 29, Suíça, Engenheira)67. 
Apesar de os emigrantes tenderem a reforçar alguns traços culturais tradicionais que 

fixem a sua identidade cultural, dado o seu contacto com outras sociedades e culturas, (e o 
processo de aculturação a que se sujeitam), vêem-se numa situação de crise de identidade 
cultural num permanente desgaste de confronto ou coerência entre comportamentos e 
valores que herdou ( ) e aqueles que se lhe deparam nas sociedades onde vive

 

(Lourenço, 
1988:27). 

Para Eduardo Lourenço (1988), o sentimento de identidade não existe apenas a título 
individual mas tem a ver com a identidade da nação ou do povo que através do emigrante se 
confronta com o outro , gerando perturbação (Lourenço, 1988:7). Este autor considera que 
não há emigrações felizes (embora as consequências o possam ser), já que começam 

sempre com uma ruptura e continuam com um processo de adaptação, por vezes doloroso. O 
mesmo autor considera existir uma imediata perda de identidade , na medida em que há 
uma perda do seu estatuto originário, transforma-se em outro , sendo visto desse modo no 
meio que o recebe, e percebendo-se como tal num meio estrangeiro. Esta situação faz com 
que se crie uma percepção da diferença numa terra estrangeira que leva por vezes a descobrir 
uma identidade até aí inconsciente. Os emigrantes ( ) por terem vivido noutras culturas 
diferentes conseguem ter mais sentido crítico sobre as suas origens e talvez até dar mais valor 
às suas origens

 

(Feminino, 34, Irlanda, Engenheira). A ironia acontece quando, também na 
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pátria de origem, se sente outro . Apontamos alguns exemplos dos nossos inquiridos: há 
muitos dogmas que são eliminados quando viajamos, conhecemos e nos integramos

 
(Feminino, 29, Suíça, engenheira); Aprender também que ( ) Portugal tem muitas coisas boas 
que são importantes e que definem o país e a cultura

 
(Feminino, 31, Reino Unido, 

arquitecta)68. Estas questões tiveram respostas diferentes nas duas primeiras vagas de 
emigração portuguesa. A antiga emigração teve esta tarefa facilitada, já que os destinos eram 
sobretudo espaços coloniais, territórios da mesma língua, habitados (também) por emigrantes 
de outros tempos, nações de identidade integradora (Lourenço, 1988: 8). 

Os emigrantes percepcionam, à partida, a sua identidade ameaçada, sobretudo no caso 
de povos com uma identidade coesa. Uma forma de preservar esses traços nacionais é a 
criação de associações. Este reflexo, considerado por Eduardo Lourenço, como natural e 
comum a todas as comunidades emigradas, acompanhou a evolução dos tempos, existindo 
hoje nas comunidades migrantes, sobretudo informaticamente: sites, blogues, páginas sociais, 
que procuram encurtar as distâncias de uma comunidade muito mais dispersa mas com 
denominadores comuns, o passado e o presente (casos de Start Traker e Mind this Gap 
referidos no capítulo III). 

Algo bem diferente do actual mundo migratório, em que, na maioria dos casos a 
questão deixa de ser dicotómica para passar a ser múltipla, dada a variedade de países por 
onde se circula. Tal como nos finais do século XV, com os descobrimentos, os fluxos 
migratórios abrangem vários continentes, a questão torna-se ainda mais importante quando a 
circulação é feita não por um elemento, mas por todo um agregado familiar, cônjuge e filhos 
em idade escolar. A questão já se punha com a segunda geração daqueles que emigraram, 
sendo por si já uma questão complicada, seria contudo de mais fácil definição. Estes seriam 
alvo de uma dupla identidade

 

(Lourenço, 1988), a deles, correspondente ao país onde 
cresceram, e a dos pais, correspondente ao país de origem. A questão é saber como irão os 
filhos preservar uma identidade, confrontada ao longo do tempo com meios diversos, 
oferecendo perspectivas mais interessantes do que as do país de origem (Lourenço, 1988). 

Uma das formas de preservar e consolidar a identidade seria uma rejeição do país de 
acolhimento, algo negativo e que não tem sido adoptado pelos nossos emigrantes ao longo da 
história. Esta seria a gheltização

 

ou integração

 

(Lourenço, 1988:10) secundada por duas 
outras soluções, a integração

 

e a reciprocidade , estas últimas talvez as mais acertadas e 
mais adaptadas à mobilidade actual. Como refere este autor, não é contraditório preservar as 
suas raízes acompanhadas da consciencialização do novo espaço, conhecendo-o. Sendo 
cidadãos de duas pátrias

 

têm o dever de uma dupla educação para um só diálogo

 

entre si 
e os outros numa Europa e mundo mais unidos que nunca. 

O modo como a questão da identidade é vivida no mundo migratório dependerá do 
tipo de migrações. Contribuindo para a riqueza da diversidade de culturas, etnias e raças, a 
migração será logo à partida, o ajustamento a uma nova cultura e a mudanças na identidade e 
no conceito do self. Estas adaptações serão mais ou menos facilitadas, dependendo do tipo de 
migrações, das classes sociais e educacionais envolvidas, das causas dessa migração, do 
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período de duração previsto, da distribuição geográfica, da situação familiar e da cultura dos 
povos migratórios (anfitrião e visita).  

Relativamente a esta investigação, o tipo de migrações que lhe está inerente terá, à 
partida, esta questão mais facilitada, uma vez que os migrantes qualificados possuem uma 
maior preparação cultural, deslocam-se por seu livre arbítrio com perspectivas de 
enriquecimento pessoal e profissional, por vezes por períodos delimitados, e não por mera 
necessidade económica, à semelhança do que acontecia com outros movimentos migratórios. 
Estamos em crer que a problemática poderá estar ligada ao núcleo familiar, quando existe, 
envolvendo personalidades diferentes, faixas etárias diferentes com maior ou menor 
facilidade na adaptação a regras e normas culturais diferentes. A permanência do núcleo 
familiar é importante, funcionando como uma base, permanecendo como único reduto do seu 
mundo no seio de mudanças linguísticas, sociais, estruturais.   

4.6. Nomadismo de Elites: Identidades Comuns  

"E sou já do que fui tão diferente  
Que, quando por meu nome alguém me chama,  

Pasmo, quando conheço  
Que ainda comigo mesmo me pareço."  

Camões 

 

Éclogas  

A modernidade problematizou e tornou mais complexo o discurso em torno da 
identidade. Nos contextos sociais e culturais em que nos movemos, Estados-nação, zonas de 
fronteira ou diásporas, impera a transmissão cultural, tornando os discursos em torno da 
identidade muito variados, e difícil o estabelecimento da identidade de cada um, bem como o 
seu reconhecimento por parte dos outros. A mundialização gera uma intensa mobilidade 
internacional para numerosos agentes, sendo uma óptima oportunidade e fonte de excelentes 
aprendizagens, no campo profissional mas igualmente no campo pessoal, apresentando 
consequências ao nível da construção e definição da identidade dos referidos agentes e seus 
familiares. Mudar de país, de cultura, dar novos significados àquilo que era familiar, só é 
possível com uma reconstrução interna, colocando-se em causa a questão da identidade. 
Segundo Freitas (Expatriation Professionelle:5) l identité est un résultat, un état psychosocial 
qui peut varier dans le temps, qui n est pas fixe et dépend de son point de définition, car elle 
concerne à la fois un individu, un groupe et une société. Un individu possède plusieurs identités 
et cet ensemble lui permet d éprouver un sentiment d identité . 

Com a multiplicação de mobilidades é colocada em causa a questão do futuro 
profissional, mas sobretudo do futuro pessoal e familiar. Há que gerir a cultura do país de 
origem, a cultura do país de acolhimento e também a cultura da empresa/ local de trabalho, 
sendo esta gestão algo que acontece sempre que se dá nova mobilidade. Poderão estar em 
causa códigos culturais antagónicos entre os quais terá que ser feita uma interacção que irá 
contribuir para organizar a identidade pessoal. No nosso grupo de inquiridos sobressai a noção 
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de equilíbrio cultural com a manutenção de vários aspectos da cultura portuguesa combinadas 
com a cultura de origem. Mistura a todos os níveis

 
(Feminino, 34, Singapura, Terapeuta da 

fala); procuro conhecer as actividades culturais existentes no país de destino, mas continuo o 
consumo de música e literatura do país de origem, por exemplo

 
(Feminino, 25, Dinamarca, 

estudante)69. 
A adaptação, que poderá originar uma falha, e que irá repetir-se em cada mobilidade, 

terá que ser feita relativamente a vários aspectos: alojamento, gastronomia, trabalho do 
cônjuge, escola dos filhos, lazer, saúde e interacção social fora do trabalho. As sucessivas 
adaptações terão, inevitavelmente, consequências ao nível da produção da identidade. 
Tornar-se-á uma identidade plural? Ou um aglomerado de múltiplas identidades?  

Quando inseridos num território estrangeiro, de forma a poder agir na definição de si, 
cada indivíduo pode adoptar determinadas estratégias identitárias. Neste sentido, Camilleri 
(1990, apud Marti, 2008:58), apresenta três tipos de estratégias identitárias: a assimilação, 
quando o objectivo é assemelhar-se o mais possível aos nacionais, o que pode provocar a 
perda da identidade individual e num extremo pode provocar a ruptura com a comunidade de 
origem; a revalorização da singularidade cujo objectivo é o inverso da anterior, ou seja, 
conservar os laços da cultura de origem, preservando-a acima de qualquer cultura de destino; 
por fim, as estratégias intermediárias, situadas entre as duas anteriores, consistem na busca 
de semelhanças, sem renunciar à sua própria diferença. (Marti, 2008:58). Se adaptarmos estas 
estratégias aos nossos inquiridos, tal como teremos a oportunidade de atestar em espaço útil, 
será esta última a predominante nas atitudes dos emigrantes qualificados. 

Como foi frisado no início deste capítulo, a reflexão por parte dos investigadores à 
volta dos comportamentos identitários reconhece que o conceito de identidade é um 
fenómeno social dependente de circunstâncias e contextos. Há, portanto, necessidade de o 
analisar à luz de terminologias mais concretas que permitam uma abordagem mais específica 
do ponto de vista da mobilidade de profissionais qualificados. Neste sentido, iremos abordar a 
análise de Philippe Pierre (2003), que tendo realizado vários estudos sobre a mobilidade dos 
quadros, considera que os elementos que se integram neste grupo de itinerantes poderão 
constituir uma sociedade de elite

 

que integram características culturais e profissionais muito 
próprias, opostas às que caracterizam os emigrantes/imigrantes de longa duração.  

O grau de adaptação destes migrantes depende da situação profissional, familiar e 
comunitária, no entanto, em relação ao trabalho, o nível de incerteza é baixo o que os leva a 
partir com nítidas vantagens. A este facto acresce a frequente colaboração da empresa ao 
nível das condições de mobilidade e das diferenças culturais, facto confirmado pelos nossos 
inquiridos. Não tive qualquer tipo de problema quando aqui cheguei

 

(Feminino, 29, Irlanda, 
engenheira); a minha empresa ajudou monetariamente os expatriados como eu. ( ) Pagou-
me o hotel até encontrar apartamento

 

(Feminino, 29, Suíça, Engenheira)70. 
Para Pierre, mais do que uma fuga de cérebros , a mobilidade permite uma 

aprendizagem permanente, uma partilha de experiências, o que levará a uma ligação entre 
diferentes saberes e diferentes mundos e facilitará a mediação. Quanto mais os agentes forem 
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alvo de mobilidades diversas e de experiências contraditórias fora do seu local de origem, 
mais equilíbrio possuirão. A vivência de mudanças variadas ajuda a suportar novas mudanças 
e a melhor compreender o outro. Segundo os nossos inquiridos as pessoas que migram 
acabam por ter uma mente mais aberta, pois tiveram contacto com culturas diferentes e um 
maior espírito empreendedor e de capacidade de superação de desafios/dificuldades

 
(Feminino, 31, Reino Unido, Arquitecta). Ficam bastante mais receptivos à diferença

 
(Masculino, 38, arábia Saudita, engenheiro);  quem nunca saiu do seu meio não sabe o que é 
ter de enfrentar toda uma nova realidade, novas pessoas, novas línguas.É simplesmente estar 
na sua área de conforto

 

(Feminino, 32, Áustria, Professora)71. 
Apesar das dissonâncias identitárias óbvias, há uma cultura comum, ou seja, o espírito 

de empresa. Este servirá para aliviar os choques de que o agente é alvo: a família separada, 
a perda de raízes, o facto de ser um estrangeiro na empresa, e de ter uma origem diferente. A 
unidade é dada pela alta qualificação, pela dificuldade de se identificar com uma 
nacionalidade, com a multi-pertença. A busca de uma identidade significará reconhecimento, 
e por conseguinte, estabilidade.  

4.6.1. Identidade e Adaptação na Mobilidade de Qualificados 
Um sumário enquadramento teórico dos aspectos relacionados com as estratégias 

identitárias e de adaptação aquando da vivência em contextos diversificados, a explorar no 
presente estudo, permitirão, conhecer alguns estudos levados a cabo neste domínio. Assim, 
após o contributo de Camilleri e Vieira, procuraremos abordar a questão mais específica da 
identidade nos migrantes qualificados. 

Recentemente, o estudo da identidade relacionada com a mobilidade internacional de 
profissionais qualificados tem sido aprofundado por Philippe Pierre, aplicado sobretudo aos 
quadros de empresa (gestores). Apesar de o nosso público-alvo não consistir apenas em 
gestores de empresas, tendo em conta os parcos estudos no campo específico das migrações 
qualificadas, pareceu-nos interessante recorrer às análises deste autor de forma a poder 
adaptá-las a esta investigação e aos seus agentes, apesar da multiplicidade de profissões 
abordadas no presente estudo. 

Em qualquer contexto, somos levados a adoptar tomadas de posição ou estratégias de 
relacionamento de forma a adaptarmo-nos às diferentes variáveis, quer em termos de 
relacionamento pessoal, profissional, espacial, cultural. Num contexto de mobilidade todas 
estas variáveis interagem de forma a potenciar ou não o equilíbrio necessário a uma vivência 
harmoniosa. É certo que, no caso do público-alvo deste estudo, essas tarefas poderão estar 
facilitadas pela existência de uma preparação cultural e profissional, bem como pelo carácter 
voluntário, e por vezes desejado, da referida mobilidade.  

Neste contexto, e relativamente aos movimentos migratórios de quadros, Pierre (2003 
e 2008), reconhece cinco tipos de estratégias identitárias, ou tomadas de posição, 
dependendo da resistência ou abertura ao meio cultural, ligadas ao poder, à comunidade e à 
família: 
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Para o primeiro tipo, denominado Os Conservadores , a mobilidade internacional é 
vista como um parênteses na carreira, uma recompensa, apreendida à luz do regresso à 
origem onde será convertida em maior responsabilidade e numa posição mais vantajosa. 
Conservam o máximo de laços com o país e o ambiente (família e amigos) de onde saíram. 
Vivem entre o interior (meio familiar) onde está intacta a cultura de origem; e um exterior 
(mundo da empresa) onde adoptam os comportamentos mínimos exigidos (não aprendendo a 
língua do país, utilizando o inglês internacional). Estes agentes mantêm o seu espaço e 
identidade étnicas, nomeadamente com compatriotas (em associações, igreja, comércio, 
escolas).  

Os Defensivos , ao contrário dos conservadores, não se sentem inferiorizados em 
relação à sociedade de acolhimento. A mobilidade desperta a consciência de uma pertença 
local que gera uma reivindicação cultural, defendendo as suas origens relativamente aos 
colegas de trabalho. Plenamente integrados na actividade da empresa, estes emigrantes são 
identificados como estrangeiros na sociedade de acolhimento, onde encontram modos de 
se distinguir. Esforçam-se por manter a sua diferença, desejam voltar ao seu país no fim da 
carreira, já que as raízes são mais importantes que o sucesso profissional no estrangeiro. No 
entanto, as competências interculturais obtidas pela mobilidade são postas ao serviço do 
seu local de origem, visto que os valores resultantes das experiências transnacionais permitem 
o acesso a redes (económicas, políticas, religiosas, associativas). Quando feito à distância, esse 
envolvimento funciona como uma solução para a impossibilidade de regresso físico, já que 
este poderia significar desqualificação profissional.  

Quanto aos Oportunistas , são jovens gestores conscientes de que não possuem um 
diploma raro, mas que se destacam em fins especializados e querem compensar a carência de 
formação com entusiasmo e superactividade. O seu discurso organiza-se à volta do domínio 
de problemas técnicos complexos e de instrumentos de gestão complicados. Procuram ter um 
comportamento-tipo sincronizado com o que acham ser aprovado pelos seus interlocutores. 
Em termos sociais têm a capacidade de se colocarem à distância, conforme as circunstâncias 
tentando eliminar as dissonâncias e gerir os diferentes papéis. O seu ambiente familiar aceita 
a manipulação oportunista dos modelos culturais. No entanto, apesar de uma identidade de 
fachada, não são sujeitos vazios do ponto de vista étnico e cultural, possuem um domínio de 
conhecimentos e de comportamentos que supõe uma aprendizagem mínima de um certo 
capital cultural. 

Os Transnacionais , muitas vezes, são a segunda geração da mobilidade, herdeiros 
de um universo familiar cosmopolita. Muitos prosseguiram estudos longe do seu país, com 
estudantes de todas as nacionalidades, podendo agora aplicar comportamentos adaptados a 
um ambiente idêntico (são bilingues). Estes indivíduos confessam ligar-se aos indivíduos sem 
ter em conta os passaportes, os locais de nascimento. A mobilidade internacional é uma 
realização, não um desenraizamento temporário. O discurso destes trabalhadores apela ao 
plurilinguismo e à livre empresa , à construção de um espírito cosmopolita

 

na empresa. 
Finalmente, Os Convertidos

 

esforçam-se por estabelecer a maior semelhança 
possível com aqueles que eles consideram os detentores do poder , ou seja, os dirigentes. A 
mobilidade no país é o finalizar de uma carreira e a mobilidade fora do país é uma etapa para 
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conseguir um lugar a nível nacional. A identidade individual é fundada na consciência de 
pertencer a uma empresa poderosa e reconhecida a nível internacional. Tentando ser 
apreciados individualmente, sofrem ao serem colocados numa população de pertença que é 
designada por uma categoria mais genérica (nação, cor da pele), e num meio onde têm 
dificuldades em ser aceites ao introduzirem características próprias. A sua conduta ilustra uma 
identidade negativa, aprendendo a isolar ou a evitar certos traços, num processo consciente e 
imperfeito de rejeição da sua cultura (dar nomes estrangeiros aos filhos, por exemplo). Estes 
emigrantes chegam a rejeitar uma parte da sua história, esforçando-se por reescrever outra 
que não inclua os factores culturais e ao definir-se insistem no estatuto social.  

Recursos de Integração

 

Às anteriores estratégias identitárias, o mesmo autor acrescenta três dimensões de 
adaptação, ou três recursos de integração no trabalho aquando da permanência no 
estrangeiro, que denomina de trunfos . O primeiro é denominado Trunfo do poder , no qual 
as direcções de recursos humanos acentuam a necessidade de delimitar a duração de uma 
função/atribuição internacional, baseada na competência técnica e nos travões que 
constituem o trabalho do cônjuge ou a educação dos filhos, protegendo o gestor que vive uma 
mobilidade de insucesso/ fracasso imediato. No entanto, existem várias modalidades de 
integração no trabalho, dependendo a socialização do grau de poder mantido pelos gestores 
internacionais nas suas relações de trabalho. Por parte do grupo dominante, há melhor 
aceitação relativamente a um par que se estima como igual

 

sendo a sabedoria factor de 
integração. Os gestores internacionais, pela sua sabedoria são portadores desta integração. O 
equilíbrio de poderes permite compreender melhor o outro na sua diferença cultural, 
facilitando a integração no meio de acolhimento.  

Paradoxalmente, os trabalhadores que se definem como internacionais e que 
cultivam estilos de vida internacionais (plurilinguismo, casamento com pessoa de outra 
nacionalidade, amizades cosmopolitas, escolaridade internacional dos filhos), são também os 
que mobilizam mais sistematicamente os seus recursos nacionais no conjunto da vida social e 
que mantêm laços mais estreitos com o país de origem. Uma cultura de empresa 
supostamente global dificilmente se elabora em detrimento das identidades nacionais dos 
seus membros. Até porque neste mundo globalizado onde interagem diversas nacionalidades 
há oportunidade de cconhecer sem viajar, os colegas autóctones gostam de conhecer culturas 
dos estrangeiros  gostam de saber costumes, tradições e coisas sobre Portugal. Até acho que 
faço muito pelo Ministério do Turismo

 

(Feminino, 29, Irlanda, engenheira); Gosto de viajar, 
gosto de conhecer e gosto de me misturar. Mas gosto muito do nosso país

 

(Masculino, 27, 
reino Unido, engenheiro)72.  

A segunda dimensão de adaptação é denominada Trunfo comunitário e acontece 
quando o sucesso dos gestores internacionais no estrangeiro (na maioria dos casos), depende 
também da presença ou ausência, no país de acolhimento, de uma comunidade de pares que 
permitem ao indivíduo manter, fora da esfera de trabalho, um laço afectivo forte com a 
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cultura de origem. Esta comunidade não é forçosamente de compatriotas, já que muitos 
valorizam e ostentam a imagem de cidadãos do mundo , tornando complexas as linhas de 
marcação nacionais para quem os observa, chegando, os mais privilegiados, a encontrar 
conhecimentos em rede nos locais onde circulam. Como declara um gestor de marketing: À 
quoi cela sert de vivre à l étranger, à Londres, Tokyo ou New York, si ce n est pas pour se faire 
des amis de tous pays!

 
(Pierre, 2005: 224). 

A criação de um espaço intermediário cultural, étnico e psíquico (com aspectos 
diversos) permite negociar num vai e vem dinâmico, os conflitos suscitados pela aculturação, a 
fim de encontrar compromissos viáveis entre língua materna, linguagens de empresa, cultura 
de origem, cultura do país de acolhimento e cultura profissional da organização mundializada. 
Esta ligação comunitária vivida fora da empresa, ilustra o carácter interligado da identidade 
colectiva e da identidade individual do trabalhador internacional: ligar-se a uma colectividade 
unificante equivale a ligar-se a si mesmo e a dar sentido às suas acções na empresa. O 
sentimento de identidade baseia-se em rituais, locais seguros que dão a impressão de 
permanência em momentos de mudança. Gosto de viajar mas também gosto de criar raízes

 

(Masculino, 35, Irlanda, Programador); Tenho muitos amigos espalhados pela Europa e USA 
( ) com quem contacto numa frequência semanal

 

(Masculino, 27, Reino Unido, Engenheiro); 
tenho várias refeições portuguesas por semana

 

(Feminino, 20, Reino Unido, Arquitecta)73. 
Alguns trabalhadores privilegiados (transnacionais), em cada etapa de mobilidade 

reencontram referências familiares, apoiam-se em pertenças a clubes e associações 
internacionais. Estas referências internacionais definem um território de intercâmbios 
simbólicos que garantem uma certa unidade do homem e combatem a dispersão, facilita a 
escola dos filhos e fornece trabalho às esposas. Em qualquer nacionalidade, os indivíduos têm 
tendência a agrupar-se em colónias nacionais em locais especializados que foram 
ocupados pelos seus antecessores.   Por ser a terra de origem do meu marido e dos meus pais 
e por ter contactos que me permitiram vir e começar logo a trabalhar

 

(Feminino, 40, Cabo 
Verde, Professora)74. 

Como último recurso de integração aparece o Trunfo familiar , encontrando-se nas 
migrações dos gestores internacionais uma ruptura com o modelo tradicional da expatriação 
em família e de longa duração . Nos primeiros há uma preocupação de coerência na sua 
trajectória de carreira que os leva a tentar fazer corresponder um modo de integração na 
empresa com um modo de organização familiar adequado. Contrariamente à expatriação, o 
gestor internacional parte sozinho ou em família, dependendo do país de implantação, 
reorganizando-se em cada mobilidade. 

A integração no país de acolhimento é favorecida pelo trunfo do poder , ou seja, 
pelos recursos detidos na tomada do lugar (bom domínio do lugar ocupado, estatuto 
hierárquico, qualificação na organização, sentimento de reconhecimento como competente), 
e também pelo trunfo comunitário que integra os recursos detidos no espaço da 
comunidade dos semelhantes (concidadãos, da mesma associação, rede). Estes laços sociais, 
portadores de uma memória colectiva, favorecem uma pertença cultural, um apoio social. 
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Relativamente ao trunfo familiar , consistindo no conjunto dos recursos detidos no espaço 
da célula familiar, possui repercussões nos factores ligados à situação profissional do cônjuge 
e na maior ou menor flexibilidade da organização familiar, segundo o tipo de deslocação 
geográfica. 

Por oposição às migrações tradicionais, este tipo de mobilidade não sofre, à partida, 
dificuldades de adaptação ou de integração. Não encontrei dificuldades (Masculino, 27, 
Reino Unido, engenheiro). Tudo funciona de maneira diferente, mas de maneira bastante 
mais simples do que em Portugal

 

(Feminino, 25, EUA, artista 3D)75. As questões práticas 
encaradas de início como obstáculos pelos agentes das migrações tradicionais, tais como: o 
desconhecimento da língua, a falta de habitação, a gastronomia diferente, a pesquisa de 
escola para os descendentes, as novidades dos hábitos culturais/ local de trabalho do país de 
acolhimento, o medo do desconhecido, a incerteza na adaptação e no sucesso, desvanecem-
se na mobilidade de quadros ou outros migrantes qualificados. Existem, no entanto alguns 
factores importantes que podem influenciar a integração no estrangeiro, por exemplo, a 
resistência física e ao stress, a experiência na profissão, a concertação familiar antes da 
partida, uma rede de contactos consolidada e o domínio da língua do país de acolhimento. 
Uma situação familiar estável serve de base sólida para um desenvolvimento profissional

 

(Feminino, 32, Áustria, professora); o acesso ao mercado de trabalho e equivalências 
correram bem (Masculino, 28, Chile, Gestor)76. 

Nos migrantes qualificados, como refere Phillipe Pierre (2005: 227), há uma adaptação 
antecipada que começa muitas vezes na empresa do país de origem. A incerteza da adaptação 
dilui-se com o testemunho por parte de colegas experientes ou até com a existência de 
mobilidades internacionais anteriores. O medo do desconhecido é também diminuído por 
uma formação intercultural adquirida à volta de filmes, obras técnicas, sessões de informação, 
estudos e muitas vezes por viagens anteriores, de curta ou longa duração. 

Para a adaptação favorável contribui também o facto do projecto de mobilidade ser 
geralmente decidido livremente, independentemente da causa (promoção profissional, social 
ou económica) bem como o facto de ser dada continuidade ao trabalho desenvolvido no país 
de origem, ou pelo menos, continuidade à formação efectuada. Fui super bem recebida 
(Feminino, 29, Irlanda, Engenheira);  é bastante fácil a integração de licenciados com 
experiência (Masculino, 27, Reino Unido, It developer); fácil e rápida progressão na carreira

 

(Feminino, 26, Hungria, Especialista dat report).77 Ainda outro aspecto a referir é a existência, 
muitas vezes, de um apoio social e logístico, sendo também muito positiva a forte participação 
da célula familiar que acompanha o trabalhador. Ter uma famíla que nos apoia e que 
apoiamos é fundamental (Feminino, 29, Suíça, engenheira).  

No que respeita a capacidade de adaptação dos indivíduos, Mendenhall e Oddou 
atribuíram-lhe uma classificação, segundo três dimensões: a dimensão pessoal, a dimensão 
relacional e a dimensão perceptível. A primeira compreende as capacidades que permitem ao 
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trabalhador, manter ou reforçar a sua saúde mental, o seu bem-estar psicológico e a sua auto-
estima. É composta pela capacidade de fazer face ao stress, às competências técnicas, e à 
possibilidade de substituir as actividades que mais agradavam no país de origem, por 
actividades similares no país de acolhimento. Passeios nas montanhas que rodeiam Los 
Angeles (Feminino, 25, EUA, Artista 3D); Continuo a manter algumas rotinas que tinha em 
Portugal (mas também tento desfrutatar do meu novo enquadramento ( ) tornei-me fã de 
caminhadas nos Pirinéus (Feminino, 27, França, Investigadora)78. A dimensão relacional 
engloba as capacidades de relacionamento com os nativos do país de acolhimento (incluindo a 
vontade de utilizar a sua língua), a confiança na interacção com os outros e a habilidade de 
desenvolver relacionamentos. Por fim, a terceira dimensão compreende a capacidade de 
perceber as razões do comportamento dos estrangeiros e de se libertar dos julgamentos ou 
comportamentos que privilegiam um grupo de referência (1985, apud Pierre, 2005:227). 

Relacionada com a questão da adaptação ao país de destino está a existência de 
determinados obstáculos antes da partida. O trabalho do cônjuge é um deles, se 
considerarmos a existência das carreiras duplas (por parte do cônjuge), cada vez mais uma 
realidade pelo aumento generalizado da formação académica, que poderá representar um 
travão à decisão e ao sucesso da expatriação. Muitas vezes, esse parceiro tem que abdicar de 
uma carreira/profissão por um período de tempo que pode significar uma despromoção 
aquando do regresso as mulheres não podem trabalhar ( ) o que dificulta/ impossibilita a 
integração laboral do cônjuge

 

(Masculino, 38, Arábia Saudita, Engenheiro); demorou mais de 
um ano a conseguir emprego

 

(Masculino, 33, Suíça, Finanças Controler)79. Em contrapartida, 
o apoio social do cônjuge no país de destino, é muito importante no que diz respeito à 
adaptação às novas condições de vida, nomeadamente através de acções relativas à 
descoberta da zona de vivência, ao alojamento, à alimentação, aos passatempos, aos cuidados 
de saúde, à escolaridade das crianças e a todas as formalidades administrativas. As 
dificuldades de adaptação do cônjuge relacionam-se muitas vezes com o desconhecimento da 
língua do país de destino e com as condições climáticas diferentes, prendendo-se também 
com a falta de apoio social e de amigos ou outros familiares num país desconhecido.  
Desconhecer o sítio onde se está, não conhecer ninguém durante a primeira semana e não ser 
fluente na língua (Feminino, 27, Suiça, Engenheira)80. Em alguns casos acontece uma almost 
total dependance on the partners and the urgent necessity to overcome many changes at the 
same time

 

(Freitas, 2008:16). O sucesso da integração do expatriado poderá ficar 
comprometido, já que depende bastante da boa inserção do parceiro e da respectiva família.  

No caso dos migrantes qualificados, o apoio na adaptação é muitas vezes 
providenciado pela entidade de acolhimento, ou pelo superior directo, sobretudo no que 
concerne o apoio logístico e social. Neste sentido, a empresa funciona também como a 
estabilidade , reduzindo as variações encontradas. Estes apoios são uma das marcas 
diferenciadoras deste tipo de migrações, relativamente às migrações dos anos 60 e 70. 

Considerando ainda os factores de integração, outra diferença em relação aos sujeitos 
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das migrações tradicionais, está relacionada com a pluralidade de pertenças que os sujeitos 
das migrações qualificadas geralmente comportam. Essa pluralidade apresenta-se como um 
factor enriquecedor, permitindo uma existência com um mínimo de diferenças em grupos 
muito diversos, e não um doloroso handicap. Um outro aspecto importante na questão da 
integração é a discriminação/racismo, que não deverá acontecer quando existe um alto nível 
social e salários elevados, contudo o estatuto, o diploma, a experiência técnica não impedem 
que alguns também detenham características não esperadas no meio de acolhimento (capital 
social, origem étnica, o perfil certo) que levam a uma presunção de incompetência. A cor da 
pele torna-se por vezes sinal exterior revelador de supostas características intelectuais. (Trutat 
e Obame, 1987 apud Pierre, 2005:229) Por outro lado, também o prestígio do país de 
acolhimento se reflecte na carreira do profissional internacional, verificando-se que as 
trajectórias profissionais e geográficas não são independentes. Estes agentes acabam por 
vezes, por se definirem como internacionais porque as suas empresas, escolas, associações ou 
até a língua, são internacionais, dá-se uma aculturação às normas internacionais. Portugal já 
não é a casa por isso não sei bem de onde é que estou a emigrar

 

(Feminino, 34, Singapura, 
Terapeuta da fala);  Sou um cidadão europeu pelos valores e estilo de vida

 

(Masculino, 27, 
reino Unido, It Developer)81.  

Como indica Cohen (1997:137), o aspecto cultural é uma das questões importantes das 
diásporas na era da globalização, já que essas comunidades têm que discernir o particular do 
universal. É o efeito perverso da globalização a nível cultural, a fragmentation and 
multiplication of identities , que levará, paradoxalmente, a um retorno do local e familiar.  

4.7. A Educação Multicultural dos Descendentes 
Através das pesquisas efectuadas, foram encontrados variadíssimos estudos sobre a 

educação multicultural, nomeadamente projectos de investigação recentes, respeitantes a 
pós-graduações, teses de mestrado e de doutoramento. Porém, mais uma vez nos deparamos 
com a dificuldade em encontrar este tema relacionado com a emigração (temporária ou 
circular), já que os referidos estudos incidem sobretudo na educação dos descendentes dos 
imigrantes em Portugal, e na necessidade de uma educação multicultural, fruto das recentes 
vagas de imigração que alteraram o panorama escolar em Portugal.  

A referência a adolescentes com experiência emigratória foi encontrada nos trabalhos 
de José Pereirinha Ramalho, que apresenta um estudo comparativo (entre sujeitos com 
experiência migratória - regressados a Portugal, versus sujeitos sem experiência migratória), 
procurando saber se a vivência em contextos migratórios introduz mudanças durante a 
adolescência ao nível da autonomia e da identidade, tendo em conta que aqueles sujeitos são 
marcados por uma dinâmica de vida diferenciada em que sobressai a duplicidade de 
referências , transportando consigo outras culturas de outros países de onde regressaram

 

(Ramalho, 2003:15). 
O termo educação multicultural

 

é predominantemente usado pelos autores de língua 
inglesa e pode ser definido, num sentido restrito, como o conjunto de estratégias 
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organizacionais, curriculares e pedagógicas ao nível do sistema, de escola e de turma, cujo 
objectivo é promover a compreensão e a tolerância entre indivíduos de origens étnicas 
diversas (eliminando formas de discriminação e opressão), através da mudança de percepções 
e atitudes, com base em programas curriculares que expressem a diversidade de culturas e de 
estilos de vida. Analisando estas características, podemos verificar que no seu conjunto ocorre 
um processo de aprendizagem cultural ou de aculturação quer no âmbito de uma educação 
formal, quer informal (museus, cinemas, ), que ajuda a criança a tornar-se mais competente 
na sociedade.  

Neste sentido, a educação multicultural promove a partilha, a valorização e o respeito 
pela diversidade das culturas representadas na turma, na escola e na comunidade, assim 
como combatem os preconceitos e as discriminações étnicas (Pereira, 2004). Consideramos 
que este tipo de educação é decisiva na mudança de atitudes, e também fundamental para 
fazer com os alunos tenham um papel activo na escola e na sociedade à qual pertencem. A 
multiculturalidade pressupõe a convivência e o respeito mútuo entre culturas, enquanto a 
interculturalidade consiste na interacção entre culturas através do diálogo e do conhecimento 
mútuo. (Oliveira e Galego, 200582)  

A importância atribuída a estas questões esteve patente na 31ª conferência da 
UNESCO onde foi redigida uma Declaração sobre a Diversidade Cultural, na qual o primeiro 
artigo indica que a diversidade cultural é, para o género humano, tão necessária como a 
diversidade biológica para a natureza  constitui o património comum da humanidade e deve 
ser reconhecida e consolidada em benefício das gerações presentes e futuras . Neste sentido, 
a diversidade cultural deve ser considerada como uma mais-valia, uma riqueza, uma herança a 
deixar às gerações futuras. (DUDC, 31ª conferência da UNESCO, 2001, apud Marques Sá, 
2007:66,67) 

O segundo artigo da mesma Declaração refere ainda que se torna indispensável 
garantir uma interacção harmoniosa entre pessoas e grupos com identidades culturais plurais, 
variadas e dinâmicas . Tal facto acontece na sociedade em geral, sobretudo num contexto 
migratório, bem como na escola, onde devem ser fomentados ambientes e momentos de 
partilha e de diálogo entre as diferentes culturas, ressalvando a diferença de cada um para a 
riqueza de todos. De acordo com o PNUD (PNUD, 2004:1, Relatório do Desenvolvimento 
Humano) gerir a diversidade cultural é um dos principais desafios do nosso tempo. O 
reconhecimento, a aceitação de etnicidades, religiões, línguas e valores diversos constituem 
uma característica incontornável da paisagem política do século XXI . Esta gestão torna-se 
mais difícil e talvez ainda mais importante quando o público em questão diz respeito a jovens 
migrantes. 

Por fim, no terceiro artigo da mesma declaração, menciona-se que a diversidade 
cultural amplia as possibilidades de escolha que se oferecem a todos , sendo também uma das 
fontes de desenvolvimento. Nesta linha de pensamento, o reconhecimento das identidades 
culturais e o encorajamento da diversidade, ao contrário do que se poderia supor, não resulta 
em fragmentação, conflito ou fraco desenvolvimento mas contribui para um aumento na 
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liberdade de escolha dos indivíduos. Consideramos que esta conclusão carece de uma análise 
mais aprofundada, no caso dos jovens, que convivem com essa diversidade cultural quando se 
encontram ainda numa fase de desenvolvimento da identidade.   

Após uma análise das suas consequências, com uma educação multicultural deveria 
ser possível verificar a obtenção de determinados objectivos, tais como levar os jovens a 
conhecer e conviver com a diversidade de códigos culturais, a gerir a resolução de problemas 
e de conflitos, ressalvando os valores consensuais das diferentes culturas. Além destes 
pressupõe-se saber comunicar num contexto intercultural, tomar consciência da sua própria 
identidade cultural, ser capaz de ir além dos estereótipos e dos preconceitos, conhecendo e 
valorizando as formas de saber-viver dos diferentes países, promovendo o conhecimento 
mútuo e a cordialidade cívica (Ferreira, 2003, apud Marques Sá, 2007:59). Os dois jovens 
inquiridos neste estudo ilustram estes objectivos, sobressaindo neles a consciência da 
identidade cultural portuguesa, ao mesmo tempo que convivem com a diversidade cultural no 
país onde se encontram.  

Tal como referido no início deste capítulo, para Erikson, a Identidade

 

forma-se como 
resultado da interacção social, dando-se a ocorrência de problemas identitários quando o 
indivíduo se sente alienado da sociedade, através de diferenças étnicas, por exemplo 
(Dicionário Técnico de Psicologia, 1990). Esta noção conduz-nos a uma inquietação, 
relativamente aos filhos de trabalhadores nómadas, enquanto crianças e adolescentes que 
crescem em constante confronto com realidades diversas a todos os níveis 

 

linguísticas, 
normativas, interpessoais. Esta preocupação tem em linha de conta a teoria do 
desenvolvimento psicossocial da personalidade, do mesmo autor, de acordo com a qual, a 
busca por uma identidade ocorre durante a adolescência. Será, então, nessa altura que se 
desenvolve e estabiliza o sentido da Identidade, consistindo numa fase essencial para que o 
adolescente possa enfrentar com êxito os desafios da idade adulta (cf. Dicionário de Sociologia 
Collins, 1991). Nesta linha de pensamento, para além da indefinição da noção de identidade 
cultural, para estes filhos de emigrantes parece também estar em causa a consolidação da 
identidade pessoal numa situação de mobilidade. 

Apesar das diferenças em relação aos sujeitos referenciados nesta pesquisa (não sendo 
possível uma equiparação plena), as conclusões dos estudos de Ramalho indicam que a 
vivência em contextos migratórios não constitui, em si mesma, um factor dificultador do 
desenvolvimento psicológico destes indivíduos ( ) apesar de terem crescido num meio sócio-
culturalmente diferenciado

 

(2003:339) 
A título meramente ilustrativo apresentamos os sentimentos de dois descendentes de 

emigrantes qualificados, aos quais também foi realizado um inquérito83. Apesar de jovens, 
conseguimos apurar opiniões idênticas à globalidade dos adultos inquiridos. Existe a noção de 
que esta experiência é enriquecedora, apesar de acartar também algumas dificuldades 
(sentidas com mais intensidade do que nos adultos, como expectável). Consegue-se também 
apurar já uma clara noção da identidade nacional, que nos parece existir como contraponto a 
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uma inserção num meio social e cultural estrangeiro , como forma de demarcação em 
relação aos outros e para encontrar alguma unidade no meio da diversidade (para além da 
vivência num país estrangeiro, estes adolescentes partilham a educação escolar com alunos 
oriundos de dezenas de países diferentes, o que os leva a acentuar a sua individualidade).   

Assim, quando identificado como português, e apesar de por vezes associarem o nosso 

país a Espanha ou o considerarem retrógrado, acredito que temos uma cultura única e um povo cheio 
de espontaneidade, e orgulho-me imensamente do meu país e da minha identidade cultural

 
(Feminino, 

16 anos, Itália, 2ª situação de mobilidade).   

Tendo a noção que a escola já por si, funciona como um meio hostil, neste ambiente 
multicultural, em que o adolescente não se encontra no seu habitat , essa hostilidade toma 
proporções mais acentuadas, sobretudo quando o novo país não te acolhe. É um vazio emocional, 

quase uma revolta por abdicar do calor humano

 

(Feminino, 16 anos, Itália, 2ª situação de mobilidade). 

Sendo apenas um exemplo, este sentimento poderá estar apenas relacionado com as 
características específicas de determinados povos do país de acolhimento. É de notar, no 
entanto um esforço de adaptação, já que a adolescente em questão participa em variadas 
actividades extra-curriculares desportivas e culturais (Basket, clube de arte, membro do coro, 
participações de voluntariado). Esta adolescente pretende prosseguir os seus estudos 
superiores em Portugal, já que é o seu país e considera que aí se encontram boas 
universidades que permitem uma formação positiva. Porém, e apesar das dificuldades de 
inserção escolares referidas, pretende também realizar uma pós-graduação em Londres, pela 
oportunidade de contacto com novas culturas (além da qualidade do curso e do ambiente 
pitoresco), denotando já uma mentalidade, de certa maneira, nómada , uma abertura a 
outros valores e culturas, uma visão sem fronteiras. O mesmo acontece com o sujeito B 
(masculino, 12 anos, Itália, 2ª mobilidade) que gostaria de prosseguir estudos em Portugal, em 
Inglaterra e nos Estados Unidos (considerando que nestes últimos há mais oportunidades). 

A comunicação intercultural a que estes elementos vão sendo sujeitos, tem como 
componentes os conhecimentos, as capacidades e as atitudes que permitem que um indivíduo 
tenha a capacidade de interagir com os outros, com os seus valores e cultura e aceitar outras 
perspectivas e concepções do Mundo. Trata-se em suma de uma cidadania intercultural, que 
abarca a convivência com qualquer tipo de diversidade, o respeito pela identidade, pela 
confluência das diferenças e por um diálogo construtivo entre diferentes culturas. Assim, para 
a construção de um mundo multicultural democrático e pacífico torna-se imprescindível que 
os cidadãos possuam esta competência intercultural pois tal como refere Starkey citizens in a 
democracy need intercultural skills for living in communities where cultural diversity is the 
norm. They need critical cultural awareness to understand the world around them and 
challenge injustice, complacency, social exclusion and unwarranted discrimination (2002: 29, 
apud Marques Sá, 2007:41) 

As dificuldades sentidas pelos descendentes inquiridos prendem-se sobretudo com a 
utilização de métodos de ensino diferentes (B), e com as questões linguísticas (tal como nos 
adultos), sobretudo quando levam à diminuição do rendimento escolar estudo neste momento 

num sistema inglês e a língua representa uma grande barreira para a compreensão dos conteúdos, a 

expressão oral e escrita e consequentemente, a aprendizagem

 

(A). Todavia, encontrando-se o 
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primeiro há dois anos em Itália, é já quadro de honra da Escola, o que demonstra uma 
integração bastante positiva. 

Estes inquiridos encontram-se numa situação comum a muitos filhos de emigrantes em 
mobilidade, ao serem confrontados com a aprendizagem de duas línguas segundas , neste 
caso o italiano (língua oficial) e o inglês (língua escolar) do colégio internacional. Sem a 
aprendizagem desta língua segunda, o aluno não consegue ter sucesso escolar, não só na 
disciplina de Inglês, como também em todas as outras disciplinas. Como consequência pode 
haver uma integração difícil dentro e fora da escola. A escola e os professores são muito 
importantes para a integração desses alunos (nos adolescentes inquiridos, além das 
dificuldades já referidas, era este o único aspecto menos positivo da migração, o acolhimento 
escolar por parte dos autóctones), sobretudo nestes casos em que geralmente as turmas são 
muito heterogéneas em termos culturais e linguísticos.  

A diversidade existente num ambiente escolar desta natureza pressupõe a utilização de 
métodos que estejam de acordo com a variedade cultural dos alunos, levando a 
aprendizagens que poderão ser úteis para a vida dentro e fora do espaço escolar. A motivação 
é muito importante, proporcionando uma resposta positiva à inserção no meio, evitando 
assim, choques de aculturação. Nestes inquiridos notamos alguma falta de empatia em 
relação aos colegas autóctones, algum aborrecimento pela diminuição do rendimento escolar 
(pelas dificuldades linguísticas e de métodos), mas não um desencorajamento face ao 
processo de aprendizagem. 

Apesar de considerar difícil a saída de Portugal, porque imposta e imprevista, um dos 
inquiridos também reconhece o enriquecimento que a mesma comporta, referindo até que o 
que mais agrada na vida de migrante é o facto de conhecer novas terras, uma nova cultura

 

(A), 
registando já um bom domínio oral e escrito em quatro línguas (o que normalmente não 
acontece com os adolescentes portugueses). Contudo, não se considera emigrante pelo facto 
de tentar conservar todos os elementos da cultura portuguesa, gastronomia, língua, música . O 
sujeito B considera-se emigrante porque não vive no seu país de origem, agradando-lhe nesta 
vida de migrante o facto de conhecer novas línguas, dominando também já sem dificuldades, 
quatro delas.  

Este domínio linguístico é muito importante, visto que através do contacto com a 
diversidade linguística, o sujeito poderá mais facilmente desenvolver sentimentos e atitudes 
positivas de respeito e aceitação do que lhe é diferente

 

(Marinho, 2004: 165, apud Marques 
Sá, 2007:77). Estas atitudes são possibilitadas pelo facto de as línguas favorecerem o 
desenvolvimento da consciência e da identidade linguística e cultural, através do confronto 
com línguas estrangeiras e com a(s) cultura(s) por ela(s) veiculadas. Para além disso, o 
trabalho com as línguas constitui-se também uma forma de favorecer o respeito pelos outros, 
o sentido de entreajuda e de cooperação, de solidariedade e de cidadania que favorise le 
développement du concept de soi et du sentiment d´appartenance familial qui, à leur tour, 
renforcent un ensemble d habilités d`apprentissage (Snow et al., 2003, apud Marques Sá, 
2007:77). 

Quando Portugal é recordado, são lembrados os amigos, a família, as minhas referências 
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( ) a minha cidade natal, Lisboa, o Tejo, o fado, o meu quarto . A palavra Saudade evoca a 
vontade de regressar

 
(B) ou a nostalgia de deixarmos tudo o que é mais importante para 

nós , apesar da sorte de ter a minha família mais próxima ao meu lado

 
(A). Tal como refere 

Ramalho, um bom clima relacional com as figuras parentais não significa, no entanto, que 
durante o processo de separação não haja perdas, lutos e sofrimentos (2003:342). Todavia, 
nas suas conclusões refere que a qualidade dos vínculos com as figuras parentais prevalece 
sobre eventuais dificuldades que possam surgir em contextos migratórios

 
(2003:341). No 

regresso a Portugal o que mais agrada é a hospitalidade dos portugueses, o orgulho na nossa 

cultura ( ) saber que temos um país com uma identidade espontânea e especial, passear nas ruas e ver 

que o fado e os aspectos tradicionais enchem os espaços

 

(A). 
Este tipo de vivências possibilitam uma via para a tolerância e a concórdia e para a 

educação da cidadania, ao serem enfrentadas pessoas de outras culturas, estes indivíduos são 
preparados para uma cultura da diferença e de respeito. 

A educação intercultural surge como uma forma de desenvolver competências que 
capacitem os cidadãos para a vida em comunidades, onde a diversidade é uma qualidade. 
Consideramos como Banks que a construção de um mundo pacífico e democrático requer 
cidadãos detentores de uma literacia multicultural

 

capazes de lidar com a diversidade 
linguística e cultural

 

(Banks, 2004, apud Marques Sá, 2007:42). 
Esta experiência migratória por parte de crianças e adolescentes representa um 

importante factor na estruturação da cultura e da identidade portuguesas. Por outro lado, 
estes cidadãos portadores de múltiplas referências culturais constituirão importantes 
elementos para o desenvolvimento de um projecto europeu mais rico e diversificado

 

(Ramalho, 2003:348). Além deste aspecto, também consideramos como Ramalho que a 
mobilidade geográfica e a possibilidade de os sujeitos se descentrarem relativamente ao seu 
país de origem, constituem factores enriquecedores dessa experiência migratória, já que, 
quem emigra e quem melhor suporta a mudança, terá também uma maior capacidade 
adaptativa

 

(Amaral Dias, apud Ramalho, 2003:347). Apesar da heterogeneidade de 
referências culturais nos descendentes de migrantes qualificados, consideramos que poderão 
coexistir harmoniosamente as culturas dos diversos países de referência (origem e 
acolhimento).  
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V. PERSPECTIVAS E DIVERSIDADES NOS EMIGRANTES PORTUGUESES QUALIFICADOS  

Létranger est celui qui éloigne le proche et rapproche le lointain; il est à la fois une porte et un pont.  
Létranger est quelqu un qui se fixe à l intérieur d un milieu donné, mais il n en fait pas partie dès le début, et apporte des qualités qui ne sont 

pas inhérantes à ce milieu.  
Létranger est un élément du groupe qui inclut extériorité et confrontation, fait la synthèse de la proximité et de la distance

  
Simmel (1994, apud Ester Freitas, p. 6, expatriation prof )  

5.1. Casos de Estudo 
Para a constituição do corpus que serve de base de trabalho para o nosso estudo sobre 

a comunidade de emigrantes portugueses qualificados, recorremos à recolha de dados através 
de inquérito. Com vista a obter-se uma panorâmica da emigração de portugueses qualificados 
(auscultar as estratégias de relação cultural e de integração social entre os emigrantes e os 
países de acolhimento), foi realizado um inquérito aos mesmos (cidadãos de nacionalidade 
portuguesa com diploma universitário e a trabalhar no estrangeiro). Tendo em conta não só a 
maior facilidade de acesso a moradas de correio electrónico, como também a elevada 
intensidade de utilização da internet por parte dos destinatários, decidiu-se desenvolver um 
inquérito em página Web, através do serviço Google spread sheets 84, o qual permite diversos 
tipos de funcionalidades, quer na construção do inquérito, quer na sua distribuição e na 
recolha automática de respostas. 

O inquérito foi organizado em torno de cinco secções: I 

 

Identificação , II 

 

Percurso 
profissional , III 

 

Percurso Migratório , IV 

 

Vivência no estrangeiro (IV.I - Domínio linguístico 
e IV.II 

 

Espaço público/social) e V 

 

Identidades . Para além de terem sido obtidas 
informações de base sobre os inquiridos, as questões consistiram essencialmente em 
identificar as trajectórias de vida e profissionais; os percursos migratórios e o modo como a 
emigração e estadia em vários países são vivenciados pelos vários elementos do agregado 
familiar; e sobretudo identificar os factores identitários decorrentes deste quadro de 
itinerância. 

Numa fase inicial tentou-se recolher as moradas electrónicas directamente através de 
contactos pessoais, tendo sido enviados convites de preenchimento e de divulgação do 
inquérito (em documento Word) através de E-mail, a 50 trabalhadores no estrangeiro, dos 
quais resultaram 15 respostas. A partir destes contactos foram obtidos outros com o 
consequente efeito de bola de neve . Foi ainda feita divulgação através do facebook. 

Após um pedido de acesso, foi ainda possível a colocação da hiperligação do inquérito 
online em blogues dedicados a este tipo de público ( Mind this Gap

 

e Star Traker ), ficando 
assim disponível publicamente para preenchimento. No caso dos contactos pessoais, houve 
acesso a uma identificação dos inquiridos e à sua ligação com a morada de correio electrónico, 
para efeitos de distribuição de convites ao preenchimento do inquérito (tal não aconteceu nos 
casos subsequentes). Em ambos os casos garantiu-se a devida confidencialidade das respostas, 
não se recolhendo qualquer informação pessoal sobre os respondentes.85 

                                         

 

84 Hiperligação - https://docs.google.com/spreadsheet/viewform? 
Formkey=dDhiaVFqWUhSX1ZEb3AwbkJIbW9xcFE6MA 
85 A utilização do E-mail permitiu a identificação de alguns respondentes, possibilitando o envio de lembretes aos inquiridos que ainda não 
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Em resultado da maior duração, não prevista inicialmente, de algumas tarefas na 
preparação do lançamento do inquérito, nomeadamente na recolha de contactos para 
lançamento do inquérito (contacto pré e pós inquérito) e na fase de desenvolvimento e 
implementação do inquérito na plataforma online, que obrigou a um período de teste prévio, 
só foi possível iniciar o lançamento do inquérito online em meados de Julho de 2011. Num 
pequeno número de casos, os inquiridos responderam prontamente (até inquirindo sobre a 
sua elegibilidade para os objectivos do questionário - estudantes por exemplo, quer para se 
auto-excluírem, nomeadamente por terem nacionalidade estrangeira), noutros teve que ser 
reenviado o convite para participação. A recolha de dados iniciou-se em Agosto de 2010 (em 
formato Word) e decorreu até Agosto de 2011. Sendo um inquérito online a recolha de 
respostas é feita instantaneamente, não sendo, no entanto, coincidentes o número de 
inquéritos completados com o número de respostas a algumas questões, visto que um 
número limitado destes não completou todo o inquérito. Além da não-resposta a algumas 
questões não obrigatórias, existem também algumas perguntas de resposta múltipla, pelo que 
os resultados apurados não totalizam 100%. Finalmente, conseguiu-se um total de 40 
inquéritos para análise.  

Todas as respostas foram estudadas e tratadas, em tabelas e gráficos, no caso de 
dados quantitativos, e analisadas comparativamente e qualitativamente no caso das respostas 
abertas ou de opinião. Os dados recolhidos foram ainda sujeitos a um tratamento estatístico 
com cruzamento de algumas variáveis, através do programa SPSS, no entanto, a amostra 
recolhida não é representativa do ponto de vista estatístico, mas sim qualitativa e ilustrativa 
dos percursos migratórios e trajectórias profissionais, tendo-se preferido a profundidade à 
generalização.  

O número apurado resultou num grupo bastante heterogéneo, sobretudo ao nível dos 
países de destino (predominando o Reino Unido), mas também ao nível das profissões, idades, 
situação familiar, experiências migratórias e data de saída de Portugal. Como ponto de partida 
para o inquérito, os requisitos essenciais foram a nacionalidade portuguesa e a formação 
académica superior, que funcionaram como únicas características homogeneizadoras. A partir 
dos aspectos em comum, bem como das características diferenciadoras apuradas 
posteriormente com base no inquérito, procurou-se aproximar estes emigrantes das 
categorias das migrações qualificadas identificadas na parte teórica deste trabalho (Brain 
Drain, Brain Gain, Brain Exchange).          

                                                                                                                                   

 

haviam respondido, ou até a resolução de dúvidas no preenchimento. 
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A amostra conseguida pode ser esquematicamente apresentada através dos seguintes 
quadros:  

Quadro V. 1. Caracterização dos inquiridos - emigrantes qualificados na Europa 

Fonte : Inquérito a Emigrantes Portugueses qualificados / elaboração própria  

 
País de 
destino 

Cidade

 
Profissão

 
Sexo

 
Idade

 
Situação familiar

 
Eu

ro
pa

 (1
2 

pa
ís

es
) 

Reino Unido

 
Nottingham

 
Engenharia Agro-
Industrial  

M

 
29

 
Casado

 
1  filho (0-6 anos) 

Reino Unido

  

Engenheiro

 

M

 

27

 

União de facto

 

Reino

 

Unido

  

Professora

 

F

 

41

 

União de facto

 

Reino Unido 

 

Belfast

 

Professor Universitário

 

M

 

33

 

Solteiro

 

Reino Unido 

 

Londres

 

Arquitecta

 

F

 

31

 

União de facto

 

Reino Unido 

 

Londres

 

It developer

 

M

 

27

 

Casado

 

Reino Unido

 

Leeds

 

Tradutora

 

F

 

27

 

Solteira

 

Irlanda

  

Programador

 

M

 

35

 

União de facto 
1 filho (10-15 anos) 

 

Irlanda

 

Navan

 

Engenharia Química

 

F

 

29

 

Solteira

 

Irlanda 

 

Dublin

 

Engenheira do ambiente

 

F

 

34

 

Solteira

 

Irlanda  

 

Cork

 

Engenheira informática

 

F

 

34

 

Solteira

 

Suíça 

 

Zurique

 

Director 

 

M

 

37

 

Casado

 

Suíça 

 

Biel, Biena

 

Engenharia 
Química/investigadora 

F

 

29

 

Solteira

 

Suíça 

 

Basel

 

Consultor

 

M

 

30

 

Solteiro

 

Suíça 

 

Lausanne

 

Finanças business 
controler 

M

 

33

 

Casado

 

2 filhos (0-10 anos) 

Espanha 

 

Alicante

 

Professora

 

F

 

45

 

Solteira

 

1 filho (6-10 anos) 

Espanha

  

Madrid

 

Consultor

 

M

 

28

 

Solteiro

 

Espanha

  

Professora

 

F

 

34

 

Casada 

 

1 filho (0-6 anos) 

França 

 

Lyon

 

Engenheira

 

F

 

29

 

Casada 

 

1 filha (0-6 anos) 

França 

 

Paris

 

Quadro da Renault

 

F

 

46

 

Solteira

 

França 

 

Toulouse

 

Investigadora

 

F

 

27

 

Solteira

 

Holanda 

 

Amesterdão

 

Engenheiro

 

M

 

31

 

União facto

 

Holanda 

 

Amesterdão

 

Auditora

 

F

 

30

 

Solteira

 

Itália 

 

Roma

 

Engenheiro informático

 

M

 

30

 

Casado 

 

1 filho (0-6 anos) 

Itália 

 

Milão

 

Director de empresa

 

M

 

49

 

Casado 
2 filhos (10-16 anos) 

Alemanha 

 

Berlim

 

Estagiária 
conservação/restauro 

F

 

26

 

Solteira

 

Áustria 

 

Viena

 

Professora/tradutora

 

F

 

32

 

Solteira

 

Dinamarca 

 

Copenhaga

 

Estudante

 

F

 

25

 

Solteira

 

Hungria 

 

Budapeste

 

Especialista Dat report

 

F

 

26

 

Solteira

 

Noruega

  

Coordenadora

 

F

 

38

 

Solteira
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Quadro V. 2. Caracterização dos inquiridos - emigrantes qualificados fora da Europa   

Fonte : Inquérito a Emigrantes Portugueses qualificados / elaboração própria   

Podemos ainda sistematizar estes dados, relacionando a situação familiar com a 
existência de uma ou mais experiências migratórias (quadro V.3.). Como seria previsível, existem 
mais casos de repetição da experiência migratória no caso daqueles que são independentes 
(7), apesar de nestes existir também um grande número de primeiras experiências (9). 
Aqueles que partem com família constituída encontram-se deslocados, predominantemente 
na Europa (14). Fora da Europa encontramos em igual número elementos independentes e 
elementos com agregado familiar (5).  

Quadro V. 3. Amostra dos emigrantes qualificados    

Fonte : Inquérito a Emigrantes Portugueses qualificados  / elaboração própria    

                                         

 

86 O país Desconhecido justifica-se pelo facto de um dos inquiridos ter regressado entretanto a Portugal, encontrando-se a aguardar nova 
partida para o estrangeiro, não tendo referido o último país onde trabalhou, nem deixado morada electrónica que nos permitisse um 
esclarecimento da situação.  

 
País de 
destino 

Cidade

 
Profissão

 
Sexo

 
Idade

 
Situação familiar

 
Fo

ra
 d

a 
Eu

ro
pa

 (7
 p

aí
se

s)
 

Angola 

 
Luanda

 
Diedros fabril 
(engenheiro) 

M

 
37

 
Casado 

 
2 filhos (6-10 anos) 

Angola 

 
Luanda

 
Engenheiro civil

 
M

 
33

 
Solteiro

 
EUA 

 
Chicago

 
Gestor

 
M

 
41

 
Casado 

 

3 filhos (6-15 anos) 
EUA 

 

Los Angeles

 

Artista 3D

 

F

 

25

 

Solteira

 

Arábia 
Saudita  

Yanbu

 

Engenheiro SAP

 

M

 

38

 

Casado

 

2 filhos (6-10 anos) 
Cabo Verde 

 

Praia

 

Docente 
universitária 

F

 

40

 

Casada

 

2 filhos (0-10 anos) 
Chile

 

Santiago do 
Chile 

Gestor

 

M

 

28

 

Solteiro

 

China

 

Hong Kong

 

Arquitecto

 

M

 

25

 

Solteiro

 

República da 
Singapura 

Singapura

 

Terapeuta da fala

 

F

 

34

 

Casada

        

Desconhecido86

 

Engenheiro 
Electromecânico 

M

 

28

 

Solteiro

   

Emigrantes Qualificados

   

Independentes 

 

Com família 

    

Com cônjuge

 

Com cônjuge e filhos

   

1ª Experiência

 

Recorrente

 

1ª Experiência

 

Recorrente

 

1ª Experiência

 

Recorrente

 

Europa 

 

Iniciativa 
própria 

Imposta 

          

9  7  3  3 

 

6

  

2

  

Fora da 
Europa

 

5  

    

1 

  

3 

  

1  
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5.2. Caracterização Sócio-Demográfica dos Inquiridos  

Após aplicação do questionário MIGRAÇÕES QUALIFICADAS/Emigrantes , foram 
recolhidos e analisados 40 questionários que incidem sobre profissionais portugueses com 
qualificação superior que se encontram a trabalhar no estrangeiro. Com o propósito de 
simplificar o tratamento estatístico dos dados que integram o questionário, optou-se por 
integrar grande parte dos dados em gráficos e quadros, consoante a natureza dos mesmos, os 
quais ilustram a análise levada a cabo.    

As características sociodemográficas, profissionais e migratórias dos inquiridos 
apresentam uma variedade interessante de situações que permitem recolher informações 
diversificadas em relação aos objectivos centrais do presente trabalho e contribuir para a 
identificação de tipologias dos emigrantes portugueses qualificados.  

Como já vimos no capítulo II, Pedro Góis e José Carlos Marques (2007: 116) 
apresentam como referência a tipologia de Iredale (2001, apud, Góis e Marques) que 
categoriza os migrantes altamente qualificados em cinco tipos a partir de vários critérios. Um 
primeiro tipo construído a partir do critério da motivação para migrar (emigração induzida 
pelas empresas ou universidades - estudantes); o segundo prende-se com o critério 
relacionado com a natureza do país de origem e de destino (países mais ou menos 
desenvolvidos); o terceiro tipo tem em conta o canal utilizado para promover a migração 
(agências de recrutamento ou empresas multinacionais); o quarto tem como critério a 
duração da estadia (permanente/ temporária); o quinto tem a ver com a forma como o país de 
destino acolhe os imigrantes qualificados (com privilégios ou de forma neutral). 

Considerando esta tipologia, pensamos ser possível aplicá-la parcialmente ao estudo 
realizado, adaptando-a às características específicas do mesmo. Procederemos então a uma 
tipificação baseada em diversos critérios. Parece-nos possível identificar cinco grupos de 
emigrantes qualificados dependendo de diversas circunstâncias: pelo facto de a migração ser 
feita de forma voluntária/ independente ou forçada por uma transferência intra-empresarial; 
realizada individualmente ou agregando uma família; circunscrever-se a um país ou abarcar 
vários países diferentes (circular), levando ao binómio estabilidade/mobilidade; limitar-se a 
um período temporal curto ou mais extenso (temporária/permanente); iniciar-se ainda 
durante o período estudantil ou após a obtenção de um diploma; poderá ainda ser verificada a 
questão temporal, diferenciando um quadro de migração mais antigo e outro mais recente 
decorrente do contexto económico.          
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                                                                                                                          Figura V. 1. Emigrantes qualificados por género  
                                                                                                                                        Fonte : Inquérito a Emigrantes Portugueses qualificados  

Relativamente ao sexo, como 
podemos verificar na figura V.1, encontramos 
uma repartição equilibrada no grupo de 
inquiridos, com ligeira vantagem por parte 
das mulheres. Do lado do sexo masculino 
contam-se 19 elementos (47,5%) e do lado 
feminino 21 elementos (52,5%). Nos quadros 
abaixo (V.4; V.5) encontramos a distribuição 
do género por países de acolhimento, 
verificando-se uma distribuição do sexo 
feminino, maioritariamente pelos países da 
Europa, com destaque para a Irlanda, o Reino 
Unido e a França (este conta apenas com 
elementos femininos).                                                                                                        

Quadro V. 4. Amostra dos emigrantes por género e país de acolhimento 
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Total 

Sexo M      F M      F M       F M       F M       F M       F M       F F F F F F M-12 

Quantidade 4        3 1       3 3        1 1       2 0       3 1       1 2       0 1 1 1 1 1 F- 18 
Total 7 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 30 

Fonte : Inquérito a Emigrantes Portugueses qualificados / elaboração própria  

Quadro V. 5. Amostra dos emigrantes por género e país de acolhimento 

 

Fora da Europa   

Fonte : Inquérito a Emigrantes Portugueses qualificados / elaboração própria   

Os 40 informantes que compõem a amostra têm idades compreendidas entre os 25 e 
os 49 anos, perfazendo uma média total de idades que ronda os 32,5 anos. De referir que 
cerca de 2/3 dos emigrantes se encontram concentrados nos dois patamares de idades 
compreendidos entre os 26 e os 35 anos, sendo que o gráfico seguinte indica a distribuição de 
todos os inquiridos:    

 

FORA DA EUROPA 

País 
Angola EUA Arábia 

Saudita 
Cabo 
Verde 

Chile China Singapura ??? 

 

Total 

Sexo M       F M      F M       F M       F M       F M       F M       F M        F M- 7 

Quantidade 2         0 1        1 1         0 0         1 1         0 1        0 0         1 1          0 F- 3 
Total 2 2 1 1 1 1 1 1 10 
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Figura V. 2. Idades dos inquiridos  

 

               Fonte : Inquérito a Emigrantes Portugueses qualificados   

Se relacionarmos a questão do género com a da idade, verificamos um equilíbrio entre 
os elementos do sexo masculino e os elementos do sexo feminino, já que a distribuição pelos 
vários grupos etários é equivalente, como podemos observar no quadro seguinte:  

Quadro V. 6. Amostra dos emigrantes por género e idade  
Emigrantes Portugueses Qualificados 

Idade 20/25 26/30 31/35 36/40 41/45 46/50 
Sexo M F M F M F M F M F M F 
Total 1 2 7 8 5 6 4 2 1 2 1 1 

Fonte : Inquérito a Emigrantes Portugueses qualificados / elaboração própria  

Quer a questão da idade, quer o estado civil, são dois dos factores diferenciadores em 
relação à primeira e segunda vagas da emigração portuguesa (verificada no capítulo III), em 
que o emigrante era geralmente um jovem do sexo masculino. Na nossa amostra verificamos 
que, apesar da maioria se situar num patamar jovem, as idades estendem-se até aos 49 anos. 
Quanto ao género, dá-se uma grande alteração com a existência de emigrantes do sexo 
feminino, e que neste caso, apesar da diferença mínima, se encontram em maioria.  

Quadro V. 7. Amostra dos emigrantes por género, idade e situação familiar  
Emigrantes Portugueses Qualificados 

Situação 
familiar 

Solteiro União de Facto Casado 

Sexo M F M F M F 
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Fonte : Inquérito a Emigrantes Portugueses qualificados / elaboração própria 
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Estado civil 

  
Na análise das estruturas familiares, 22 são solteiros (55%), 13 são casados 

(32,5%), e 5 vivem numa união de facto (12,5%). O cruzamento destes dados com a variável 
sexo permite constatar que são sobretudo as mulheres solteiras e sem filhos que se destacam 
neste grupo de emigrantes, logo seguido pelo grupo dos homens com perfil idêntico, solteiros 
e sem filhos, e também pelos casados com filhos. Em número menos significativo surgem os 
restantes casos que se repartem da seguinte forma:   

Quadro V. 8. Amostra dos emigrantes qualificados por situação familiar  

Fonte : Inquérito a Emigrantes Portugueses qualificados / elaboração própria   

O quadro permite ainda constatar que os homens se destacam por apresentar um 
estado de nupcialidade mais acentuado. De salientar que a amostra ilustrativa não contempla 
nenhum elemento no estado divorciado ou separado . Quanto à existência de 
descendentes, cerca de 70% dos inquiridos não têm filhos, 15% (6) têm apenas um filho, 
12,5% (5) têm dois filhos e apenas um (2,5%) tem três filhos. A maioria dos filhos que integram 
os núcleos familiares apresenta idades compreendidas entre os 0 e os 10 anos. Dos doze 
elementos com filhos, é de salientar que oito são homens e apenas quatro são mulheres. 
(quadro V.7). Também a constituição familiar sofre alterações relativamente às anteriores vagas 
de emigração em que os emigrantes, geralmente, partiam sozinhos, e muitas vezes assim se 
mantinham durante todo o percurso migratório.   

Quadro V. 9. Amostra dos emigrantes por número de filhos          

Fonte : Inquérito a Emigrantes Portugueses qualificados  

Nos quadros que se seguem (V.8; V.9), apresentamos a distribuição da situação familiar 
por países de destino, verificando-se uma repartição equilibrada dos elementos sozinhos e dos 
elementos acompanhados com a família, quer nos países da Europa (sozinhos 

 

16; 
acompanhados 

 

14), quer fora da Europa (sozinhos 

 

5; acompanhados 

 

5).     
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Quadro V. 10. Distribuição dos emigrantes por país e situação familiar 

 
Europa   

Fonte : Inquérito a Emigrantes Portugueses qualificados  / elaboração própria   

Quadro V. 11. Distribuição dos emigrantes por país e situação familiar 

 

Fora da Europa   

Fonte : Inquérito a Emigrantes Portugueses qualificados / elaboração própria   

No que diz respeito à região/cidade de origem, é possível afirmar que a maioria dos inquiridos 

provém de Lisboa (32,5% - 13 elementos), seguindo-se o Porto e Leiria com 10% (quatro 

elementos) cada, e Coimbra com 7,5% (três elementos) de inquiridos. Não se encontram 

representadas as regiões do Alentejo e do Algarve, destacando-se as zonas urbanas do centro 

e, de forma mais acentuada, do norte de Portugal (cinco cidades). Encontramos ainda 

representantes naturais da ilha da Madeira e das antigas colónias (Figura V.3).  

Figura V. 3. Naturalidade dos emigrantes  

Naturalidade
Naturalidade

 

   Fonte : Inquérito a Emigrantes Portugueses qualificados /elaboração própria  

 
EUROPA

 
Situação Familiar Reino 

Unido 
Irlanda Suíça Espanha França Holanda Itália 

A
le

m
an

ha

 

Á
us

tr
ia

 

D
in

am
ar

ca

 

H
un

gr
ia

 

N
or

ue
ga

 

To
ta

l

 
Sozinho 2 3 2 1 2 1  1 1 1 1 1 16 
Cônjuge 4  1   1       6 
Cônjuge + Filhos 1 1 1 2 1  2      8 

Total 7 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 30 

 

FORA DA EUROPA

 

Situação Familiar Angola EUA Arábia 
saudita 

Cabo 
Verde 

Chile China Singapura ???  
Total 

Sozinho 1 1   1 1  1 5 
Cônjuge       1  1 
Cônjuge + Filhos 1 1 1 1     4 

Total 2 2 1 1 1 1 1 1 10 
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Estas conclusões vão ao encontro das indicações de J. Malheiros (2005:97), que refere 

precisamente que a região norte é a principal fornecedora de emigrantes portugueses (pelo 
grande número de habitantes e densidade populacional elevada), a que se segue a região 
centro. O mesmo autor acrescenta a participação bastante mais reduzida nos fluxos 
emigratórios contemporâneos, por parte das regiões do sul, Alentejo (pelo menor número de 
residentes e tradição de migrações internas) e Algarve (pela dinâmica económica).  

Figura V. 4. Habilitações literárias dos emigrantes                    

Fonte : Inquérito a Emigrantes Portugueses qualificados / elaboração própria   

                 Figura V. 5. País de formação académica 

Fonte : Inquérito a Emigrantes Portugueses qualificados  

Relativamente às habilitações 
literárias (Figura V.4), como já foi 
anteriormente referido, sendo um dos 
pontos de partida a qualificação 
académica superior, confirma-se o 
destaque dos detentores de licenciatura 
com 52,5%, seguindo-se os graus 
académicos imediatamente seguintes, 
mestrado (20%), pós-graduação (15%) e 
doutoramento (10%). Existe apenas um 
representante com o grau de 
bacharelato. Maioritariamente, estas 

qualificações foram obtidas em Portugal (82,5%), sendo as restantes complementadas em 
quatro outros países (gráfico V.5), indiciando já o início do nomadismo

 

na fase estudantil, e, 
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como já referimos, um dos critérios valorizados pelas empresas de recrutamento. Estas 
valorizam cada vez mais as competências adquiridas num contexto multicultural, que acresce 
um outro capital a uma base de formação académica, intellectual capital becomes the 
principal reference; here the word diversity assumes a special connotation (Freitas, 2008:2)                                                                                                                             

Decorrente dessas habilitações académicas, encontram-se as qualificações 
profissionais inseridas nos três primeiros grupos da Classificação Nacional de Profissões, com 
destaque para o primeiro87 e segundo88. Das vinte e cinco profissões diferentes referidas, 
possui claro destaque a engenharia, logo seguida pelo professorado. Dentro das variadas 
denominações profissionais existentes nos diversos países, podemos concluir que as áreas 
destacadas são, além da já referida engenharia (de áreas muito variadas como a Civil, 
Electromecânica, Informática, Química, do Ambiente, Agro-industrial), a área de 
gestão/coordenação/direcção (Figura V.6).   

                                                           Figura V. 6. Profissão dos emigrantes no país actual                    

Fonte : Inquérito a Emigrantes Portugueses qualificado / elaboração própria   

Estas profissões foram organizadas em grupos menores e distribuídas por país de 
acolhimento, como consta do quadro V.10. Áreas como a engenharia encontram destaque na 
Irlanda, Reino Unido e Angola e os professores no Reino Unido e Espanha. Todas as outras se 
encontram dispersas pelos vários países.        

                                         

 

87 Quadros Superiores da Administração Pública, Dirigentes e Quadros Superiores de Empresas. 
88 Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas. 
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Quadro V. 12. Distribuição da profissão por país de acolhimento 

País Profissão Total
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Alemanha              1    1 
Áustria  1                1 
Dinamarca    1              1 
Espanha  2   1             3 
França 1   1      1        3 
Holanda 1        1         2 
Hungria                 1 1 
Irlanda 3       1          4 
Itália 1  1               2 
Noruega           1       1 
Reino Unido 2 3    1         1   7 
Suíça 1  1  1           1  4 

                   

Angola 2                 2 
Arábia 
Saudita 

1                 1 

Cabo Verde  1                1 
Chile       1           1 
EUA       1      1     2 
China      1            1 
Singapura            1      1 
??? 1                 1 
TOTAL 13 7 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 

 

*- Civil, Electromecânico, Informático, Químico, do Ambiente, Agro-industrial 
Fonte : Inquérito a Emigrantes Portugueses qualificados / elaboração própria   

5.3. Principais Países de Destino e Motivos da Partida  

Neste grupo encontrámos apenas 37,5% de nómadas, já que a maior percentagem 
(62,5%) se encontra a trabalhar no estrangeiro pela primeira vez. Quanto aos países de 
destino, encontramos uma amostra de quarenta pessoas distribuídas por quatro continentes 
(Europa central, Europa do norte, América do norte, América do sul, África e Ásia) e por 
dezanove países, doze dos quais europeus, ou seja, uma grande variedade e diversidade de 
embaixadas do pequeno Portugal, redimensionado pelos quatro cantos do mundo .  

Esta amostra ilustra as conclusões de Álvaro Santos Pereira (2010: 52), referidas no 
capítulo III, no que concerne os países de destino das novas migrações. Confirma-se também a 
preponderância do Reino Unido como um dos destinos em que é maior o peso dos que têm 
qualificações escolares superiores, e um dos países de eleição dos novos emigrantes 
portugueses da última década, assumindo aqui o primeiro lugar com 18% de elementos. 
Relativamente aos restantes dados apresentados no terceiro capítulo deste trabalho 
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referentes aos destinos das novas migrações, também aqui encontram eco, sobressaindo a 
Suíça e Irlanda com 10%, a França e a Espanha com 8%, Angola, EUA, Holanda e Itália com 5%. 
Os restantes países também reforçam as ideias já apresentadas anteriormente, ou seja, apesar 
do destaque de alguns países, e ao contrário do que acontecia nas anteriores vagas de 
emigração, os portugueses encontram-se espalhados pelas mais diversas regiões do mundo 
(Figura V.7.).     

Figura V. 7. Países de destino  

                 Fonte : Inquérito a Emigrantes Portugueses qualificados / elaboração própria  

Relativamente às datas da partida, como poderemos ver na figura V. 8. 89, os 40 
elementos que constituem a nossa amostra entraram nos países onde se encontram 
actualmente, entre os anos de 1999 e este ano, 2011. Após um período de oscilação nas 
entradas entre 1999 e 2005 (entre 2% e 5%), a partir de 2006 nota-se um crescendo, de 7% 
até 23% em 2011. Os estudos de Álvaro Santos Pereira, por nós referenciados no capítulo III 
abrangiam os anos de 1998 a 2008 e consideravam que a maior debandada se situava nos 
anos de 2007 e 2008. Da nossa amostra acrescem, então, mais três anos, sendo que, tal como 
no estudo referido, também se nota um aumento de saídas no ano de 2008, continuando a 
aumentar até ao ano em que nos encontramos.  

Apesar de 2011 ainda não ter terminado, é neste ano que se concentra a saída do 
maior número dos nossos inquiridos, em termos anuais. Tal facto poderá estar relacionado, 
como referimos anteriormente, com os problemas económicos agravados em Portugal em 
2011 (intervenção da TROIKA). 

                                         

 

89  
O país Desconhecido deve-se ao facto de um dos inquiridos ter regressado entretanto a Portugal, encontrando-se a aguardar nova 

partida para o estrangeiro, não tendo referido o último país onde trabalhou, nem deixado morada electrónica que nos permitisse um 
esclarecimento da situação. 

Nº de 
Emigrantes
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De referir que 14% destes elementos se encontram no mesmo país há mais de cinco 
anos e relembramos que 38% já percorreram outros países anteriormente, ou seja, a primeira 
saída de Portugal é anterior às datas agora indicadas (Figura V.8; V.9).  

Figura V. 8. Ano de entrada no País onde reside actualmente                    

Fonte : Inquérito a Emigrantes Portugueses qualificados / elaboração própria   

Figura V. 9. Data de entrada no país actual  

 

Fonte : Inquérito a Emigrantes Portugueses qualificados / elaboração própria    

Motivos da partida  

 

Ao contrário das migrações regulares em que, para sair do país, imperavam as razões 
económicas, neste tipo de migrações, e como seria esperado, dois terços dos inquiridos invoca 
as razões profissionais. Na maioria dos casos a decisão de partir foi planeada com 
antecedência, planeada pelo próprio ou até em família. Será com certeza um factor 
importante na integração pessoal e profissional, já que não se trata de algo imposto (por 
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empresas ou devido a problemas económicos), nem sequer imprevisto, na maioria dos casos. 
Estas migrações funcionam de forma independente, sem contactos de familiares ou parentes 
no país de destino, existindo por vezes alguns, mas sobretudo por parte de colegas e amigos, 
não tanto de familiares como aconteceu na grande vaga de emigração dos anos 60/70.   

No caso dos países que constam da nossa amostra, os motivos da sua escolha são 
variados: desde a simples oportunidade ou oferta interessante de trabalho, ao mero acaso na 
sequência de concursos públicos, cabendo a escolha do destino à empresa para a qual 
trabalhavam, ou até pelo facto de terem sido empresas estrangeiras a fazer o recrutamento. 
Destacam-se também vários casos de reagrupamento familiar , tendo surgido uma 
oportunidade a um dos cônjuges, levando o outro, também qualificado, a segui-lo, ou ainda, já 
consequência deste mundo multicultural, a nacionalidade estrangeira de um dos cônjuges 
levou o outro ao seu país, facilitando os contactos. Os dados analisados revelam existir uma 
preocupação com a escolha de um ambiente favorável à família, seguro, com bom nível de 
vida, com fáceis acessos ao país de origem. As questões financeiras também têm o seu peso, 
contudo surgem quase sempre associadas à questão da evolução profissional, de 
oportunidades de carreira ou por serem países conotados positivamente com determinadas 
áreas, para a realização de especializações. As perspectivas culturais são também 
equacionadas, procurando-se um local interessante desse ponto de vista, multicultural, de 
preferência com um povo afável e com um bom clima.  

Confirmando estas perspectivas, em termos genéricos, dos seis motivos apresentados, 
visualizados na figura V. 10., destaca-se como primeira escolha a progressão na carreira, logo 
seguida da exigência da empresa. As questões monetárias aparecem como terceiro motivo, 
seguindo-se a atracção pelo destino, a curiosidade e o enriquecimento pessoal. Encontramos 
ainda um ou outro apontamento de desilusão com as condições de trabalho no país de 
origem. 

Estas motivações vão ao encontro das indicadas no Eurobarómetro nº 337 (2010), em 
que os portugueses destacam as melhores condições de emprego e as melhores condições 
de vida como motivo para trabalhar no estrangeiro, colocando a carreira em primeiro lugar, 
enquanto na média da União Europeia, aquela se encontra em segundo lugar.              
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Figura V. 10. Motivos que levaram à partida  
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Fonte : Inquérito a Emigrantes Portugueses qualificados  / elaboração própria  

57% dos inquiridos refere não ter tido obstáculos em relação à partida (Figura V. 11), 

existindo, no entanto um grupo considerável a apresentar como tal a família (30%), apesar de 
apenas dois elementos a referirem como conflito na decisão da partida, Mudar é sempre difícil 

quando o fazemos com outros! A família foi um factor de exigência quanto à escolha do primeiro país. 
A empresa proporcionou uma oportunidade profissional, mas igualmente de enriquecimento pessoal 

para os 4 (Masculino, 33, Suíça, Finanças Business Controler)90. Apesar de a partida ser sobretudo 
uma opção profissional o apoio da família é essencial uma boa adaptação e boa estrutura 

pessoal são requisitos para um bom sucesso profissional (Feminino, 46, França, Quadro da Renault). 

Ainda assim, como já referimos, segundo os dados do Eurobarómetro nº 337 (2010), os 
portugueses são, de entre os europeus, os que menos consideram a família como factor 
desencorajador à partida.     

                                         

 

90 
O critério usado na identificação dos inquiridos foi: sexo, idade, país de destino e profissão exercida no país actual. 
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                                                                                          Figura V. 11. Obstáculos à partida            

                                Fonte : Inquérito a Emigrantes Portugueses qualificados / elaboração própria  

5.4. Composição Familiar em Portugal e nos Países de Destino 
Como já foi referido no início deste capítulo, a amostra deste estudo é constituída por 

55% de solteiros e 45% de casados ou em união de facto. Destes constam 12 (30%) famílias 
onde existem filhos menores com idades compreendidas entre os 0 e os 16 anos. O grupo 
maioritário situa-se entre os 6 e 10 anos, logo seguido do grupo dos 0 aos 6 anos, alguns dos 
quais já nasceram no estrangeiro. Metade das famílias tem apenas um filho, cinco possuem 
dois filhos e apenas uma família possui três filhos. Convém assinalar que neste ponto há 
algumas discrepâncias entre os dados reais e os que nos foram apresentados, na medida em 
que, além daqueles que são efectivamente casados, outros há que, não se considerando em 
união de facto, partilham a vida com namorados. Dos 22 elementos solteiros, apenas 16 se 
encontram realmente sozinhos.  

Em Portugal 

 

Um total de 15% (6) dos inquiridos nunca chegou a trabalhar em Portugal. Estes 
fizeram a sua migração quando ainda eram estudantes, prosseguindo os seus estudos noutro 
país e aí permanecendo, outros conseguiram o primeiro emprego no estrangeiro após o curso 
universitário realizado em Portugal. Dos restantes, 48% (19) vivia sozinho, 18% (7) 
acompanhado pelo cônjuge e 20% (8) acompanhado pelo cônjuge e filhos (Figura V. 12). Há um 
certo equilíbrio entre aqueles que se encontram sozinhos quando decidem partir e aqueles 
que possuem já uma família constituída, sem que tal seja impeditivo. No entanto, parece-nos 
importante salientar que, salvo uma excepção, à data da partida os filhos eram menores de 
dez anos, o que permitirá, em princípio, uma integração menos complicada daquela que 
aconteceria no período de adolescência por exemplo.       
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Nos Países de Destino 

 
Figura V. 12. Situação pessoal/familiar no país de destino                                                            

Fonte : Inquérito a Emigrantes Portugueses qualificados / elaboração própria   

Relativamente à composição familiar, importa também referir que entre os 22 
elementos solteiros, cinco se encontram no actual país de destino acompanhados do 
respectivo namorado; um dos inquiridos, casado com uma pessoa de nacionalidade diferente, 
não reside com a mesma no país onde se encontra deslocado; um dos elementos em união de 
facto tem a sua companheira noutro país, também como emigrante qualificada. Com 
excepção destes dois casos, todos os outros se encontram no país de destino acompanhados 
do respectivo cônjuge e filhos. Não encontramos muitas diferenças entre a constituição 
familiar em Portugal e a do actual país (Figura V. 12). Há um equilíbrio de números nas várias 
composições familiares, notando-se o maior aumento no grupo acompanhado pelo cônjuge e 
filhos. As diferenças verificadas na constituição do agregado familiar resultam do facto de as 
novas famílias se terem constituído após a migração, e não de alterações familiares 
decorrentes destas migrações. Como já referimos antes, estas migrações são caracterizadas 
precisamente por uma certa independência nas deslocações (os emigrantes partem sozinhos e 
geralmente sem contactos de familiares ou outros no país de destino), não obstante 25% dos 
inquiridos referir também possuir outros familiares a residir no mesmo país (irmãos, tios, 
primos).  

Além do país actual, e tendo em conta o nomadismo existente nas migrações 
qualificadas, 50% (o correspondente a 20 inquiridos) possuem já um segundo país no seu 
percurso profissional; 20% percorreram um terceiro país (8 inquiridos); 5% (2 inquiridos) 
trabalharam num quarto país e apenas um inquirido (3%) laborou num quinto país. Este 
percurso nómada aconteceu sobretudo com deslocações individuais, antes do aumento da 
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família. Apenas uma destas famílias percorreu mais do que um país já com os filhos91.  
A questão familiar é das mais importantes quando se fala em mobilidade e é referida 

como o primeiro obstáculo à saída, apesar de ter funcionado como conflito apenas para dois 
elementos. 63% dos emigrantes que responderam ao inquérito referem a importância da 
ligação entre o sucesso familiar e as questões de trabalho em ambos os  sentidos, levando a 
um equilíbrio Quanto melhor for o ambiente de trabalho e satisfação profissional mais empenho e 

alegria se tem para com a família... (Masculino, 27, Reino Unido, It developper). Por outro lado É 

importante haver um apoio familiar nas opções profissionais que são tomadas (Masculino, 27, Reino 

Unido, Engenheiro), sobretudo quando se está emigrado. Se a minha família não estivesse bem eu 

também não estaria, o que provoca claramente pior rendimento e instabilidade. Quando estamos todos 
bem a vontade de continuar é maior e confortante (Masculino, 33, Suíça, Finanças business controler). 

The family is the Great source of energy, of strength ( ) because the success of professional 
experience will depend on its adaptation ( ) it is the world of home that supports the world of 
work, also the cultural adaptation

 

(Freitas, 2008:1). 
A situação familiar estável é uma base sólida para um desenvolvimento profissional e 

este depende muito da estabilidade familiar. Na medida em que o tempo que passamos no 

trabalho, bem como a qualidade deste (se é bom ou mau) acaba sempre por influenciar a relação 

familiar (Masculino, 38, Arábia Saudita, Engenheiro SAP). É necessário conseguir a realização 
profissional e pessoal Se apenas uma destas coisas acontece o desequilíbrio vai levar ao insucesso de 

ambas (Feminino, 31, Reino Unido, Arquitecta). Este tipo de migrações acaba por proporcionar 
uma qualidade de vida que facilita a segurança e contribui de forma significativa para a 
estabilidade e equilíbrio necessários nos dois patamares por outro lado a realização monetária 

proporciona outras perspectivas (férias, segurança, etc.) (Masculino, 38, Arábia Saudita, Engenheiro 
SAP).  

Apesar de se verificarem características muito diferentes em relação aos imigrantes 
portugueses, consideramos como Fonseca (2005:29) que para uma melhor compreensão das 
situações de migração, deverá ser realizada uma análise, não apenas sobre os agentes 
individuais, mas sobre a família como um todo em permanente interacção com um contexto 
social, económico e político, local e internacional, em constante mutação. Nesta linha a autora 
refere que a migração é encarada conceptualmente como uma decisão colectiva que se 
enquadra numa estratégia que visa sustentar e melhorar a situação da família, através da 
simultânea maximização dos rendimentos e minimização do risco .  

Embora o processo de tomada de decisão ocorra no quadro da família, as decisões e 
acções familiares não implicam resultados igualmente vantajosos para todos os membros. 
Previsivelmente, diferentes membros da família poderão gerir de forma distinta o seu processo 
migratório

 

(Fonseca, 2005:30). 
É o que acontece com uma questão importante no caso da migração temporária, que 

diz respeito à interrupção da carreira do cônjuge (quando existe). Philippe Pierre, (2005: 98) 
considera-a integrada no trunfo familiar sendo um dos aspectos que influenciam a 
concertação familiar antes da partida, funcionando como travão ou como sucesso. Quando 
existem as chamadas carreiras duplas (Mendenhall e Oddou, 1985, apud Pierre), não deverá 

                                         

 

91 Neste trabalho foram também auscultadas as opiniões do cônjuge e dos filhos sobre esta mobilidade, através de inquérito. 
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haver uma influência negativa, pois poderá haver possibilidade de continuar a desempenhar a 
profissão num outro país, com o acréscimo de mais-valias pessoais e até profissionais, tal 
como acontece com o cônjuge. Existem também alguns casos em que se deu uma mudança de 
profissão, devido ao facto da profissão do país de origem não encontrar paralelo no país de 
destino, por questões de cansaço profissional e novas oportunidades de trabalho (Feminino, 45, 

Espanha, Professora), simplesmente porque quiseram, porque decidiram mudar de ramo dentro 
da mesma área, havendo ainda situações em que devido à estrutura social e profissional deste 

país ( ) demorou um ano até conseguir emprego

 

(Masculino, 33, Suíça, Finanças business controler). 

Na generalidade dos casos analisados, os cônjuges mantiveram uma actividade profissional no 
país de destino (Figura V. 13).  

Finalmente, situações há em que o cônjuge não exerce profissão no país de destino, 
limitando-se a acompanhar e apoiar a família, é o caso de quatro dos nossos inquiridos. Esta 
será mais uma característica possível neste tipo de migrações, já que, como veremos mais à 
frente, o rendimento médio mensal dos inquiridos é geralmente superior ao auferido em 
Portugal, o que permite a existência de um só vencimento. No entanto esta questão, que 
poderia parecer uma vantagem, pode vir a ser sentida de outra forma, já que a carreira em 
Portugal pode ficar comprometida e prejudicar o seu detentor no momento do regresso.  

A título de exemplo apresentamos o resultado do inquérito realizado a um dos 
cônjuges dos nossos inquiridos (a residir em Itália). Tendo partido apenas por questões 
familiares, no âmbito do acompanhamento do cônjuge, sente como obstáculos à partida, além 
da idade dos filhos (12 e 16 anos), o emprego em Portugal que fica posto em causa . Apesar 
de considerar que ir para fora de Portugal é enriquecedor para toda a família, também sente 
que fica claramente a perder

 

(sobretudo pelos motivos profissionais) e que são demasiadas 
as rupturas que a situação implica. As dificuldades sentidas no país de destino são as questões 
linguísticas (os autóctones geralmente só falam italiano), culturais, gastronómicas, climáticas e 
a solidão. Saliente-se que é o único elemento do agregado familiar sem ocupação profissional 
e sem os laços sociais inerentes, levando a um vazio pelo facto do seu papel se limitar a apoiar 
a família na situação de mobilidade. Apesar de tudo, a integração escolar dos filhos (mudança 
de método de ensino), é vista como um dos principais problemas enfrentados. 

A forma encontrada para colmatar as saudades são os objectos típicos do país de 
origem e as visitas efectuadas ao mesmo, já que, apesar das excelentes condições em que 
vivem, sente falta dos bens pessoais. Também a internet facilita a manutenção da rede de 
contactos com o país de origem. Ainda assim, por comparação com outros tipos de migrantes, 
sente que fazem parte do grupo que que tem a vida facilitada . Este inquirido é já 
descendente de emigrantes, pelo que já residiu numa das ex-colónias e, acompanhando o 
cônjuge em situação de mobilidade profissional, residiu também em outros dois países 
diferentes.Considera-se por isso um cidadão do mundo mas sempre com a alma portuguesa, 
sentimento que verificamos ser comum à grande maioria dos nossos inquiridos e que, de certa 
forma parece resumir a questão da identidade na mobilidade.   
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Figura V. 13. Exercício da actividade profissional por parte do cônjuge nos vários países                         

Fonte : Inquérito a Emigrantes Portugueses qualificados / elaboração própria   

Uma segunda questão tem que ver com a situação escolar dos filhos. Mais uma vez, a 
discrepância numérica verificada entre Portugal e o país actual está relacionada com as 
mudanças entretanto ocorridas na estrutura familiar dos inquiridos. Em ambos os países há 
uma predominância da frequência do ensino privado, verificando-se um ligeiro aumento deste 
último no país de destino. Em 50% dos casos o ensino foi ministrado em duas línguas 
diferentes e numa das situações foi ministrado em três línguas, sendo este facto referido 
como um handicap, apenas por um dos Encarregados de Educação. Esta questão insere-se no 
âmbito de uma educação multicultural, importante para os professores e alunos como indica 
Fonseca (2005:67) segundo as conclusões de um estudo realizado em vários países92 Em 
todos os países, os estudantes que haviam mantido contactos anteriores com pessoas de 
diferentes origens culturais, que tinham vivido ou trabalhado fora do seu país, que tinham tido 
formação em matéria de diversidade cultural, ou que haviam frequentado escolas 
multiculturais, demonstravam maior confiança nos seus próprios conhecimentos acerca do 
multiculturalismo . Tal conclusão reforça a importância dos professores terem eles próprios 
experiências positivas no contacto com outras culturas e estilos de vida, de forma a manterem 
relações melhores com os seus alunos de origem imigrante (id. ib). A mesma autora reforça a 
importância da escola e da educação multicultural aí veiculada com a ideia de que, para 
muitas crianças, o primeiro contacto de carácter continuado que mantêm com a cultura do 
país de acolhimento tem lugar na escola. Sendo, muitas vezes os professores quem 

                                         

 

92 
O projecto A Imigração como Desafio para as Políticas Educativas e de Inserção: Estudos Avaliativos para a Formação Intercultural de 

Professores (1998-2001), realizado na Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Israel e Reino Unido, levou a cabo uma avaliação extensiva da 
consciência intercultural por parte dos professores e estudantes em vias de se tornarem professores destes países onde deverão promover o 
multiculturalismo.  
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proporciona esse primeiro contacto, desempenham um papel fundamental na promoção da 
auto-estima da criança imigrante, determinando em grande medida o seu futuro percurso 
escolar e proporcionando modelos de comportamento (Fonseca, 2005:65). 

No geral, a questão é referida pelos progenitores como Uma mais-valia, porque lhe dá 

recursos e acesso a outras realidades e opções futuras (Feminino, 45, Espanha, Professora), e dado a 

sua rápida adaptação linguística quando crianças (Masculino, 33, Suíça, Finanças business controler), 

permite uma melhor interacção com outras pessoas e culturas e facilita a integração. Apesar 
disso, e tendo em conta o carácter temporário das migrações qualificadas, denota-se também 
uma preocupação com as consequências aquando do regresso Para já, considero uma mais-

valia; num futuro próximo não tenho tanto essa certeza. Prevejo que venham a ter alguma dificuldade 
a ler/escrever em Português e que isso dificulte a sua integração aquando do regresso a Portugal 
(Masculino, 38, Arábia Saudita, Engenheiro SAP). 

Como conclui Lucinda Fonseca93, a educação é provavelmente o instrumento 
estratégico mais importante para a integração dos imigrantes, particularmente crianças e 
jovens, na sociedade de acolhimento. Relativamente aos países da EU, a autora informa que 
os sistemas de ensino dos diversos países desenvolveram formas próprias de lidar com a 
inserção de estrangeiros, que dependem sobretudo das características e culturas dos 
próprios imigrantes, das histórias dos estados-nação que os recebem e das trajectórias 
económicas dos países em causa desde a chegada dos imigrantes

 

(Pitkänen, 2001, apud 
Fonseca, 2005:56). Assim, a abordagem educativa no Reino Unido baseia-se no 
multiculturalismo, o qual procura utilizar as culturas das crianças imigrantes ou pertencentes a 
minorias étnicas para promover o reconhecimento da diversidade e explorá-las como 
ferramenta educativa . Em França, pelo contrário, em consonância com o modelo político 
tradicional de assimilação, a missão da escola consiste explicitamente em desenvolver o 
mérito individual, independentemente da origem étnica ou social, de forma a permitir ao 
indivíduo transcender as suas origens familiares e culturais e movimentar-se numa cultura 
científica e racionalista socialmente neutra

 

(2005:56). É entre estes dois modelos que os 
sistemas educativos da maior parte dos países da UE se encontram. 

Quando existe um fraco desempenho escolar destas crianças (sobretudo no início), 
deve-se às dificuldades de comunicação e de domínio das competências linguísticas, essenciais 
para o desempenho escolar e inserção social das crianças imigrantes (Fonseca, 2005:59).  

5.5. Desafios à Integração nos Países de Destino 
A opinião dos nossos inquiridos sobre a integração dos emigrantes depende do tipo de 

sociedades em que os mesmos se encontram, e segundo eles, também do tipo de migrações 
(migrações tradicionais ou de qualificados) e das suas nacionalidades. A opinião generalizada é 
a de que as sociedades de acolhimento recebem bem os emigrantes quando estes são 
qualificados e pertencentes a países da União Europeia. O mesmo não é referido a propósito 
de emigrantes de determinadas nacionalidades (Leste, por exemplo), religiões (muçulmanos, 
por exemplo) ou sem qualificações académicas. Segundo um dos inquiridos a residir na Suíça 

                                         

 

93 
Num estudo realizado à questão da reunificação familiar de imigrantes em Portugal, 2005. 
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Não considero que os emigrantes mais antigos, dos anos 60-80, estejam bem integrados. São muito 
fechados à cultura portuguesa 

 
só se dão com Portugueses, muitos nem falam a língua, apenas a 

segunda geração o faz. Os mais qualificados são mais abertos à cultura, estamos melhor integrados, 
aprendemos a língua e fazemos amigos com maior facilidade (Feminino, 29, Suíça, Investigadora em 

Engenharia Química). Ainda no mesmo sentido: Existe uma notória diferença entre os novos 

emigrantes, qualificados e os emigrantes não qualificados que saíram de Portugal nas décadas de 60-
70. Creio que os novos emigrantes têm maior facilidade de adaptação e integração na sociedade e 
facilmente interagem não só profissionalmente mas também socialmente com locais. Os círculos e 
amizades tendem a ser bastante variados e muito frequentemente acabam por existir casais mistos 

(Feminino, 31, Reino Unido, Arquitecta). O acordo de Shengen e a própria globalização são 
referidos como factores facilitadores, já que existe uma língua comum 

 

o inglês 

 

e grandes 
comunidades de estrangeiros, onde são valorizados os intercâmbios culturais e profissionais, 
é um país, e uma zona em específico que está muito habituada a conviver com estrangeiros, e vêem 

isso como uma mais-valia. Os meus colegas de trabalho são interessados em aprender coisas sobre a 
nossa cultura (Feminino, 25, Artista 3D, EUA); Na área que eu trabalho é muito importante a troca de 
experiencias profissionais. Quanto mais se viaja mais obstáculos surgem tornando a experiência mais 
enriquecedora (Masculino, 27, Reino Unido, Engenheiro). 

Há algumas referências a conflitos sociais e discriminação por parte de populações 
menos abertas e menos informadas, mas na maioria dos casos a integração é de tal forma 
positiva que a comunidade emigrante quase passa despercebida (uma das grandes diferenças 
em relação às anteriores migrações portuguesas), sendo neste sentido feitas alusões à França, 
Irlanda e Inglaterra (Londres). No fundo, sentem-se uns privilegiados.  

Política de Emigração

 

Auscultadas as opiniões sobre políticas de emigração portuguesa, a maioria refere 
desconhecer a sua existência, até porque se sentem numa situação diferente do emigrante 
comum, de certa forma mais independentes, funcionando a sua deslocação por ambição 
profissional. Considerada como uma emigração que se adapta bem ao país de destino e com 
uma boa imagem, sentem a fuga de cérebros como uma realidade, estando os portugueses a 

emigrar cada vez mais a procura de melhores condições, de melhores oportunidades e de um maior 
reconhecimento. Coisas raras em Portugal... Neste momento tenho mais amigos de faculdade 
emigrados do que aqueles que permaneceram por Portugal (Feminino, 29, República da Irlanda, 

Engenheira Química). Uma situação já considerada natural, e até certo ponto, normal O nosso 

país não tem espaço para acolher os licenciados que tem e os países de acolhimento, por sua vez, 
carecem de profissionais na minha área, por exemplo. Sendo a deslocação de pessoas facilitada pelo 
tratado de Schengen, é natural que os Portugueses jovens, mais ousados e mais ambiciosos acabem 
por sair do país como resultado do conjunto de factores socio-económicos que Portugal vive 

(Feminino, 29, Suíça, Investigadora em Engenharia Química). Nesta linha de pensamento sente-se 
uma certa desilusão com o país de origem Não tem política. Só lhe interessam as receitas dos 

emigrantes (Masculino, 49, Itália, Director empresa). 

Grande parte dos emigrantes qualificados não sentiu necessidade de contactar com 
instituições ligadas às estruturas oficiais do Estado, sentindo-se gratos por isso. Por este 
motivo, nem todos possuem uma opinião formada sobre o seu funcionamento, referindo que 
estas instituições geralmente não possuem outros serviços para além daqueles que estão 
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concentrados nas Embaixadas (Masculino, 38, Arábia Saudita, Engenheiro SAP). Nos casos em que 
foi necessário estabelecer contactos, a opinião sobre o serviço de consulados e embaixadas 
não é muito positiva, sendo consideradas até Ineficientes e burocráticas (Masculino, 30, Itália, 

Engenheiro informático), com horários reduzidos, pelo que O sítio na internet deveria permitir 

aceder/ fazer mais coisas (marcações, pedidos de documentos, etc.)  (Feminino, 31, Reino Unido, 

Arquitecta). Muitas vezes a falta de apoio deve-se à inexistência dos serviços Apoiam em caso 

de catástrofe. Em toda a Itália, Portugal só tem a Embaixada em Roma. Fecharam todos os 

consulados

 

(Masculino, 49, Itália, Director empresa). Existe também a noção da falta de apoio 
específico para com os emigrantes qualificados As Embaixadas / Consulados deviam dar mais 

apoio à diáspora qualificada) 

 

(Masculino, 37, Suíça, Director). Apesar de tudo, há um número 
mínimo de opiniões favoráveis ao serviço prestado pelas embaixadas. Por outro lado, 
encontramos referências a organismos oficiais do país de destino que funcionam de forma 
fácil e rápida, onde Os horários de atendimento são alargados. As pessoas são mais simpáticas. As 

filas menores... (Feminino, 29, República da Irlanda, Engenheira Química), bem como a referência a 
países que possuem benefícios fiscais muito elevados para trabalhadores qualificados (Masculino, 

31, Holanda, Engenheiro).   

Problemas /Dificuldades

 

Os principais problemas enfrentados aquando da chegada ao novo país vão desde as 
questões mais básicas e burocráticas como documentação, encontrar casa, abrir conta no 
banco, essencialmente por desconhecimento do modo de funcionamento, existindo também 
facilidades na adaptação com a ajuda simpática por parte dos autóctones, Tudo funciona de 

maneira diferente, mas de maneira bastante mais simples do que em Portugal (Feminino, 25, EUA, 

Artista 3D). Há assim, muitas referências à inexistência de problemas, na mesma proporção em 
que são referidos o nível de vida mais caro, as questões de segurança, os problemas culturais 
(de países menos abertos, como a Arábia Saudita e Singapura), de hábitos locais, de clima e 
até linguísticos (apesar dos conhecimentos linguísticos por parte deste tipo de migrantes, o 
facto de se situarem num nível profissional alto, pressupõe também um conhecimento exímio 
da língua, no caso das línguas que não integram o sistema educativo português, geram-se 
ainda dificuldades acrescidas).  

De início pesa também o isolamento, que se tenta ultrapassar com uma integração 
plena Enquadrar-me nos costumes locais, aprender a língua caso seja diferente de todas as que saiba, 

fazer um grupo no qual me sinta bem e esquecer-me de que estou longe da família e amigos 

(Feminino, 27, França, Investigadora). Tal como refere Freitas, there is certainly a measure of 
glamour in living internationally, but this cannot be received without paying some price , not 
everyone is fitted to live an experience of this nature without suffering violently

 

(Freitas, 
2008:17). 

Em termos laborais há referências ao reconhecimento de qualificações, adaptações a 
níveis de responsabilidade diferentes, apontando-se a falta de flexibilidade mental de directores 

e colegas quando não existe espírito do ""desenrasca"" como forma de trabalho" (Feminino, 34, 

Irlanda, Engenheira do ambiente), daí também a existência de preconceitos sobre os 
portugueses, nomeadamente sobre os nossos hábitos laborais (Masculino, 29, Reino Unido, 



NOMADISMO NA ACTUALIDADE 

 
Mobilidade de Migrantes Qualificados  

  

_____________________________________________  147 

Dissertação de Mestrado 

 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 

Engenheiro agro-industrial).   

Figura V. 14. Dificuldades de adaptação sentidas no país actual 
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Fonte : Inquérito a Emigrantes Portugueses qualificados/ elaboração própria   

Como se pode confirmar na figura V. 14. Com excepção das dificuldades climáticas, 
todas as outras contrariedades apresentadas são desvalorizadas por mais de cinquenta por 
cento dos inquiridos. As mais acentuadas são a solidão e, como já indicado anteriormente, as 
linguísticas, as culturais e as familiares.  the foreigner is a foreigner relative to others, but he 
may also feel he is a stranger relative to himself, depending on the way he accepts his 
condition, lives his experience of foreignness and articulates the objective and subjective world 
in his own personal history (Kristeva, 1998, apud Freitas, 2008:10, intercultural identity .). O 
facto deste tipo de migrações funcionar sobretudo de forma independente, por agentes 
individuais, jovens, muitas vezes por períodos temporários e de forma muito dispersa no 
globo, leva ao motivo da solidão, o que não acontecia nas grandes vagas de emigração quando 
era feita em família, concentrada em poucos países e organizadas em comunidades. Neste 
sentido, os solteiros têm mais dificuldades de adaptação, sendo à partida, o local de trabalho a 
única fonte de interação social, they have in workplace the only source of social interaction

 

(Freitas, 2008:14). 
Apesar da globalização, do nosso globo comprimido e integrado , (Cohen, 2005:14) e 

do perfil deste tipo de migrantes, mais de um terço refere ainda como problema de inserção 
social, as dissonâncias culturais e de valores, as questões linguísticas e a falta de produtos 
nacionais. Acreditamos que tal se deve à grande diversidade de países, línguas e culturas 
abrangidas pela nossa amostra, alguns com culturas muito fechadas, Arábia Saudita, China e 
Singapura por exemplo, e não a meras dificuldades de integração. Nos países europeus, pela 
proximidade de culturas, essas dissonâncias tendem a ser inferiores, tal como indica 
Houssiaux os obstáculos sociológicos e psicológicos à mobilidade entre os países do mercado 
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comum tendiam a desaparecer, dada a convergência dos modos de vida e das condições de 
vida dos grandes centros urbanos

 
(1968, apud Peixoto, 1999:37). Esta questão verifica-se 

também em relação às questões laborais, como veremos mais à frente.  

Inserção Social

 
As questões sociais mais referenciadas prendem-se com os aspectos linguísticos, já que 

apesar do uso maioritário da língua inglesa e do seu domínio por parte destes emigrantes, 
existe também Necessidade de aprendizagem da língua para interacção social com locais 

(Masculino, 33, Suíça, Finanças business controler), até porque os anfitriões geralmente dão muito 
valor só ao facto de nos esforçarmos por aprender a língua (Feminino, 29, Suíça, Investigadora em 

Engenharia Química), o que acaba por acontecer com o convívio. Dependendo dos países, há 
também algumas referências ao clima rigoroso, à gastronomia pouco rica (inferior à 
portuguesa), aos horários de trabalho, do comércio e serviços, ao alojamento dispendioso 
(quando se trata de transferências intra-empresariais, tal facto não constitui problema minha 

empresa ajudou monetariamente os expatriados como eu. Encontrar alojamento foi fácil, até porque a 
minha empresa pagou-me hotel até encontrar apartamento

 

(Feminino, 29, Suíça, Investigadora em 

Engenharia Química). A inserção não requer apenas adaptação a problemas ou aculturação, é 
sobretudo uma questão de adaptação às diferenças e até de saber aproveitá-las A diferença 

não é necessariamente má (Feminino, 31, Reino Unido, Arquitecta). Muitos povos são

 

diferentes" e 
regem-se por valores ligeiramente diferentes dos nossos. Não é necessariamente mau. É diferente 

(Feminino, 32, Áustria, Professora/Tradutora). Essa é uma das riquezas da mobilidade Claro que se 

nota sempre uma diferença a nível cultural mas é isso que nos enriquece (Feminino, 29, República da 

Irlanda, Engenheira Química), apesar de que, por vezes existe alguma xenofobia e racismo e 
socializar com nativos é mais difícil do que com outros emigrantes/estrangeiros. (Masculino, 33, 

Reino Unido, Professor universitário).  

A questão da adaptação social depende bastante da cultura do povo receptor e do 
conceito que possuem daqueles que recebem. Quando existe o mesmo espírito há 
facilidades, nem sempre a cultura e valores são assim tão diferentes, como é o caso da maioria 
dos países europeus. De maneira geral os franceses têm um certo estigma contra os portugueses, 

mas tento levar isso de maneira desportiva, e mostrar a nossa parte boa (Feminino, 27, França, 

Investigadora). Já no caso de países com culturas ou religiões muito diferentes há mais arestas a 
limar e uma imagem nacional a passar, por vezes já facilitada As dissonâncias Culturais e de 

Valores são de facto as mais complicadas. Os 'compounds' são como aquários de diversas 
nacionalidades e que muitas vezes acompanham preconceitos ancestrais (ainda bem que todos gostam 
de nós, Portugueses). Assim, é frequente existir uma certa rivalidade, em particular entre comunidades 
Indianas/Paquistanesas e mesmo dentro destas nacionalidades entre as diversas castas que as 
constituem. As relações sociais são complicadíssimas e tendencialmente os 'expacts' acabam por se 
agrupar em pequenas comunidades dos países de origem ou de diferentes religiões (Masculino, 38, 
Arábia Saudita, Engenheiro SAP).   

Inserção Laboral 

 

Relativamente à inserção laboral, a maioria não sente problemas, existindo apenas 
quatro referências a discriminação ou racismo por parte dos autóctones mais velhos e mais 
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fechados/ conservadores

 
(Feminino, 29, Suíça, Investigadora em Engenharia Química), por vezes 

devido à questão do género Senti uma pequena discriminação por parte de alguns directores (mais 

velhos) pelo facto de ser mulher numa profissão técnica maioritariamente masculina (Feminino, 34, 

Irlanda, Engenheira do Ambiente). Há também alguns casos de dificuldades no acesso ao 
mercado de trabalho e de equivalência de habilitações, sobretudo pelas diferenças de 
licenciaturas pré e pós-bolonha O facto de os antigos licenciados não serem considerados mestres é 

uma pequena desvantagem porque na Europa, o meu curso é considerado mestrado de Bolonha, mas 

nada que uma explicação não resolva

 

(Feminino, 29, Suíça, Investigadora em Engenharia Química). As 
lacunas linguísticas de alguns países voltam a criar algumas dificuldades, apesar da formação 
superior. Tal como nos aspectos sociais e culturais, na maioria dos países (Reino Unido por 
exemplo) há o hábito de trabalhar com estrangeiros, pelo que as diferenças não são sentidas 
em função da nacionalidade dos trabalhadores, mas em função da cultura laboral do país de 
destino A cultura laboral é diferente, portanto os hábitos profissionais são muito diferentes. As 

empresas e os trabalhadores são mais efectivos do que em Portugal, fazem-se menos pausas, trabalha-
se menos tempo mas há mais produtividade (Masculino, 29,Reino Unido, Engenheiro agro-industrial).  

Em países, física e culturalmente mais longínquos, (fora da União Europeia) 
encontramos diferenças no modo como os portugueses são percepcionados. Por vezes 
existem divergências com as quais há que aprender a lidar  dado ser um país que prima pelo 

trabalho masculino, sendo ainda "atrasado" na plena integração da mulher no mercado de trabalho 
(não tendo praticamente uma estrutura de apoios sociais para crianças cujos ambos pais trabalhem)  
(Masculino, 33, Suíça, Finanças business controler).  

Apesar de recrutarem na União Europeia pessoas qualificadas para o seu mercado de 
trabalho, as Empresas locais com maioria de mão-de-obra local, têm tendência a ser racistas com 

portugueses com formação por os identificarem mais com uma população imigrante sem qualificações 

(Masculino, 33, Suíça, Finanças business controler). Outras vezes, ser português é um privilégio 
quando comparados com outras nacionalidades Os métodos de trabalho variam muito em função 

das culturas que os executam; certo tipo de comportamentos podem ser considerados ofensivos para a 
cultura árabe e vice-versa. Tenho a sorte de ter sido (e ser) bastante bem recebido, embora concorde 
que nesta região do mundo (e ao contrário de outras raças como a Indiana ou Filipina/Oriental) o facto 
de ter uma 'white face' abre muitas portas e garante muitos sorrisos. Os árabes (Sauditas) são por 
natureza muito receptivos a tudo e todos que venham da Europa e EUA (Masculino, 38, Arábia 

Saudita, Engenheiro SAP). Verifica-se assim, que a forma de acolhimento depende de cada país e 
da imagem previamente definida relativamente à nacionalidade dos trabalhadores. Estes 
transportam também as características que são imputadas à sua nacionalidade the foreigner 
discovers that his identity is also formed by the image of a we , in other words, a collective 
image that has been developed by local habitants ( ) the image of their own country goes 
before them ( ) the foreigner has a name and an identity, but he will be first identified merely 
as a foreigner from such and such a country

 

(Schutz, 2003, apud Freitas, 2008:11). Após a sua 
presença, essa imagem sairá reforçada, no melhor ou no pior sentido.  

Neste sentido, muitos referem, ter sido muito bem recebidos, até mais reconhecidos 
que em Portugal, sentindo até mais fácil encontrar um trabalho que me preenchesse aqui na Suíça 

do que em Portugal (Feminino, 29, Suíça, Investigadora/Engenheira Química).   

Em alguns casos acontece que the company will be practically the only source of stable 
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reference open to him for guidance in the new world

 
(Freitas, 2008:10).  

Problemas /Dificuldades da Inserção Familiar

  
Figura V. 15. Dificuldades de adaptação sentidas no país actual 
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Fonte : Inquérito a Emigrantes Portugueses qualificados / elaboração própria   

No que diz respeito às dificuldades sentidas pelo cônjuge (Figura V.15), num universo de 
20 elementos, apenas uma é mencionada por mais de cinquenta por cento dos inquiridos, 
exactamente a mesma dos seus parceiros, e que diz respeito ao clima (em diversos países). 
Um aspecto que à partida poderia ser considerado menor, mas que se revela importante para 
a adaptação e também, pensamos nós, para a valorização de uma característica do nosso país, 
afinal tão preciosa. Seguem-se as dificuldades familiares, e de forma muito equilibrada, as 
laborais, linguísticas, culturais e gastronómicas.  

Quanto aos filhos (num universo de onze respostas 

 

faltou apenas uma), nota-se uma 
redução das dificuldades, já que em nenhum ponto são sentidas por mais de cinquenta por 
cento (Figura V. 16). Existirá, com certeza, por parte dos adultos uma preocupação em 
minimizar os problemas de adaptação aos seus filhos, apesar de essa tarefa ser facilitada pelo 
facto de a maioria das crianças ser menor de dez anos, e por isso ainda muito dependente do 
universo familiar. Ainda assim, como expectável, as dificuldades mais acentuadas prendem-se 
com a língua, a escola e o clima, como pode ser constatado pela observação do gráfico 
seguinte:        
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Figura V. 16. Dificuldades de adaptação sentidas no país actual 

 
Filhos                        

Fonte : Inquérito a Emigrantes Portugueses qualificados / elaboração própria   

Em jeito de conclusão, além de algumas questões relativas a dificuldades linguísticas, à 
inserção laboral do cônjuge, ou à integração escolar dos filhos, de um modo geral não são 
sentidos problemas relativamente à inserção familiar e a acontecer, apenas no início da 
estadia. Muitos dos elementos encontram-se sozinhos, pelo que esta questão não se aplica. 
Alguns possuem companheiros autóctones, pelo que, além de não haver dificuldades de 
integração familiar, há facilidades na mesma. Este é um dos pontos em que encontramos 
bastantes diferenças, quer em relação às anteriores vagas de emigração, quer em relação às 
migrações menos qualificadas ou ainda em relação à maioria dos imigrantes portugueses, 
como indicam os estudos de Lucinda Fonseca sobre reunificação familiar. Nesses as 
dificuldades são de variada ordem, desde o acesso ao mercado de trabalho, passando pela 
protecção social, condicionantes económicas e sociais. Em alguns países as dificuldades de 
inserção familiar prendem-se com a cultura específica dessa sociedade A relação social é 

claramente marcada pela condição da mulher (curiosamente as posições mais radicais até são 
assumidas por expacts muçulmanos oriundos da Índia ou Paquistão e não pelos próprios Sauditas). 
Homens e mulheres não se juntam para conviver, nem nas escolas os pais e as mães podem assistir 
juntos (por exemplo) ao dia de graduação dos filhos. As mulheres não podem trabalhar (salvo raras 
excepções como em hospitais e alguns call centers), não podem votar e nem conduzir. Tudo isto 
dificulta (impossibilita) a integração laboral do cônjuge (Masculino, 38, Arábia Saudita, Engenheiro 

SAP). É este um dos grandes desafios do ser humano ao deixar o seu casulo e enfrentar o 
mundo one of the greatest difficulties a human being faces is to pull up his cultural roots and 
adapts to a new environment (Freitas, 2008:6). A questão está na adaptação que esta 
situação pressupõe à partida, aceite por quem escolhe este modo de vida to accept 
expatriation is to accept the possibility of living another life, of cutting affective bonds, of 
breaking down certainties and habits, of participating in an adventure defined by new daily 
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routine (Ester freitas, 2008:4).  

Domínio Linguístico e Espaço Social

 
Um dos factores que favorece a integração é o domínio da língua utilizada no país de 

destino, uma das competências essenciais no contexto da mobilidade profissional. Dada a 
variedade de destinos da nossa amostra, e consequentemente de línguas nativas (desde o 
alemão passando pelo mandarim e pelo árabe) habitualmente não estudadas, como já vimos 
anteriormente uma das dificuldades mais apontadas foram as questões linguísticas. No 
entanto, como língua por excelência da globalização (uma das competências essenciais para 
trabalhar fora, no dizer das empresas de recrutamento), o inglês domina no que concerne à 
língua mais utilizada para comunicar no trabalho (62,5%), seguida de uma multiplicidade de 
combinações possíveis de várias línguas (de duas a quatro línguas) entre o português, o 
espanhol, o francês e o italiano (Figura V. 17).  

Figura V. 17. Língua utilizada no trabalho               Figura V. 18. Língua utilizada no convívio em sociedade  

Fonte : Inquérito a Emigrantes Portugueses qualificados / elaboração própria  

Quando verificamos a língua utilizada para comunicar em sociedade (Figura V. 18), 
voltamos a encontrar uma multiplicidade de línguas e de combinações possíveis de entre as 
várias já referidas.  
                                                                                                                               Figura V. 19. Língua utilizada em família 

                                                                                                            Fonte : Inquérito a Emigrantes Portugueses qualificados 

Esta será uma das competências mais valiosas a 
adquirir numa situação de mobilidade e que irá ser 
essencial no contexto da aldeia global .                                                                                                                                                                                   

Já a língua utilizada para comunicar em família, 
salvo algumas excepções devidas a casamentos mistos, 
tem o domínio do português, contribuindo para a 
manutenção das raízes, muito importante, sobretudo 
nos casos em que existe descendência. (Figura V. 18) 
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Figura V. 20. Fluência a nível oral em cada língua utilizada 
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Fonte : Inquérito a Emigrantes Portugueses qualificados   

Ao analisar as auto-avaliações feitas pelos inquiridos, verificamos que as três 
competências linguísticas nas diversas línguas utilizadas (para comunicar em família, 
socialmente, no trabalho e a língua utilizada no país de destino), apresentam, na sua 
generalidade, uma boa fluência nos vários domínios e nas várias línguas utilizadas (Figuras V. 20, 

21, 22). Em contrapartida, como seria de esperar, encontram-se nas línguas utilizadas no país 
de destino, alguns casos de fraco domínio, quer a nível escrito (23%), de leitura (20%) e até de 
oralidade (18%). Encontramos também uma situação pontual de fraco domínio em termos de 
escrita e de leitura na língua utilizada para comunicar socialmente (3%).   

Figura V. 21. Fluência a nível da escrita de textos, em cada língua utilizada                        

Fonte : Inquérito a Emigrantes Portugueses qualificados / elaboração própria 
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Figura V. 22. Fluência a nível da leitura de textos, em cada língua utilizada   

      

 

Fonte : Inquérito a Emigrantes Portugueses qualificados / elaboração própria   

Uma outra questão essencial e reveladora do tipo de integração social, prende-se com 
a participação em actividades comunitárias, que nos emigrantes qualificados tende a ser 
diminuta ou a reduzir-se a actividades ligadas ao local de trabalho, como poderemos verificar 
na figura V.23. Relativamente a actividades políticas, não encontramos nenhum participante; 
no que respeita às actividades sindicais ou organizações sociais de emigrantes no país, estas 
têm apenas uma adesão de 3%; já a participação em organizações sociais de emigrantes de 
vários países e em actividades religiosas, regista um ligeiro aumento, sendo de 5% (qualquer 
uma destas, no país de acolhimento). O panorama participativo altera-se ligeiramente quando 
nos referimos a organizações sociais e comunitárias e a organizações culturais ou educativas, 
quer no país de origem, quer no país de acolhimento, ou em ambos com participações na 
ordem dos 15%. A maior participação (27%) acontece nas actividades desportivas, quer no 
país de origem, quer no país de acolhimento. São ainda referidas participações em outras 
actividades sociais no país de acolhimento (7%), sobretudo em actividades sociais da empresa, 
ou simplesmente em grupos de amigos. Esta falta de envolvimento societal duplo constitui, 
como vimos no capítulo III, a característica em falta a estes agentes para os podermos 
considerar plenamente como transmigrantes, segundo os critérios de Malheiros (2005:100).        
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Figura V. 23. Envolvimento / Participação em actividades sociais ou comunitárias  

           Fonte : Inquérito a Emigrantes Portugueses qualificados / elaboração própria   

            Figura V. 24. Tempo Livre no País de destino  

Fonte : Inquérito a Emigrantes Portugueses qualificados   

A melhor qualidade de vida 
ambicionada e referida pela maioria dos 
inquiridos como um dos motivos para a 
partida, é visível quando se questiona 
sobre o tempo livre no país de destino 
(Figura V. 24). 60%, dos emigrantes que 
compõem a amostra, considera-o superior 
ao que tinha no país de origem, ocupando-
o maioritariamente com o desporto, com 
a vivência em família e socializando com 
os amigos. Além destes três, surgem os 

passatempos comuns como ir ao cinema, a leitura, a música, as actividades ao ar livre, a praia, 
os desportos aquáticos, a fotografia, o descanso e ainda muitos passeios e viagens. Denota-se 
também uma preocupação cultural, aproveitando a oportunidade de estar num local 
diferente: visitas a museus e galerias, passeios nos parques e mercados de rua, viagens de fim-de-

semana (Feminino, 31, Reino Unido, Arquitecta), Visita a locais diferentes (Feminino, 26, Alemanha, 

Estagiária conservação e restauro), actividades culturais (museus, teatro, bailados,) e ainda 



V. PERSPECTIVAS E DIVERSIDADES NOS EMIGRANTES PORTUGUESES QUALIFICADOS

 

156 ____________________________________________  

Arlete Rodrigues  

 
cursos de formação ou estudo de línguas. Há ainda tempo para participar em trabalho 

voluntário numa associação (Feminino, 46, França, Quadro da Renault) e em actividades religiosas. 
Quanto às viagens, cerca de 80% viajavam antes de emigrar e continuam a fazê-lo. 

Verificam-se algumas diferenças Em Portugal só viajava dentro do país e raras vezes. Agora viajo 

para todo o lado pelo menos 1 vez por mês

 
(Feminino, 29, República da Irlanda, Engenheira Química), 

no entanto, as maiores prendem-se sobretudo com os países de destino das mesmas. O 
destino mais concorrido, comum a quase todos, é o país de origem, Portugal, bem como os 
países que rodeiam o país de destino, ou outros países desconhecidos em Vários pontos no 

globo (Feminino, 34, República da Singapura, Terapeuta da fala) e sempre para destinos diferentes 

(Masculino, 37, Suíça, Director). Viajar é ponto assente Frequentemente e para vários sítios, mas 

tento sempre conhecer países novos. Tenho vários carimbos no passaporte (Feminino, 29, Suíça, 
Investigadora em Engenharia Química).   

5.6. Inserção no Mercado de Trabalho em Portugal e no Estrangeiro    

Em Portugal   
Antes da partida para o estrangeiro, a grande maioria dos nossos inquiridos 

encontrava-se empregada (67,5%), pelo que o desemprego não constitui um dos motivos mais 
fortes para a partida, como já constatámos. Apenas 17,5% se encontravam nesta situação, 
existindo ainda 15% que saíram de Portugal em busca do primeiro emprego, após o curso 
universitário (Figura V. 25). Exceptuando o caso destes estudantes, a maioria mantém no país de 
destino a profissão do país de origem, apesar das diversas denominações decorrentes da Área 
(sobretudo na gestão, coordenação ou engenharia), ou do país onde se encontram. As 
profissões mais genéricas, como professor, investigador ou director mantêm a denominação. 
Não se sentindo insatisfeitos, 88% afirma que existe correspondência entre a formação inicial 
e a profissão actual. 

Figura V. 25. Situação profissional em Portugal 
                                                          Fonte : Inquérito a Emigrantes Portugueses qualificados                
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No estrangeiro   
Um dos aspectos onde é mais visível a marca diferenciadora das migrações 

qualificadas, é na inserção no mercado de trabalho. Quer integrados em empresas, quer de 
forma independente, um diploma reconhecido é um passaporte importante. De tal forma que, 
quando questionados sobre o tipo de empregos disponíveis para emigrantes com 
qualificações, a quase totalidade refere que são compatíveis com as suas qualificações, bem 
como empregos iguais aos dos autóctones (Figura V. 26).  

Figura V. 26. Considerações sobre empregos para emigrantes qualificados   

 

Fonte : Inquérito a Emigrantes Portugueses qualificados / elaboração própria   

Nesta amostra, apenas 18% mudaram de país por exigência da empresa (transferência 
intra-empresarial), tendo os restantes, saído por iniciativa própria. Esta opção teve uma 
vantagem notória, quando comparamos o rendimento médio mensal entre Portugal e o país 
de destino (Figura V. 27). Metade dos inquiridos possuíam um rendimento médio e 35% um 
rendimento baixo, cada um dos quais subiu um patamar no país de destino: 28% têm um 
salário médio e 57% um salário alto, existindo ainda 8% com um salário muito alto. De 
assinalar que algumas indicações de salário médio têm como ponto de comparação os salários 
do país de destino e não Portugal. Caso fosse essa a referência, em muitos países os valores 
seriam inflacionados. Nos elementos que percorreram vários países, como seria expectável, os 
salários baixos vão dando lugar a outros mais elevados e neste momento 73% considera ter o 
salário adequado à função exercida. Apenas 28% indica ter um salário ao mesmo nível dos que 
possuem qualificações idênticas em Portugal. Em contrapartida, 68% considera o seu salário 
ao mesmo nível do salário dos autóctones com qualificações idênticas, o que revela que não é 
sentido nenhum tipo de discriminação em relação ao facto de não serem nacionais do país.     
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Figura V. 27. Rendimento médio mensal  
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Quanto ao vínculo laboral, no país actual há um aumento dos vínculos permanentes 

(68%) relativamente aos existentes aquando da laboração em Portugal.Assim, os vínculos 

temporários sofreram uma redução, tendo passado de 38% em Portugal, para 25% no país 

actual. Neste encontramos ainda um elemento a trabalhar por conta própria. (Figura V. 28)  

Figura V. 28. Vínculo laboral                     

Fonte : Inquérito a Emigrantes Portugueses qualificados / elaboração própria  
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Figura V. 29. Realização profissional                       

Fonte : Inquérito a Emigrantes Portugueses qualificados / elaboração própria    

Um dos motivos mais apontados para a saída do país prende-se com a realização 
profissional, e efectivamente, dos 42% que não se encontravam realizados em Portugal, deu-
se uma redução para 10%. Em contrapartida há um aumento nos que se sentem realizados, 
73%, e também nos que se declaram muito realizados, 13% contra os 3% em Portugal. De 
assinalar que na passagem por outros países, encontramos quase sempre alguma 
percentagem de pouca realização profissional, o que explicará a não permanência nesses 
países (Figura V. 29). 

Sinónimo do vai-e-vem mantido entre o país de origem e o país de acolhimento é a 
utilização dos serviços bancários (80%), e dos serviços de saúde em ambos os países (53%). 
(Figura V. 30) 

Figura V. 30. Serviços usados regularmente   

 

Fonte : Inquérito a Emigrantes Portugueses qualificados / elaboração própria         
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5.7.  Identidade   

A ausência física do país de origem origina a necessidade de reencontrar as raízes na 
maioria dos nossos inquiridos. Apenas 13% (5) referem não sentir essa necessidade, sendo 
que 30% a sentem por vezes. São utilizados vários meios para o fazer, como poderemos 
comprovar na figura V.31, destacando-se a visita ao país de origem, 92% (33 inquiridos), logo 
seguida da gastronomia, 72% (26 inquiridos). Abaixo dos 50% e de forma equilibrada 
encontramos a leitura de autores portugueses (17 inquiridos), a visualização de televisão 
portuguesa, audição de música portuguesa e o encontro com compatriotas.    

Figura V. 31. Como sente necessidade de encontrar as raízes  

                Fonte : Inquérito a Emigrantes Portugueses qualificados / elaboração própria   

As relações mantidas com o país de origem acontecem sobretudo no âmbito da família 
e amigos, com os quais é mantido um contacto frequente (diário, no mínimo, semanal), por 
telefone ou internet (Skype e E-mail). Na maioria dos casos também é mantido um contacto 
regular com ex-colegas de curso (geralmente no caso do primeiro emprego), com colegas de 
trabalho, e com a empresa em Portugal. Os contactos com o país de origem são muitas vezes 
mantidos através da diáspora, quer no país de destino Tenho alguns amigos portugueses aqui em 

Viena também (Feminino, 32, Áustria, Professora/Tradutora), quer espalhados pelo mundo Tenho 

muitos amigos espalhados pelo Europa e USA que tiraram o curso comigo e com quem contacto numa 

frequência semanal (Masculino, 27, Reino Unido, Engenheiro). Esta é uma das características 
encontradas neste tipo de migrantes, que também já referenciamos no capítulo III, mediante 
os testemunhos encontrados no blogue GAP. É a forma encontrada para conseguir uma certa 
estabilidade, para manter presente o país de origem por elementos que se encontram numa 
situação semelhante, alargando a dimensão intercultural para lá do país em que se encontram 
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it is true that the human being has to coexist with the new, whit change and the excitement 
of the unknown, it is also true that he has a need for certain level of stability, of order, of a 
known world, which forms the foundation on which he builds his various edifices and whit 
which he identifies. It is common in expatriation situations to see a contact with other people 
from the same country of origin ( ) partially reducing the anxiety resulting from everything 
new

 
(Freitas, 2008:8).  

O facto da família e amigos se manterem no país de origem ( Parte do meu círculo de 

amigos mantêm-se no país de origem 

 

Feminino, 45, Espanha, Professora), proporciona uma 
ligação forte e permanente Toda a minha família se encontra em Portugal, por isso diria que a 

minha relação ainda é bastante forte. Gosto de regressar e estar com familiares e amigos que ainda lá 
residem mas é só. Portugal só em férias, não em trabalho (Feminino, 29, República da Irlanda, 

Engenheira Química), que se manifesta também nas viagens regulares a Portugal Vou a Portugal 

de 2 em 2 ou de 3 em 3 meses , (Feminino, 29, Suíça, Investigadora em Engenharia Química), ou 
recebendo visitas portuguesas no país de destino. Além dos meios pessoais, são muito 
utilizados os meios de comunicação social, jornais (em papel ou online), rádio, televisão (RTPI, 
tão apreciada pela emigração menos qualificada e não tanto por esta Todos os dias 

acompanhamos o Telejornal (naquela parvoíce que se chama RTPi - que é a única que temos acesso) , 
(Masculino, 38, Arábia Saudita, Engenheiro SAP). 

Para além das relações familiares e sociais, há também as profissionais, económicas ou 
o Acompanhamento de aspectos sociais e políticos (Masculino, 33, Suíça, Finanças business 

controler), Mantenho ainda contactos pessoais, familiares e profissionais com pessoas e organizações 
no pais. Porém, estes tendem a diminuir aos poucos, dada a distância (Masculino, 29, Reino Unido, 

Engenheiro agro-industrial). Existe também por parte destes emigrantes alguma preocupação 
nacionalista, Defendo e publicito o país junto de colegas e amigos, vou a Portugal com regularidade, 

ajudo a economia local sempre que posso em compras de maior valor (Feminino, 30, Holanda, 

Auditora) e de responsabilidade civil, apesar de Portugal passar a ter outros significados mais 
fortes Com o país como entidade não mantenho qualquer tipo de relação que não as essenciais 

associadas a serviços consulares e quando posso exercer o meu direito de voto e leitura diária de alguns 
jornais nacionais. Com o que o país significa para mim (amigos, familiares, comida, música) mantenho 
um contacto frequente com as pessoas, tenho várias refeições "portuguesas" por semana e tento 
acompanhar actividades de artistas e/ou eventos portugueses que aconteçam aqui (Feminino, 31, 

Reino Unido, Arquitecta). Como indicou Eduardo Lourenço (1988:89), a percepção da diferença 
numa terra estrangeira leva à descoberta de uma identidade até aí inconsciente. 
Consideramos que esta é a identidade nacional . Significa que viver fora do país de origem 
acentua a noção de pertença ao mesmo, reforçando os laços a vários níveis, o que se 
materializa na manutenção de uma rede diaspórica, na conservação da gastronomia típica, na 
ligação com aspectos culturais variados (música, literatura), na manutenção de contactos a 
vários níveis (pessoais, meios de comunicação social portugueses). Integrados na diferença, 
acentuam-se todas as características consideradas típicas da nacionalidade e que, quando se 
experimenta apenas viver dentro do território nacional, não são valorizadas sobremaneira, 
pelo contrário. (é o caso do hino e bandeira nacional, muito mais enaltecidos após uma 
experiência internacional). 

Todos procuram manter-se informados em relação ao país de origem (7% apenas às 
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vezes), quase sempre por internet, 95% (38 inquiridos), por familiares, 53% (21 inquiridos), 
também por televisão, 43% (17 inquiridos) e jornais, 40% (16 inquiridos).  

   O aporte trazido pelos vários suportes afectivos e emocionais é essencial numa 
situação de deslocação, permitindo um melhor aproveitamento de todas as potencialidades 
que esta situação pode trazer. courage and psychological well-being are needed to reduce 
dependency on this affective uterus represented by fellow countrymen and the familiar, 
knowing that venturing forth from this hideaway pleasant surprises and a great deal of 
learning

 

(Freitas, 2008:9). 
O intérprete destes intercâmbios acaba por ser uma  pessoa que pode ter um 

portfolio dinâmico de conceitos alternativos de self à medida que enfrenta o mundo. A 
identidade não se pode resumir a uma única posição sobre nós mesmos, mas, pelo contrário, 
traduz um conjunto de múltiplas posições diferentes, e mesmo contraditórias, em diálogo 
constante (Gonçalves e Gonçalves, 1999, apud Esperança jales ribeiro, 2004:332).  

                                                                  Figura V. 32. Orientação de práticas e consumos culturais 
                                                                                                        Fonte : Inquérito a Emigrantes Portugueses qualificados   

Apenas 10% (4) orientam 
as suas práticas e consumos 
culturais para o país de 
acolhimento, existindo ainda 
15% (6) que o fazem em relação 
ao país de origem. Três terços 
(75%) fazem-no para um misto 
dos dois países (Figura V. 32). 

Apesar de muitas rotinas serem 
mantidas através das novas 
tecnologias, em alguns países é 
difícil manter práticas e 
consumos culturais ligados ao 
país de origem Não há livros, 

jornais, espectáculos ou outros produtos culturais portugueses, salvo raríssimas excepções (Masculino, 

49, Itália, Director de empresa) ou a cultura dos mesmos é tão díspar que tal não parece possível 
Para mim, não me é fácil estabelecer uma proximidade com a Arábia Saudita uma vez que 

culturalmente isso é quase impossível (o que não quer dizer que seja tudo mau nesse sentido!!! a 
comida por exemplo, é muito boa e variada) (Masculino, 38, Arábia Saudita, Engenheiro SAP).  

Nos casos de estadias mais prolongadas é normal uma certa aculturação, no entanto é 
sempre mantida a origem Depois de 5 anos a residir na Irlanda acho que estou ligeiramente mais 

Irlandesa do que Portuguesa mas há certas coisas em que nunca irei deixar de ser portuguesa 

(Feminino, 29, República da Irlanda, Engenheira Química). Essa aculturação, como refere Eduardo 
Lourenço (1988: 89) pode gerar a crise de identidade cultural num desgaste de confronto 
entre comportamentos e valores que herdou e aqueles que se lhe deparam nas sociedades 
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onde vive .   
Muito comum é a separação entre os dois países depender de campos específicos, o 

aspecto profissional e comportamental ligado ao país de acolhimento, Condições de trabalho e 

reconhecimento de valor e respeito pelo equilíbrio de vida pessoal e profissional, aqui (Feminino, 30, 

Holanda, Auditora) e os aspectos sociais, culturais e gastronómicos ligados ao país de origem 
Socialmente mais do país de origem. Em comportamentos mais do país de acolhimento (Masculino, 

35, Irlanda, Programador). Também em relação às actividades de tempos livres é feita essa 
distinção, Teatro, Cinema e Televisão - País de acolhimento. Literatura - País de Origem. Música 

 

Ambos  (Feminino, 34, República da Irlanda, Engenheira do Ambiente). Verifica-se uma vontade em 
conhecer as características culturais do país de acolhimento, não invalidando que, após esse 
conhecimento se anulem as actividades e consumos culturais do país de origem. Actualmente procuro 
conhecer bastante das actividades culturais existentes no país de destino, mas contínuo com o consumo 

de música e literatura do país de origem, por exemplo (Feminino, 25, Dinamarca, Estudante). Parece-
nos que este tipo de emigrantes consegue perfeitamente separar e aproveitar o melhor dos 
dois mundos Continuo a manter algumas das rotinas que tinha em Portugal, ( ) mas também tento 

desfrutar do meu novo enquadramento. Por exemplo, visto que estou muito perto dos Pirenéus, tornei-

me fã de caminhadas de dias inteiros nas montanhas (Feminino, 27, França, Investigadora), sem 
nunca abandonar a pátria, enriquecendo a vários níveis com uma selecção do país de 
destino com os quais se organiza um misto cultural Gastronomicamente sempre que possível 

janto comida mediterrânea mas adoro ir para um pub socializar e beber os meus pints e comer 

vinegar chip s... Um misto de tudo (Masculino, 27, Reino Unido, It developer). É este o desafio dos 
nossos dias (Identidade) today ( ) great challenge ( ) is to be able to extract the best from 
this new work environment without loosing internal consistence

 

(Freitas, 2008:3). A 
identidade de cada um passa a consistir numa fusão entre o que se mantém e o que se 
encontra de diferente,  l identité constitue une sorte de bouclage indissoluble entre 
similitude et différence (Morin, 1980, apud Pilar Marti, p. 56).  

Apesar da mistura cultural a que muitos se dizem votados, o sentido de pertença em 
relação ao país de origem é ainda muito forte (67,5%), exactamente os mesmos que, em 
relação ao país de acolhimento, o sentem de forma mediana. Relativamente à região onde se 
encontram, e em relação à Europa, sobressai um sentimento de pertença mediano (60%), 
destacando-se um forte sentimento europeu para 25% dos inquiridos (Figura V. 33). Existem 
ainda alguns sentimentos de pertença às antigas colónias (Brasil e PALOP).            
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Figura V. 33. Sentido de pertença (participação/interacção)  

 

Fonte : Inquérito a Emigrantes Portugueses qualificados / elaboração própria  

   

Uma das questões de base deste trabalho tem a ver com a denominação a atribuir aos 
emigrantes qualificados. Decidimos também indagar os nossos inquiridos sobre essa questão, 
tentando verificar se se sentem como tal (tendo em conta a noção de emigrante) ou, se pelo 
contrário se integram noutro conceito. Apesar de onze falhas na resposta, as restantes 
encontram-se equilibradas, existindo apenas 14 a considerarem-se como emigrantes. Para 
estes o conceito tem a ver com o facto de viverem e trabalharem num país (vários países) de 
acolhimento, tendo deixado o país de origem ( a minha casa, os meus pais, os meus amigos e toda 

a vida para começar tudo de novo noutro país - Feminino, 40, Cabo Verde, Professora universitária), 

ao qual se dirigem apenas durante as férias ir a Portugal é uma ocasião especial, sempre 

associada a períodos de descanso (Feminino, 31, Reino Unido, Arquitecta).  

Para além destes aspectos, outro ponto associado à emigração, também sentido por 
estes elementos, são as saudades sinto, a nostalgia e a saudade de Portugal que os emigrantes 

portugueses que nos anos 60 e 70 viram-se a obrigados a sair de país para melhorar as suas condições 
e alegria do regresso anual durante o mês de Agosto (Feminino, 34, Irlanda, Engenheira do Ambiente) 

e a defesa dos valores patrióticos considero-me português, mais do que um cidadão do mundo, 

dado o apego e orgulho que tenho no meu país e nos nossos valores e História (Masculino, 33, Suíça, 

Finanças business controler). No entanto, há a noção da diferença, emigrante mas não na 

definição tradicional de emigrante. Julgo que se trata de um conceito que tem estado a evoluir e que 
agora abrange uma franja da sociedade bastante diferente da dos anos 60 (pessoas urbanas, com 

escolaridade bastante elevada...) , (Feminino, 32, Áustria, Professora/Tradutora). Esta noção vai ao 
encontro da ideia defendida por José Reis, quando indica que a substituição do conceito de 
migração pelo de mobilidade sugere um processo de diferenciação social entre as classes 
destes trabalhadores (2007:179). 

Os 15 elementos que não se consideram emigrantes, definem-se sobretudo como 
Cidadão Europeu (Masculino, 30, Itália, Engenheiro informático), ou até Expatriado (Masculino, 30, 

Suíça, Consultor), ou simplesmente alguém que escolheu um local diferente do normal para viver por 
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uma fase da vida (Masculino, 41, EUA, Gestor) ou como uma Pessoa que tem curiosidade por ver 

outros países/culturas e viver neles (F, 34, Irlanda, Engenheira informática). Como também indica 
José Reis, o conceito de migração está mais frequentemente associado à permanência das 
estadias, pelo que o facto de viver uma fase da vida não é considerado como tal. Há quem 
considere o conceito de emigrante desadequado porque se encontra em busca das minhas 

raízes

 
(Feminino, 35, Dinamarca, Estudante), encontrando-se tão integrado noutro país que sinto 

que também pertenço aqui...

 
(Masculino, 27, Reino Unido, It developer), ou assumindo a dificuldade 

da definição de uma identidade, provocada pela mobilidade, ou no dizer de Rui Pena Pires, por 
uma circulação , Portugal já não é 'casa' por isso não sei bem de onde é que estou a emigrar 

(Feminino, 34, República da Singapura, Terapeuta da fala).   

Figura V. 34. Considera-se um cidadão do mundo?                  

Fonte : Inquérito a Emigrantes Portugueses qualificados  

A dificuldade em definir a situação em que se encontram, ligada à própria indefinição 
do futuro no âmbito da mobilidade, leva a que 77,5% se considere um cidadão do mundo , 
contra apenas 7,5% que não se sentem como tal (Figura V.34). Aquele conceito relaciona-se com 
a disponibilidade para trabalhar em todo o mundo não me importo de viajar sozinha e/ou mudar-

me para países novos e aprender a sua língua e a sua cultura

 

(Feminino, 29, República da Irlanda, 

Engenheira Química),  com a capacidade de adaptação às circunstâncias, com o facto de  não ter 
medo de abrir os horizontes sentido que  Todos os países podem, potencialmente, começar a ser 

'casa' (Feminino, 34, República da Singapura, Terapeuta da fala), Talvez pela globalização, por não 
haver fronteiras físicas e podermos viajar para qualquer lado com bastante eficácia (Feminino, 45, 
Espanha, Professora), Talvez, por viver demasiado com a mala feita (Masculino, Suíça, 37, Director). 

Talvez pelo espírito aberto que os protagonistas desta mobilidade dizem sentir, Partilho as 

minhas experiências com outras culturas e enriqueço horizontes (Feminino, 30, Holanda, Auditora), 
porque tive a oportunidade de conhecer pessoas de todos os lados do Mundo, o que em Portugal 
dificilmente aconteceria. Deste modo sinto-me muito mais aberto culturalmente, interesso-me mais por 

informação sobre todo o Mundo (Masculino, 29, Reino Unido, Engenheiro agro-industrial), pela 
possibilidade de viver em vários países do mundo, de conhecer o mundo sem a intenção de me 

fixar em nenhuma parte em particular mas sim onde ( ) nos sentirmos melhor. (Masculino, 37, 
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Engenheiro). Há quem se sinta Sempre, orgulhosamente, Português 

(Masculino, 49, Itália, Director empresa), ou um cidadão europeu pelos valores e estilo de vida... 

(Masculino, 27, Reino Unido, It developer), não esquecendo que é  um cidadão de Portugal, gosto de 

viajar, gosto de conhecer e gosto de me misturar (Masculino, 27, Reino Unido, Engenheiro), Apesar 
de sentir uma grande afinidade com o país onde nasci, sinto que posso construir a minha vida em 

muitos sítios neste mundo (Feminino, 25, Dinamarca, Estudante). Há também quem considere que 
Portugal é pequeno demais para pessoas como eu (Feminino, 29, Suíça, Investigadora em engenharia 

química), e quem gostasse de ser mais cidadão do mundo (Masculino, 28, Chile, Gestor), conhecer 
mais. Chega a ser uma questão hereditária, A história da minha família cruzou vários continentes e 

também por isso julgo que tenho uma certa mundividência e uma curiosidade nata que me obriga a 
viajar e a conhecer coisas novas (Feminino, 32, Áustria, Professora/tradutora). 

Além do espírito aberto, da capacidade de adaptação, ser cidadão do mundo é ter uma 
linguagem própria, mais abrangente Gosto de viajar e conhecer novas culturas. Falo fluentemente 

4 línguas e tenho conhecimentos básicos de outras 3, sendo uma delas, asiática. Tento aproveitar o 
melhor das várias culturas a que estou exposta e tento não considerar algo pior apenas por ser 
diferente. Estou habituada a ter de fazer conversões mentais de medidas, fusos horários e moedas de 

diferentes países. Sou extremamente curiosa (Feminino, 31, Reino Unido, Arquitecta). Estas 
características são ao mesmo tempo causa e consequência deste nomadismo ,como indica 
Freitas international experience requires that the professional keeps an open mind, is 
stimulated by challenge, is curious about what is different, has a genuine ability to observe and 
read scenarios, as well as a respect for cultural and symbolic reality that differs from his own

 

Esta situação acaba por gerar uma personalidade com características equivalents devido às 
vicissitudes vividas to deal whit the new( ) demands outstanding ability to adapt and be 
flexible, while at the same time, it requires low anxiety, in order to tolerate the ambiguities and 
stresses( ) this profile also prizes interpersonal abilities, cultural sensitivity, empathy, 
autonomy

 

(Freitas, 2008:5).   

5.8.  O Projecto Migratório e o Futuro   

Apesar das dificuldades que possam persistir em termos culturais em algumas 
sociedades, e contrariamente às anteriores vagas de emigração em que os nossos 
compatriotas se sentiam morrer um bocadinho cada vez que se sentiam obrigados 
(economicamente) a deixar a pátria, 78% dos nossos inquiridos considera que ao sair do país 
fica claramente a ganhar e 60% acha muito importante profissionalmente.Uma 

percentagem de 18% considera enriquecedor para toda a família, chegando alguns a lamentar 
não ter partido antes. Apenas dois elementos consideram existir demasiadas rupturas. 

Levados a pronunciar-se sobre os aspectos negativos da experiência para toda a 
família, a opinião é quase unânime, são apenas seis os elementos que não referem a distância 

de família e amigos . Alguns acentuam a solidão, as típicas saudades portuguesas, da 
gastronomia, do clima, da língua. A parte gastronómica é colmatada com a elaboração de 
pratos portugueses, o clima com as múltiplas viagens efectuadas. Um ou outro aspecto 
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referido tem a ver com características particulares de determinados destinos, como seja o 
caso de países pouco desenvolvidos, existindo uma Fraca qualidade da água da rede pública, 

recolha do lixo insuficiente, rede eléctrica deficiente e com falhas, serviços lentos e burocráticos, fraca 
implementação da internet nos serviços, lacunas no ensino público ao nível da formação dos 

professores (Feminino, 40, Cabo Verde, Professora Universitária), ou muçulmanos, a Privação 

cultural (acesso a cinemas, teatros, ambientes com música, etc.); condicionalismos socioculturais (em 
particular para as mulheres); alguma falta de liberdade em aspectos como o acesso a alguns websites, 

bebidas alcoólicas, carne de porco, etc. (Masculino, 38, Arábia Saudita, Engenheiro SAP). É também 
sentida a perda do contacto diário com a actualidade de Portugal, a perda de laços ou até a 

 

impotência sobre o estado em que se encontra (Masculino, 29, Reino Unido, Engenheiro agro-

industrial). No entanto, redescobre-se  o prazer de viver em Portugal (Masculino, 33, Suíça, 

Finanças business controler).  

Quando analisamos as respostas que dizem respeito aos aspectos positivos que esta 
vivência internacional proporciona, verificam-se diversos denominadores comuns, com um 
destaque nítido para duas palavras: enriquecimento e experiência . Na primeira enquadra-
se o enriquecimento pessoal, cultural, linguístico, profissional e até monetário. Na segunda, a 
experiência de vida, cultural, profissional, internacional, em suma, uma experiência 
enriquecedora. Apesar do destaque dado a estes dois tópicos (uma das principais diferenças 
relativamente às migrações de não qualificados), não deixa de ser referida a questão 
financeira, pelo facto de proporcionar melhor qualidade de vida e estabilidade económica. 
Para além destes três aspectos, comuns a todos os inquiridos, existem outros que denunciam 
a situação familiar do agente de mobilidade independente. Assim, os que se encontram 
sozinhos referem sobretudo a abertura de horizontes , a forma de encarar os problemas e 
encontrar as soluções, Sinto que cresci muito por estar mais longe de todos os que conheço e ter de 

encontrar o caminho por mim e tomar decisões que de outra maneira teriam sido muito influenciadas 

por outras pessoas (Feminino, 25, EUA, Artista 3D), a capacidade de adaptação à mudança, Pelo 

facto de ser uma experiência nova e difícil, cresci imenso pessoalmente e profissionalmente 
(Masculino, 29, Reino Unido, Engenheiro agro-industrial), Tornamo-nos pessoas melhores, com mais 
coragem e mente aberta (Feminino, 34, República de Singapura, Terapeuta da fala).  

Outra das consequências da globalização e também desta vaga de migrações, é a 
existência de famílias mistas, que encontram nesta mobilidade uma forma mais justa de viver 
numa sociedade multicultural , já que vivenciam essa multiculturalidade logo na família 
nuclear. A vivência nestes mundos multiculturais (pela natureza multicultural de muitas 
cidades) são vividos como mais uma forma de enriquecimento de novos povos e novas 
culturas o meu grupo de amigos aqui é bastante internacional o que me faz alargar ainda mais os 

horizontes (Feminino, 32, Áustria, Professora/ tradutora). Esta questão é também muito 
importante quando existe descendência Para os meus filhos é uma nova experiência sem esquecer 

o seu pais de origem (Feminino, 40, Cabo Verde, Professora Universitária).  

Ponto comum a todos, é a referência a novos conhecimentos adquiridos em termos 
profissionais e a aprendizagem de novos métodos de trabalho bem como o reconhecimento 
profissional e a progressão na carreira. A localização geográfica de alguns países, sobretudo do 
centro da Europa é também referida pela maior facilidade na realização de viagens. A vivência 
de outras culturas de um ponto de vista não turístico é acentuada e considerada como 
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extremamente enriquecedora para todos os elementos da família, Acredito que iremos tirar 

mais partido desta experiência um dia mais tarde, especialmente os meus filhos porque ficam a saber 
que há outros mundos para além do nosso quintal em Lisboa (Masculino, 38, Arábia Saudita, 

Engenheiro SAP), proporcionando também um termo de comparação e a distância necessária para 

observar as coisas de fora (Feminino, 32, Áustria, Professora/ tradutora), passar a ver Portugal com 

outros olhos (Feminino, 29, Suíça, Investigadora em engenharia química), ou seja, passa-se a ter  
uma maior lucidez em relação ao Portugal (Feminino, 29, Investigadora em engenharia química, 

Suíça). Há ainda um maior equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Sendo esta uma 
característica comum a este tipo de migrantes, acreditamos que pelo facto de se encontrarem 
longe da pátria e da família mais chegada, as actividades culturais e de lazer são aproveitadas 
de forma mais intensa, assim como se intensificam os laços na família nuclear.  

Em suma, podemos generalizar o seguinte: Esta experiência até agora tem-me 

proporcionado um enriquecimento em tantos níveis! Desde o profissional onde me sinto reconhecida 
pelo meu trabalho e pelo meu esforço até ao cultural (Feminino, 29, República da Irlanda, Engenheira 

Química), tal como refere Freitas the expatriation experience is complex and that it mobilizes 
competencies other than the Professional (Freitas, 2008:3).    

Causas da Permanência no Estrangeiro/ O Regresso

  

O regresso ao país de origem acaba por ser vivenciado como um objectivo, apesar da 
serenidade porque Ainda sem data marcada (Feminino, 30, Holanda, Auditora), não espero voltar 

de imediato (Masculino, 28, Chile, Gestor), será algo possível a longo prazo (Feminino, 40, Cabo 

Verde, Professora universitária). Entretanto os adjectivos não podiam ser mais positivos e com a 
típica saudade portuguesa: com júbilo e fogo-de-artifício (Masculino, 33, Reino Unido, Professor 

universitário), Com esperança e saudades  (Masculino, 37, Suíça, Director), Com grande expectativa 

e alegria, um dia... (Feminino, 27, França, Investigadora). As idas regulares a Portugal, além de 
servirem de férias e para tratar de assuntos burocráticos, são aproveitadas ao máximo para 
ultrapassar as saudades da família, tornando-se até mais emocional com o passar dos anos 

(Feminino, 34, Singapura, Terapeuta da fala). Existem também opiniões antagónicas, com 
afirmações categóricas como não quero voltar (Masculino, 30, Suíça, Consultor) ou Nos últimos 

anos tenho tentado reduzir ao máximo a frequência e o tempo de estadia em Portugal, pois após um, 

dois dias tudo começa a irritar-me... (Feminino, 32, Áustria, Professora/ tradutora) até Cada vez me 

sinto menos em casa mas cada vez mais gosto de Portugal (Masculino, 27, Reino Unido, It devoloper), 

e também quem considere que Viver fora de Portugal é a vida de todos os dias, não me questiono 

sobre o que significa" (Feminino, 29, França, Engenheira). 

Apesar de nem todos os nossos inquiridos se encaixarem no perfil de nómada , feitos 
para explorar o mundo, 27,5% referem não ter ainda a certeza, servindo esta experiência de 
mobilidade para testar essa capacidade sempre gostei de conhecer outras culturas, sabores, 

pessoas; espírito 'nómada' sinceramente não sei! (Masculino, 38, Arábia Saudita, Engenheiro SAP), até 
porque muitas vezes consegue-se manter os dois pólos Gosto de viajar mas também gosto de 

criar raízes, não me sinto nómada (Masculino, 27, Reino Unido, Engenheiro). Se há quem esteja 
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ainda a descobrir este espírito, outros detêm já um certo pendor genético

 
para o mesmo, já 

que 37% são descendentes de nómadas.    

                                                                                                                Figura V. 35. Perfil de nómada 
Fonte : Inquérito a Emigrantes Portugueses qualificados   

Há até quem se considere 
nómada a 100%, mas tal acontece 
sobretudo com os mais jovens 
Enquanto não há família (filhos e cônjuge) 

estabelecida., Depois torna-se mais 
complicado (Feminino, 27, França 

Investigadora). São significativos os que 
se consideram nómadas, 50% (Figura V. 

35.), Continuo com vontade de viajar e 

encaro a hipótese de mudar de país para 
trabalhar (Feminino, 30, Holanda, 

Auditora), pela possibilidade de viver 
noutros países ou simplesmente pelo 
gosto em viajar Gosto de aventuras, de começos, de viajar, do que é diferente (Feminino, 34, 

República da Singapura, Terapeuta da fala), explorar novas culturas e vivenciar novas paisagens 

(Feminino, 25, Dinamarca, Estudante), um desafio e uma aprendizagem extremamente 
enriquecedoras. É um nomadismo necessário e vantajoso É melhor encarar a realidade, 

aproveitar o melhor de cada situação e seguir em frente, sendo positivo (Masculino, 49, Itália, Director 

empresa), que tem como fim último a sedentarização  Irei para qualquer lado onde possa ter 

melhores perspectivas futuras... Mas Portugal seria o meu sítio de eleição (Masculino, 27, Reino Unido, 
It developer).   

São inegáveis as mudanças operadas, 93% considera haver diferenças entre aqueles 
que emigram e aqueles que nunca o fizeram. A vivência de experiências diferentes, além do 
enriquecimento pessoal, social, cultural e profissional proporciona mais confiança e mais 
autonomia, menos resistência à mudança, ao risco, aos desafios, o que por sua vez poderá 
levar a um maior empreendedorismo. Ganha-se confiança em nós próprios pois somos iguais ou 

melhores que todos os outros (Masculino, 27, Reino Unido, It developer). Inegável é a mente mais 
aberta, mais tolerante, uma maior capacidade de adaptação e de relacionamento as pessoas 

que migram acabam por ter uma mente mais aberta, pois tiveram contacto com culturas diferentes e 
um maior espírito empreendedor e de capacidade de superação de desafios/dificuldades (Feminino, 

31, Reino Unido, Arquitecta). Em contrapartida quem nunca saiu do seu meio não sabe o que é ter de 

enfrentar toda uma nova realidade, novas pessoas, novas línguas. É simplesmente estar na sua área de 

conforto (Feminino, 32, Áustria, Professora/Tradutora), logo  As perspectivas de quem fica sempre 

num sítio, sejam culturais, profissionais, familiares, etc são mais restritivas e fechadas do que quem 
tem obrigatoriamente se adaptar a uma realidade diferente da sua de origem (Feminino, 34, Irlanda, 

Engenheira do Ambiente). Esses ficam a saber do que são capazes,  São mais aventureiros, têm 

menos medos, têm maior capacidade de reacção a situações difíceis (Feminino, 40, Cabo Verde, 

Professora Universitária). Esta visão mais global e abrangente do mundo e do próprio país torna-
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nos mais receptivos à diferença, a outras pessoas, a outras culturas  há muitos dogmas que são 

eliminados quando viajamos, conhecemos e nos integramos (Feminino, 29, Investigadora em 
engenharia química, Suíça), abre muito os horizontes, em relação à maneira como se vê os originais 
desse país assim como os outros emigrantes. É sem dúvida muito enriquecedor Feminino, 25, EUA, 
Artista 3D).  

Questionados sobre o significado da experiência migratória, sobressaem várias 
expressões: uma mudança; uma experiência positiva, humanizante, enriquecedora; 
crescimento pessoal, profissional; abertura de espírito e confronto cultural; sobretudo, uma 
oportunidade, de conhecer pessoas, hábitos, culturas, de alargar contactos e conhecimentos, 
de crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional, de independência monetária, de 
valorizar o currículo Viver fora de Portugal significa fugir à rotina, fazer algo de diferente. Mas isso 

implica estar longe de tudo: família, amigos, lugares (Masculino, 28, Chile, Gestor). É Vivre avec le 
changement et la difference constitue la norme dans ce monde nouveau

 

(Freitas, expatriation 
professionelle, 2008: 4). No entanto é uma experiência que todos, em alguma fase da nossa 

vida, devíamos ter (Masculino, 29, Reino Unido, Engenheiro agro-industrial). Esta valorização é 
sentida pelos emigrantes independentes e pelos que possuem família enriquecimento do seio 

familiar, para os filhos, preparação para um futuro de mudança que se avizinha para as gerações 
futuras (Masculino, 33, Suíça, Finanças business controler).   

Uma experiência rica, para importante da história de vida de todos os participantes 
To the professionals and their families the expatriation is a part of their biography and it 

belongs to them forever

 

(Freitas, 2008:18). 
Sendo por estes emigrantes vista sobretudo pelos factores positivos que aporta, 

desvaloriza-se o facto de não se viver no país onde se nasceu, confirmando-nos como 
cidadãos do mundo . É simplesmente Deixar de viver no país de origem (Masculino, 37, Angola, 

Diedros fabril 

 

Engenheiro), com os novos meios e vias de transporte Viver fora de Portugal não é 

significativo ( ) Quase nem parece que estou assim tão longe (Feminino, 29, República da Irlanda, 

Engenheira Química). Para muitos começa como uma oportunidade de trabalho (por vezes 
desencadeada pelo desemprego ou por se encontrar aquilo que não consegui em Portugal 

 

Masculino, 27, Reino Unido, It developer), que depois se traduz num crescimento, e uma preparação 

para a vida sem igual, pessoal e profissional (Feminino, 25, EUA, Artista 3D). Pode ser simplesmente 
Uma escolha de estilo de vida (Feminino, 46, França, Quadro da Renault),  uma experiência 

enriquecedora num mundo crescentemente globalizado (Masculino, 41, EUA, Gestor) que nos dá 
também Uma maior capacidade de avaliar a situação de Portugal e não só ver os problemas mas 

também as alternativas possíveis. Aprender também que ao contrário do que se diz Portugal tem 

muitas coisas boas que são importantes (Feminino, 31, Reino Unido, Arquitecta) já que, à boa 
maneira portuguesa, Viver fora de fora de Portugal significa Saudade (Masculino, 27, Reino Unido, 

Engenheiro). 

Na emigração tradicional existia uma certa admiração em relação aos emigrantes, por 
parte dos seus conterrâneos, pelo facto de se aventurarem no desconhecido, apesar de ser 
algo sentido como necessário. No caso das migrações qualificadas as opiniões dividem-se. Por 
parte da família sempre me apoiaram, como me apoiariam se continuasse em Portugal (Masculino, 

38, Arábia Saudita, Engenheiro SAP) e dos amigos há um misto de orgulho e admiração, 
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sobretudo quando existe coragem de partir sozinha para uma nova vida (Masculino, 38, Arábia 

Saudita, Engenheiro SAP), pela força, pela determinação, pela aventura, Um misto de admiração e 

respeito porque procurei um sítio aonde estivesse melhor (Masculino, 27, Reino Unido, It developer) 

ou porque nunca virei as costas ao trabalho, mesmo que tivesse que estar longe das condições 

ideais (Feminino, 27, França, Investigador,). No outro lado está o desdém, o desprezo por ter 

deixado uma posição profissional estável e partir (Feminino, 34, Irlanda, Engenheira do Ambiente), a 
inveja motivada pela incompreensão, a intolerância (perante as críticas a Portugal ou ao 
estrangeiro, correndo o risco de ouvir "porque é que saíste de Portugal?" 

 

Feminino, 34, República 

de Singapura, Terapeuta da fala). Ou seja Para alguns a opção correcta, para outros, desnecessária 

(Masculino, 28, Chile, Gestor), apesar de alguns serem considerados um caso de sucesso 

(Feminino, 32, Áustria, Professora/Tradutora). 

No país onde se encontram actualmente, há situações em que nem sequer se coloca a 
questão da emigração Tratam-me normalmente sem ter em conta esse aspecto (Feminino, 46, 

França, Quadro da Renault), uma relação normal como a de qualquer outro cidadão europeu 

(Feminino, 45, Espanha, Professora) sem nada em particular por ser migrante mas sim por ser a 

pessoa que sou (Feminino, 31, Reino Unido, Arquitecta). Para muitos os relacionamentos são de 
normalidade, até porque o convívio é feito com outros imigrantes e muitos países têm 
também os seus próprios emigrantes, estando habituados a esses intercâmbios. Os 
sentimentos, são, na generalidade positivos em relação aos portugueses, de igualdade mas 
também, tal como no próprio país, de respeito, de admiração pela coragem, pela aventura. 
Continua a existir a outra vertente, o ressentimento, aquelas pessoas mais invejosas e 

patriotistas, talvez, que comentam sobre a portuguesa que veio retirar o trabalho a um francês 

qualquer (Feminino, 27, França, Investigadora) bem como as diferentes perspectivas: os Suíços, 

olham com um misto de desconhecimento e distância; os outros migrantes: olham com simpatia, 

partilhamos o mesmo destino  (Masculino, 37, Suíça, Director). Mas, na generalidade os 
sentimentos são positivos em relação aos portugueses acho que gostam de mim e que estão 

contentes por eu ter vindo para cá (Masculino, 38, Arábia Saudita, Engenheiro SAP), contribuindo 
estes emigrantes para a divulgação da imagem de Portugal Gosto de pensar que contribuí para 

alterar a maneira como o Suíço olha para o Português (Feminino, 29, Suíça, Investigadora em 

engenharia química), uma imagem positiva gostam de Portuguesas. Não noto qualquer tipo de 

diferença no tratamento deles, antes pelo contrário, gostam de saber costumes, tradições e coisas 
sobre Portugal. Até acho que faço muito pelo Ministério do Turismo (Feminino, 29, República da 
Irlanda, Engenheira Química).  

O Futuro

 

Os projectos futuros da maioria da nossa amostra vão ao encontro dos projectos dos 
emigrantes qualificados. Apenas 33% pretendem ficar no país onde se encontram e 23% ainda 
não têm os planos definidos. Ao encontro do conceito de nomadismo, e confirmando a 
propensão para a mobilidade (verificámos, no Eurobarómetro 337, que a propensão dos 
portugueses para a mobilidade se situa acima da União Europeia), 43% pretendem percorrer 
outros países na procura de aprendizagem e valorização profissional, ou até na procura de 
melhor salário e melhores condições de vida (33%). Muitos pretendem voltar a Portugal 
depois de um certo período no estrangeiro (30%), valorizando o currículo e melhorando o seu 



V. PERSPECTIVAS E DIVERSIDADES NOS EMIGRANTES PORTUGUESES QUALIFICADOS

 

172 ____________________________________________  

Arlete Rodrigues  

estatuto profissional em Portugal (25%), com a intenção de contribuir para o desenvolvimento 
do país de origem (18%), ou simplesmente depois de ganhar algum dinheiro (15%). 
Questionados sobre o tempo que pretendem ficar fora antes de regressar a Portugal, apenas 
8% referem um período superior a dez anos, 15% indicam um período de três anos e 25% um 
período entre cinco e dez anos (Figura v. 36).  

Figura V.36. Planos a longo prazo  
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Ficar no país onde se encontra (33%)

Tentar ganhar algum dinheiro e regressar a Portugal (15%)

Valorizar o meu currículo e melhorar o meu estatuto profissional em Portugal  (25%)

Regressar a Portugal e cont ribuir para o seu desenvolvimento (18%)

Procurar adquirir a nacionalidade estrangeira (3%)

Percorrer outros países na procura de melhor ordenado /melhores condições de vida (33%)

Percorrer outros países na procura de aprendizagem / valorização profissional (43%)

Ainda não estão definidos (23%)

Ficar fora durante um certo período e depois regressar a Portugal (30%)

Outros (10%)

 

Fonte : Inquérito a Emigrantes Portugueses qualificados / elaboração própria   

Demonstrativo da estabilidade e equilíbrio encontrados nesta vida pelo mundo, é a 
quase inexistência de preocupações Nenhuma em especial, aproveitar a experiência (M, 28, Chile, 

Gestor), para além daquelas comuns a qualquer ser humano: a saúde de familiares; o bem-
estar e a felicidade dos filhos; a constituição de uma nova família para aqueles que ainda não a 
têm; a estabilidade e realização da vida profissional. Há uma ou outra indecisão sobre 
possíveis investimentos a fazer no país de origem ou de destino, e uma ou outra inquietação 
sobre a hipótese de emprego aquando do regresso a Portugal. Sem preocupações de maior, 
basta Ser feliz (Feminino, 31, Reino Unido, Arquitecta) e tentar concretizar os projectos em 
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mente. Estes chegam a confundir-se com as anteriores: a realização pessoal, nomeadamente 
com a constituição da família, ou acompanhar o crescimento dos filhos; adquirir casa; 
procurar a estabilidade na carreira, crescer profissionalmente ou arranjar nova oportunidade 
de trabalho quando terminar o contrato ou que satisfaça melhor as expectativas; apostar na 
formação, aprender mais, (realização de MBA ou aprender a língua do país onde estou 

 
Feminino, 25, Dinamarca, Estudante).  

Estes projectos são geralmente programados para o país de acolhimento, mas há quem 
procure decidir se permaneço pela Irlanda ou se mudo para outro país que não Portugal (Feminino, 

29, República da Irlanda, Engenheira Química), ou quem pretenda continuar um percurso móvel e 
resolva continuar na mesma empresa, mas noutro projecto e noutro país (Masculino, 28, Chile, 

Gestor) ou ainda Seleccionar outro país para uma próxima experiência profissional (Feminino, 46, 

França, Quadro da Renault). Significativo é número dos que pretendem ser empreendedores, 
criar um projecto próprio (uma empresa na mesma área profissional, ou um projecto 
inovador) ao regressar a Portugal. Finalmente, há aqueles que pretendem apenas adaptar-se à 
nova experiência, ou simplesmente Aproveitar a experiência profissional que tenho ao meu dispor 

(Masculino, 27, Reino Unido, Engenheiro) e  Viajar e conhecer o máximo possível da região onde 

estou (Masculino, 28, Chile, Gestor).  

Se adaptarmos a estes inquiridos a tipologia defendida por Pierre no capítulo IV, 
podemos considerar a existência de dois tipos: os defensivos e os transnacionais . No 
primeiro caso, já que encontramos indivíduos que não se sentem inferiorizados em relação à 
sociedade de acolhimento, levando a mobilidade ao despertar de uma consciência de 
pertença local que gera uma reivindicação cultural, defendendo as suas origens relativamente 
aos colegas de trabalho. Estes agentes encontram-se plenamente integrados na actividade da 
empresa, apesar de identificados como estrangeiros na sociedade de acolhimento. Mantêm 
a sua diferença e desejam voltar ao seu país de origem no fim da carreira, onde as 
competências interculturais obtidas pela mobilidade são postas ao serviço do mesmo, visto 
que os valores resultantes das experiências transnacionais permitiram o acesso a redes 
(económicas, políticas, religiosas, associativas). No segundo tipo, Os Transnacionais , 
encontramos aqueles que prosseguiram estudos longe do seu país, com estudantes de todas 
as nacionalidades, aplicando comportamentos adaptados a um ambiente idêntico. Ligam-se a 
outros indivíduos sem ter em conta os passaportes ou os locais de nascimento. Para eles a 
mobilidade internacional passou a ser uma realização, não um desenraizamento temporário, 
possuindo um discurso que apela ao plurilinguismo e à livre empresa , à construção de um 
espírito cosmopolita

 

na empresa. 
Quanto às teorias sobre o brain drain explanadas no capítulo II, identificamos algumas 

situações que poderiam ser identificadas com o Brain Drain Indirecto, pelo movimento de 
estudantes de pós-graduação encontrados, apesar de as suas características nos levarem a 
crer que se revelarão antes como um Brain Gain. Ao invés da perda definitiva desses 
estudantes para o país de origem, retirando-lhe futuros recursos humanos qualificados, 
necessários ao seu desenvolvimento, com o seu regresso acontecerá a situação inversa. Sendo 
essa a intenção de momento, o regresso destes recursos humanos ao país de origem irá 
depender das condições políticas e económicas favoráveis.  
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Além deste primeiro tipo, parece sobressair um Brain Gain, num benefício para o país 
de origem a médio prazo, já que a maioria destes indivíduos mantêm laços com o país de 
origem e pretendem manter-se fora do país, por um período de alguns anos, regressando com 
um capital humano, financeiro e social. Esta migração é vista como um processo circular, 
benéfica para o país de origem, visto que os trabalhadores qualificados após um período de 
residência no exterior, regressam ao país de origem e aí aplicam os conhecimentos, o capital e 
os contactos adquiridos no decurso da sua estadia no estrangeiro. A mobilidade internacional 
destes recursos humanos qualificados assume assim uma natureza não definitiva (carácter 
mais temporário que definitivo), cujos efeitos apenas poderão ser avaliados a longo prazo. 
Muitos referem o desejo de aplicar as competências adquiridas num projecto próprio, 
verificando-se em muitos casos que o comprometimento dos emigrados para com o país de 
origem é elevado, sendo a irreversibilidade do brain drain posta em causa

 

(Glaser, 1978, apud 
Peixoto, 1999:33). Antes deste retorno, a migração destes qualificados vai sendo 
complementada por uma circulação temporária, uma 

 

brain Exchange . 
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VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES  

Há 40 000 anos não havia humanos na Europa. 
Somos todos migrantes ou descendentes de migrantes . 

Bob Sutcliffe  

O fenómeno das migrações acompanha a história portuguesa desde os tempos mais 
remotos. País de emigrantes e também de imigrantes, Portugal foi acompanhando as 
mudanças mundiais ao nível político, social e económico, possuindo uma história migratória 
rica e variada.  

No século XXI, essas mudanças são muito acentuadas, já que a globalização, a 
facilidade proporcionada pelas vias e meios de comunicação, as novas tecnologias, o aumento 
das qualificações académicas, as dinâmicas do Brain Exchange

 

possibilitam um novo tipo de 
migrações, mais temporárias, mais enriquecedoras, previsivelmente menos problemáticas do 
ponto de vista da integração. Portugal posiciona-se também na chamada aldeia-global 
recebendo e enviando para vários pontos do globo, indivíduos com qualificações académicas 
superiores, num quadro de mobilidade que nos recorda o período nómada da história da 
humanidade. 

Esta dinâmica de intercâmbios de competências entre vários países intensificou-se, nas 
últimas décadas, levando cada vez mais portugueses qualificados a sair da sua zona de 
conforto na busca de novas dinâmicas para a sua carreira profissional. Tal facto poderá, no 
entanto, constituir um factor de instabilidade, que directa ou indirectamente, afecta toda a 
família, nomeadamente os filhos, no âmbito de uma educação multicultural, que colocará em 
causa os aspectos linguísticos e culturais, associados à noção de identidade nacional.  

Esta investigação pretendeu realizar uma pequena análise de diagnóstico das 
migrações qualificadas relativamente a Portugal, sobretudo em relação aos emigrantes. Sendo 
consensual para vários especialistas nesta área, a existência de uma terceira vaga na 
emigração de portuguesa, sobretudo de profissionais com qualificações académicas 
superiores, o estudo incidiu nestes últimos, procurando diferenciar o seu perfil dos perfis das 
vagas anteriores. Tendo apenas por base, como critérios, a nacionalidade portuguesa e uma 
graduação académica de nível superior, procurou-se analisar o percurso migratório, 
profissional e familiar destes agentes dentro dos mais diversos países e em variadas 
profissões. 

Para levar a cabo tal investigação, com o objectivo de dar resposta às questões 
enunciadas no início desta dissertação, concebeu-se uma recolha de dados, através de 
inquérito implementado através de uma aplicação informática, que constitui a base empírica 
da análise aqui apresentada. Todas as respostas abertas obtidas foram registadas, assim como 
foi elaborada uma análise de todas as questões fechadas através de gráficos. 

Apesar de também baseado em estatísticas de fontes oficiais, o objectivo desta 
investigação consistiu apenas na realização de um estudo que apresentasse as principais 
características deste tipo de migrantes, as suas aspirações e sentimentos em relação à 
vivência da mobilidade, sobretudo no que diz respeito à identidade cultural. Todavia, dadas as 
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dificuldades já enunciadas na obtenção de dados sobre a temática em causa, somos tentados 
a parafrasear Roberto Carneiro (apud Góis e Marques, 2007:16), mencionando que para o 
realizar tivemos  de afrontar criativamente o défice de informação e a escassez de 
estatísticas . 

Apesar de insuficientemente conhecida (e de não ser possível uma quantificação 
rigorosa), as migrações qualificadas apresentam, como documentado no capítulo III, números 
a ter em conta e que nos últimos anos têm registado um forte desenvolvimento. A sua 
evolução e inserção nos diversos domínios (laboral, social, cultural), nomeadamente por parte 
do agregado familiar e dos filhos (também no domínio escolar), resultam por vezes em 
processos complexos com efeitos diversos ao nível da integração e da identidade nacional.  

Este trabalho seguiu uma metodologia de investigação predominantemente qualitativa 
que, não permitindo a generalização dos resultados obtidos para a totalidade da população 
migrante qualificada, possibilitará uma primeira abordagem à questão e a descoberta de 
novas pistas de investigação que se poderão revelar interessantes para a compreensão da 
inserção laboral, social e familiar dos migrantes qualificados no mundo alargado da 
globalização. 

Neste percurso é de relembrar que, relativamente a esta temática os estudos 
existentes são ainda muito escassos, sobretudo se comparados com outras áreas dos estudos 
migratórios. Esta carência interfere com as questões teóricas e conceptuais relativas à 
realidade portuguesa, e sobretudo com as questões estatísticas. Estas insuficiências são 
sobretudo marcantes no que diz respeito aos emigrantes (talvez pela maior dificuldade na 
captação de dados), sendo de assinalar diversos estudos sobre os imigrantes qualificados em 
Portugal. Com o aumento desta nova realidade será de supor um maior interesse por este tipo 
de migrantes, ainda em número inferior comparativamente a outros, e uma necessidade de 
implementar um registo sistemático das saídas (talvez através de aplicação informática), para 
uma melhor percepção dos mesmos. Tendo em conta as referências dos emigrantes inquiridos 
nesta investigação, e as dificuldades referidas (por parte de alguns deles), no que diz respeito 
à rede de consulados e embaixadas de Portugal, seria pertinente o seu ajustamento à nova 
realidade dinâmica das migrações qualificadas, bem como um maior reforço da cooperação 
institucional entre os organismos governamentais.  

Apesar de sermos um povo coeso, consciente da sua memória e da sua história 
original, situação que à partida poderia originar dificuldades na integração, ou na preservação 
da identidade, tal não acontece. Talvez seja uma questão de genética portuguesa , a 
facilidade em sair e a facilidade em conjugar o verbo adaptar . 

O tema das migrações exige uma contínua análise, dado que a dinâmica dos 
fenómenos que lhe estão inerentes requerem uma actualização permanente de dados, pontos 
de vista e das próprias realidades. Longe de ser um assunto acabado, abre novas perspectivas 
de estudo, o que não se configura como uma tarefa facilitada uma vez que permanece a 
incoerência de dados entre alguns organismos em Portugal (INE) e os estudos efectuados por 
investigadores portugueses a partir de outros organismos no estrangeiro. Por outro lado nem 
sempre se encontram os dados pretendidos porque não existem (em diversas entidades e 
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organismos com ligações a Portugal). Não sendo uma realidade muito estudada, sobretudo 
em Portugal, os limites conceptológicos de algumas noções ligadas às migrações qualificadas 
nem sempre são muito claros. 

Como principais limites a este trabalho podemos apontar, em primeiro lugar, a 
escassez de análise quantitativa efectuada dos fluxos emigratórios, nomeadamente no que diz 
respeito às habilitações académicas dos mesmos. Coloca-se também a questão relativa ao 
facto de os dados disponíveis não traduzirem, com fidelidade a realidade existente, já que 
resultam de metodologias de recolha díspares. Um estudo mais realístico dessa informação 
estatística teria permitido ilustrar ou validar alguns argumentos apresentados. Em segundo 
lugar, é de referir o facto de terem sido efectuados parcos estudos de casos específicos sobre 
a emigração de portugueses qualificados.   

6.1. Conclusões  

Un tronc d arbre plongé dans l eau, même longtemps, ne deviant pas crocodile

  

(provérbio Ruandês)    

Ao longo do último capítulo foram já sendo apresentadas algumas notas que poderão 
ser tomadas como conclusões parciais do trabalho desenvolvido. Neste momento deverá ser 
elaborada uma sistematização dessas ideias, articulando-as com a investigação desenvolvida. 

A análise agora efectuada terá uma índole bastante mais qualitativa e, portanto, 
subjectiva. Porém é de realçar a importância do estudo empírico, como base passível de 
sustentar e suscitar os comentários que se seguirão. 

À luz do direito, a figura destes emigrantes/ imigrantes qualificados não encontra 
especificidades, obstáculos ou obrigações. 

Devido à livre circulação de pessoas, bens e serviços, acordado no Tratado de 
Schengen, os movimentos migratórios na Europa são difíceis de avaliar. A acentuar esta 
situação está o facto de os indivíduos desta origem social/profissional terem pouca 
probabilidade de serem recenseados. Os direitos e deveres face à comunidade onde se 
estabelecem são idênticos, desvanecendo-se a figura do imigrante .  

Local de Destino

 

O momento primeiro de uma migração, isto é, a saída do local de origem 

 

Portugal - 
pauta-se sobretudo por decisões de ordem profissional, e a escolha do local de chegada 
acontece muitas vezes por mero acaso, na sequência de concursos estatais, através de 
recrutamento por parte de empresas, motivada por razões familiares ou de oportunidade 
profissional, em muitos casos, sem a existência de uma opção individual específica, mas 
acontecendo também pela relação directa com a área de estudos ou profissão. Assim, nestes 
migrantes, tendo em conta algumas das razões apontadas, nem sempre há espaço para a 
construção de uma percepção sobre o local de chegada ou para a criacção de expectativas em 
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relação às diversas condicionantes do mesmo. 
As motivações que estão na base da migração podem ser de ordem pessoal, familiar 

destacando-se todavia o factor profissional/carreira como base da maioria destes 
movimentos. Contudo, a expatriação acontece muitas vezes mais por acidente

 
do que por 

políticas organizacionais ou planos de carreira. Acontecendo, quer por iniciativa própria, quer 
no âmbito de um reagrupamento/acompanhamento familiar ou através do simples contacto 
de outros compatriotas/amigos deslocados, o segundo factor apontado para a mobilidade 
internacional consiste no enriquecimento pessoal que a mesma proporciona.  

Apesar das tendências verificadas relativamente a alguns destinos, verifica-se uma 
grande dispersão geográfica pelos vários continentes, sem limitações na latitude ou longitude 
dos países seleccionados, abarcando movimentos intra e extra europeus.  

Integração

 

A ocorrência de muitos casos por iniciativa própria facilita as negociações familiares e 
reduz as resistências domésticas à partida. Para alguns há até um entusiasmo familiar, sendo 
visto como projecto de família porque é uma oportunidade para melhorar uma educação face 
a um novo mundo intercultural. Verifica-se também a questão oposta com a problemática da 
integração/interrupção profissional do cônjuge ou das dificuldades escolares por parte dos 
descendentes. 

A chegada é considerado o momento mais delicado e mais vulnerável para toda a 
família (procura de casa, de escola), após a qual se vive uma vida quase normal . Os 
anfitriões são geralmente considerados acolhedores, dependendo desse acolhimento a 
confirmação dos estereótipos positivos ou negativos detidos antes da deslocação. Quase 
sempre se sentem bem recebidos no local de trabalho, contando também com a ajuda de 
compatriotas ou de outros expatriados. Quanto às dificuldades de adaptação, estas variam de 
pessoa para pessoa e de país para país. Cada um lida com a incerteza e distância de maneira e 
grau diferentes.  

Apesar de viverem, de certo modo, uma situação dúbia, a imagem detida por estes 
migrantes é um ponto essencial para minimizar problemas de integração, já que não são 
considerados um grupo vulnerável, ao contrário, encontram-se numa situação privilegiada (e 
sem dificuldades do ponto de vista legal). A interacção com o território envolvente, incluindo 
os autóctones, resulta geralmente numa relação pacífica. A abrangência cultural e linguística 
detida por estes agentes constitui também um elemento facilitador (as referências às 
dificuldades linguísticas por parte de alguns inquiridos, aconteciam em países com culturas 
mais fechadas, comunicando em línguas menos comuns). 

Mesmo bem integrados no país de destino, também estes grupos acabam por se 
reagrupar em comunidades de compatriotas, mas as associações de imigrantes do bairro 
dão lugar a redes sociais aproveitando-se as novas tecnologias e os novos meios de 
comunicação. Esta questão tem em conta quer a dispersão mundial quer a existência de um 
perfil comum (encontrado quer nos inquéritos quer nos testemunhos das redes sociais) de 
características, aspirações, identidades. 
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Constata-se a importância do factor familiar nesta questão, ao verificar-se uma maior 
dificuldade de adaptação por parte dos elementos em mobilidade individual (solteiros), assim 
como uma maior propensão para sentir as portuguesas saudades . Por outro lado estes 
encontram menos dificuldades na decisão da mobilidade ou na mudança constante 
(nomeadamente para projectos curtos). Em contrapartida, os parceiros são considerados 
como um suporte extremamente importante, quer providenciando os aspectos logísticos 
iniciais, quer como apoio indispensável na progressiva integração social, escolar e até laboral 
(factor de estabilidade emocional). 

Do ponto de vista social, a questão da preservação ou mudança de hábitos não é 
problemática, notando-se uma coexistência pacífica entre ambas, sem a anulação ou a 
absorção total de qualquer uma delas. Apesar das saudades de alguns aspectos da rotina 
habitual, da cultura nacional, é mencionada a importância de desenvolver interesses locais, 
procurando interagir e integrar-se em cada um dos sítios por onde circulam, conseguindo um 
produto final único, onde convive o melhor de todos os mundos.  

Em suma, a questão da integração destes migrantes qualificados não constitui factor 
de desequilíbrio, considerando como Ester Freitas (2008:13) adapted is a person whom 
realized that he/she is able to live in between two cultural codes without great conflicts and 
he/she can take the better of each one .  

Quotidiano - Integração

 

Na linha da questão anterior, o quotidiano é vivenciado com a normalidade do país de 
origem, onde aspectos como a habitação, a educação, a saúde são utilizados com a mesma 
facilidade e regularidade, aproveitando-se o que existe de bom em cada destino.  

Em termos profissionais estes migrantes são vistos apenas como mais um elemento, 
não inferiorizado, ao contrário, em algumas situações são detentores de posições elevadas. 
Para muitos foi o primeiro contrato internacional, apesar de conhecimentos prévios pela 
existência de experiências estudantis no estrangeiro ou em viagens de lazer.  

Para a maioria o trabalho não mudou no conteúdo, mas na forma, só as regras e até o 
rigor, que levam a uma melhor qualidade do trabalho, sustentado na maioria por vantagens 
financeiras.    

Consequências

 

Decorrentes das características já enunciadas, as consequências de uma carreira 
internacional para toda a família são analisadas de forma positiva. Relativamente aos 
profissionais em questão, há um enriquecimento e uma valorização do currículo pela aquisição 
de novas e variadas competências, pelo intercâmbio de ideias e de práticas a um nível global, 
existindo a possibilidade da importação dessas aquisições aquando do regresso ao país de 
origem. Quando existem descendentes, toda esta vivência é avaliada como uma boa 
experiência a nível educacional e cultural para os filhos. É um legado para o futuro, tendo 
como um dos melhores resultados a educação multicultural e intercultural das crianças. 
Apesar da questão da interrupção da carreira do cônjuge (quando existente) e de uma possível 
problemática da questão da instabilidade/identidade dos filhos no futuro, é inegável por parte 
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de todos os elementos envolvidos, a riqueza pessoal, linguística e cultural adveniente desta 
situação, sendo a experiência avaliada de forma positiva e enfatizados os ganhos pessoais e 
profissionais.  

Cenário das Migrações Qualificadas 

 
Perfil do emigrante

 
O aumento dos fluxos emigratórios numa era de globalização, e após a integração na 

Europa, abarca também os emigrantes altamente qualificados, fruto de uma formação 
académica e profissional e da melhoria nas vias e meios de comunicação (incluindo os 
informáticos, internet, skype, redes sociais), que facilitam a mobilidade. 

Estes agentes possuem um perfil bem diferenciado dos agentes das migrações 
tradicionais. O aspecto mais diferenciador tem a ver com as já referidas habilitações 
académicas que condicionam muitos dos outros factores, nomeadamente a menor dificuldade 
de integração, quer pelo melhor conhecimento da realidade a encontrar, quer pelo facto 
dessas qualificações permitirem a não ostracização por vezes associada à condição do 
imigrante. 

Outro aspecto em comum diz respeito à motivação da partida, geralmente associada à 
progressão da carreira, mais do que aos aspectos económicos geralmente associados à 
emigração. São também referidos os aspectos culturais como factor importante de 
enriquecimento, e a caracterização da mobilidade como privilégio ao invés da condição de 
sacrifício dos emigrantes da década de 1960/70. Nota-se também uma vivência mais 
acentuada do momento presente, existindo alguns projectos delineados sem, no entanto, 
serem previstos objectivos de longo prazo, sempre numa abertura permanente à mudança. 
Daí a migração mais temporária que permanente, muitas vezes associada ao conceito de 
circulação, também devido à flexibilidade do mercado de trabalho. Outra característica 
diferenciadora diz respeito à quantidade de migrações de pessoas sozinhas, sobretudo por 
parte de elementos femininos, e também à existência de saídas nas mais variadas faixas 
etárias (entre os 20 e os 50 anos).  

Identidade

 

Somos levados a questionar o que é ser Português, no início do século XXI . 
Continuará a ser a ligação de Portugal ao mar/oceano o suporte definidor e diferenciador da 
identidade nacional? (Freitas, 2008:3). Continuamos a verificar que os copulativos estar, ficar, 
permanecer, dão lugar a ir, sair, partir, independentemente da existência de possíveis velhos 
do Restelo . 

Em termos de identidade cultural, apesar da variedade de características e 
circunstâncias pessoais, familiares, profissionais e geográficas, encontramos nos migrantes 
analisados uma certa unidade na diversidade , uma identidade comum, de todos os que se 
encontram nesta situação, ocupando a cultura de origem um espaço muito especial, que não 
se tenta esconder, ao invés, é reformulada e mais valorizada do que antes da partida. A 
diversidade das experiências sentidas por migrantes que partilham níveis de qualificação 
semelhantes gera uma Identidade colectiva, assente no aspecto profissional, na abrangência e 
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diversidade cultural conseguidas e num certo espírito de autonomia e desembaraço. Tal como 
afirmou Giddens (1997:175) uma pessoa pode usar a diversidade de modo a criar uma auto-
identidade que incorpora positivamente elementos de diferentes cenários numa narrativa 
integrada . 

Como referiram alguns autores referenciados (como por exemplo Nuttin), a 
personalidade constrói-se e a identidade pessoal afirma-se no contexto das relações eu-
mundo. Como resultado, cada um possui uma identidade híbrida, pelos vários contactos e 
aprendizagens realizadas, concluindo-se também como Heleno (2003:80) que o que nos 
define são os outros, principalmente os que nos são próximos; são também os nossos objectos 
pessoais, os lugares em que vivemos .   

No século XXI as Viagens na minha terra ganham outra amplitude, desembocando 
por vezes numa espécie de nova Peregrinação , desta vez não apenas no oriente, escritas 
por personalidades do aventureiro, em variadíssimas expedições de exploradores e 
conquistadores portugueses, que cativam

 

também os povos por onde passam, divulgando 
a cultura e identidade portuguesas, projectando a imagem dos portugueses pelo mundo. 

Esta projecção alargada da cultura nacional tem na sua base uma outra questão muito 
importante, e que consistiu o cerne desta investigação: a questão da definição de identidade 
cultural nos agentes deste nomadismo moderno. 

Citando Hall (apud Cohen, 1997: 140,141) global diasporas have themselves become 
the sites for the creation and elaboration of new, original, hybridised cultures . Não há lugar a 
encobrir a essência da cultura original. Ao contrário, fragmentos do passado são combinados 
com o  fractured, multicultural, multisourced present to create a new ethnicity . Assim, as 
novas diásporas (modernas, globais) levam a uma vital bridge between the individual and 
society, between the local and the global . A clássica sense of uprootedness, of disconnection, 
loss, and estrangement ( ) may now signify something of the human condition. Emphasising 
the creative, enriching side of Babylon , the radiance of difference, may provide a new form of 
universal humanism .   



 
VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES
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