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PREFÁCIO
Many advanced economies, especially their larger cities, have acquired a
more cosmopolitan outlook. This is reﬂected in an ever-broadening product
range, which now not only includes such obvious items as hamburgers and
Coca Cola, but also CDs of Cesaria Evora, and cathupa and other ‘exotic’
foodstuffs. It is not just the appearance of these ‘exotic’ products in shops
in Amsterdam, Toronto or Lisbon that reveals the deepening links between
less-developed and advanced economies. The demographic make-up of
many advanced economies has also signiﬁcantly changed as ﬂows of longdistance migration from ever more locations increased in the second half
of the twentieth and the beginning of the twenty-ﬁrst century. Immigrants
from less-developed countries moved to advanced economies, embodying
the complex process of globalization in a very palpable sense. These two
highly visible aspects of globalization are often directly related as immigrants themselves introduce their products to far-off places. They start
businesses in their countries of settlement and become ‘self-employed’ or
‘immigrant entrepreneurs’.
These immigrant entrepreneurs are affecting advanced urban economies
in numerous—and sometimes quite unexpected—ways as, for example, by
introducing of new products or new ways of marketing, by revitalizing formerly derelict shopping streets, by extending current notions of self-employment (such as by re-emergence of street vendors as in the case of the
Senegalese sellers of trinkets in European tourist cities), or by fostering
the emergence of new spatial forms of social cohesion. It can be argued
that these businesses are the quintessential economic nodes in social networks of immigrants linking production and consumers in concrete organizational and spatial ways. These processes are not conﬁned to the
formal economy in the strict sense of the term, but sometimes go beyond
its boundaries.
Notwithstanding the apparent diversity of both the origins of the entrepreneurs and the types of businesses they have established in the various
countries, there are clear similar underlying processes. These common
processes also have a strong bearing upon the type as well as the extent
of formal as well as informal economic activities in which immigrants may
be involved. Although there have been notably successful immigrant entrepreneurs, most of these immigrant entrepreneurs are funneled towards markets at the lower end. Lacking in most cases access to signiﬁcant
Catarina Reis de Oliveira
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funds of (ﬁnancial) capital and also deemed lacking in appropriate educational qualiﬁcations, most ﬂedgling immigrant entrepreneurs can only set
up shop in markets with low barriers of entry in terms of capital outlays
and required educational qualiﬁcations. In these markets, production is
mainly small-scale, low in added value, and usually very labor intensive.
Consequently, earnings are typically relatively low and days are long and
hard for many immigrant entrepreneurs. This may seem unattractive, but
immigrants seeking salaried employment usually ﬁnd themselves at the
end of the labor queue. Entrepreneurship is, hence, for many aspiring immigrants a much more attractive option than a dead-end job, let alone
unemployment.
Self-employment of immigrants has already been the subject of a number of studies, particularly in the United States, but increasingly also in
Europe. Initially, research tended to focus exclusively on immigrant ethnic minorities, thereby assuming that immigrant ethnic entrepreneurs rather than native entrepreneurs were culturally endowed with the drive and
resources to become self-employed. These studies emphasized cultural
practices and preferences of immigrant ethnic entrepreneurs and their
use of ethnosocial capital. More recently, authors like Roger Waldinger
have stressed processes of ethnic succession. According to him, opportunities for immigrants are the result of vacancies created by the upward
social mobility of already established groups. The arrival of newcomers
in speciﬁc economic positions leads to ethnic concentrations and, subsequently, ethnic niches may develop. As the members of these niches move
up the social ladder, new vacancies emerge that can be ﬁlled by the latest
immigrants, etcetera. The economic processes Waldinger describes coincide to some extent with the changing residential patterns of immigrants.
This underscores the signiﬁcance of local markets and other parameters
that affect neighborhood economies.
However, to get a proper understanding of immigrant self-employment,
we have to take account of the dynamics of the economic opportunity
structure as well. This latter perspective has been elaborated by other researchers who take the shift towards a post-industrial economy as their
starting point. Saskia Sassen, in her book on the global city, adheres to the
centrality of economic changes as she sees the rise of the service sector
in general, and more in particular, the trend towards out-sourcing, as a
process which has favored the establishment of small ﬁrms. Other European researchers, while pursuing this idea, emphasized the signiﬁcance of
regulatory structures that promote certain economic activities while inhiEstratégias de Inserção Económica em Portugal
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biting others. It does not require much sociological imagination to see that
designers of web site, pencils vendors, or take-out restaurateurs operate in entirely different markets. Different markets obviously offer different
opportunities and obstacles, demand different skills, and lead to different
outcomes in terms of business success or—at a higher level of agglomeration—a different ethnic division of labor.
Acknowledging the salience of market as well as the dynamics of regulation scholars like Robert Kloosterman and Jan Rath have proposed a mixed embeddedness approach to immigrant entrepreneurship. The approach is considered to be more appropriate, since it relates social relations
and transactions to wider political and economic structures. It acknowledges the signiﬁcance of immigrants’ concrete embeddedness in social
networks, and conceives that their relations and transactions are embedded in a more abstract way in wider economic and politico-institutional
structures.
The current book by Catarina Reis de Oliveira must be placed in this paradigm, as she too combines different factors. Her study is most relevant
for several reasons. First, while acknowledging the relevance of the mixed
embeddedness approach, she has developed her own theoretical position.
In so doing, she contributes to the advancement of theory. Secondly, empirical data on the proliferation of immigrant entrepreneurs in Southern European countries are still thin on the ground. This book, based on a survey
on Chinese, Cape Verdian and Indian entrepreneurs in Portugal, obviously
ﬁlls a gap. I hope that more studies will follow soon.
by Jan Rath
University of Amsterdam

Catarina Reis de Oliveira
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NOTA PRÉVIA
Este livro resulta de uma investigação concluída em 2002 no âmbito de
uma dissertação de mestrado. O projecto inicial preparado pela investigadora obteve o prémio da Fundação Calouste Gulbenkian, no Programa
Estímulo à Investigação – Serviço de Ciência –, referente ao concurso de
2000, na área cientíﬁca: «Multiculturalismo e etnicidade na sociedade
contemporânea”. Para a realização deste projecto a investigadora obteve
ainda uma bolsa de mestrado (BM 4181/2001) da Fundação para a Ciência
e a Tecnologia no âmbito do III Quadro de Apoio Comunitário.
Uma vez que o quadro teórico, as opções metodológicas, e os resultados
obtidos nesse trabalho continuam actuais, no essencial, é apresentado
aqui o texto original de que a autora prestou provas públicas no Instituto
Superior de Estatística e Gestão de Informação da Universidade Nova de
Lisboa, sob a orientação de Maria Oliveira Martins e Margarida Marques.
Atendendo ao facto de que uma investigação desta natureza não resulta
de um trabalho meramente individual, a autora gostaria de deixar aqui
uma nota de agradecimento a todos aqueles que contribuíram no decurso
deste trabalho. Em particular, à equipa que esteve envolvida no projecto
Praxis XXI SOC/12104/98 e à sua coordenadora, Margarida Marques, do
SociNova. O reconhecimento também do empenho de alguns alunos do
Departamento de Sociologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
e de inúmeros imigrantes e descendentes de imigrantes que participaram
no trabalho de terreno. Ainda uma referência à colaboração preciosa de
alguns empresários e líderes associativos de origem imigrante. Finalmente um agradecimento muito especial ao Jan Rath, professor da Universidade de Amesterdão e co-director do IMES (Institute for Migration and
Ethnic Studies), pela sua disponibilidade, estímulo e bons conselhos na
construção do modelo analítico aqui apresentado.

Catarina Reis de Oliveira
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1. INTRODUÇÃO
No passado acreditou-se que os empregos em empresas de imigrantes
eram equivalentes ao segmento inferior do mercado de trabalho das sociedades de acolhimento, e que diminuíam as possibilidades de mobilidade futura. Porém, estudos recentes mostraram que esse não é o caso. Empregos
em empresas de co-étnicos podem ser a melhor forma de aceder a posições de supervisão e liderança, e de adquirir o capital necessário para o desenvolvimento de negócios próprios. Investigações mostraram ainda que as
qualiﬁcações adquiridas na origem podem ser melhor recompensadas em
ﬁrmas étnicas. Também a experiência proﬁssional conseguida em ﬁrmas de
conterrâneos signiﬁca, em muitos casos, a chave para o desenvolvimento de
actividades independentes.*
Durante os últimos trinta anos os empresários de origem imigrante dispersaram-se por Portugal e desenvolveram novas estratégias de inserção
económica – revitalizaram ruas comerciais, com novos produtos; deﬁniram novas técnicas de marketing; abriram ligações comerciais com outros empresários étnicos, por vezes residentes em outras sociedades de
acolhimento (principalmente na Europa).
Com o intuito de explorar essas novas formas de organização do trabalho
e as estratégias de integração económica no mercado português, introduzidas pelos imigrantes ou seus descendentes, este projecto dedicou-se ao
estudo dos empresários de origem imigrante residentes em Portugal.
Ao deﬁnir como objecto de estudo as estratégias empresariais introduz-se
à partida uma série de questões. Destaca-se a questão: “o que se entende
por empresário?” Ainda que a resposta pareça evidente, dentro da própria
comunidade cientíﬁca há alguma diﬁculdade em harmonizar os sentidos
atribuídos ao conceito de empresário (capítulo 2).
As dúvidas multiplicam-se ainda quando se procura estudar uma população especíﬁca do universo empresarial, mais concretamente, os empresários de origem imigrante residentes em Portugal. Se no caso americano o enfoque teórico é dado ao estudo do funcionamento da economia
étnica, onde se enquadram os «empresários étnicos»1, em contraste com
o funcionamento de uma economia nacional do país de acolhimento; há
* Vd. Portes (1999:93) e OCDE (1998a:19).
1. Considere-se as «minorias intermediárias» de Light e Bonacich, o «enclave étnico» de Portes,
«os nichos ocupacionais» de Waldinger.
Catarina Reis de Oliveira
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autores europeus, como Jan Rath, que centram o estudo nas dinâmicas
empresariais de per si.
À luz da realidade portuguesa devemos, por sua vez, assumir o compromisso em termos dos conteúdos e sentidos atribuídos a esta investigação.
Estudos nacionais acerca dos empresários portugueses assumem o enquadramento necessário a esta investigação (Freire 1995, Guerreiro 1996,
Lisboa 2002, Ruﬁno 1996). Não só porque se admite que as características
da sociedade de acolhimento poderão inﬂuenciar as iniciativas e estratégias empresariais dos imigrantes; mas também porque se tivermos em
linha de conta as opções metodológicas desses estudos poderemos contribuir para uma análise comparada entre as iniciativas dos portugueses
(nativos) e dos imigrantes.
Quando os imigrantes desenvolvem actividades empresariais, criam novos postos de trabalho e novas oportunidades para si, fora do mercado de
trabalho global. Por outro lado, o desenvolvimento destas iniciativas por
conta própria expande a oferta de bens e serviços na sociedade de acolhimento a preços competitivos.
Gráﬁco 1: Percentagem de patrões e trabalhadores isolados com residência
legal em Portugal por total da população activa, segundo região de origem2

Fonte: Estatísticas Demográﬁcas e Estatísticas do Emprego, INE
2. Agregamos os patrões e os trabalhadores por conta própria como aproximação à expressão
empresarial, não obstante as reservas que se impõem a este tipo de aproximações (conforme
sugere J. Freire, 1995).
Estratégias de Inserção Económica em Portugal
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Como em outros países de acolhimento, em Portugal, a maioria dos grupos
imigrantes tem maior propensão para o trabalho por conta própria que os
nativos. Contudo alguns grupos mostram-se mais empreendedores do que
outros (e.g. Americanos, Europeus e Asiáticos – vd. gráﬁco 1).3
Foi tendo em conta essa diversidade de situações que se considerou pertinente comparar neste estudo três populações de origem imigrantes distintas: indianos, chineses e cabo-verdianos. Primeiro porque os contextos
de saída e recepção são suﬁcientemente diversos permitindo bases para
comparar diferentes tipos de adaptação económica. Em segundo porque de
um lado teremos a população imigrante mais antiga e expressiva de Portugal, que apresenta as mais baixas taxas de actividade por conta própria4
(os cabo-verdianos), e do outro, duas populações que têm sido estudadas
em diversos países de acolhimento como empreendedoras, o que torna interessante a comparação. Terceiro porque há poucos estudos acerca das
iniciativas empresariais destas populações em Portugal, em particular no
caso cabo-verdiano.
Durante os últimos 20 anos os asiáticos tiveram as maiores taxas de crescimento de estrangeiros com residência legal em Portugal5, ultrapassando também as taxas de actividades empresariais (trabalhadores isolados
e patrões) dos portugueses.
Neste contexto, que factores explicam a maior propensão de alguns imigrantes trabalharem por conta própria? Serão características culturais
que explicam a concentração de alguns grupos étnicos em actividades
empresariais, quando no estrangeiro? Será que o contexto especíﬁco da
sociedade de acolhimento explica algumas das diferenças (tendo em conta, por exemplo, a história da imigração e a legislação ou o contexto institucional em vigor)? Ou será que a estrutura económica de oportunidades
do mercado de trabalho da sociedade de acolhimento inﬂuência a adaptação económica dos imigrantes?
Factores culturais podem ser importantes para a explicação.6 Como detectou Weber, os valores protestantes favorecem o ﬂorescimento de ini3. Para maior detalhe acerca das iniciativas empresariais dos diferentes grupos estrangeiros com
residência legal em Portugal veja-se C. Oliveira (2004b).
4. Em 2000 cerca 98% dos cabo-verdianos trabalhava nos grupos 7/8/9.
5. Em 1980 os imigrantes asiáticos representavam 1,75% da população estrangeira com residência legal em Portugal, e em 2000, 4,2%.
6. Vd. OCDE 1998a:12-13.
Catarina Reis de Oliveira
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ciativas empresariais. Acredita-se que, para alguns casos, determinados
atributos culturais podem funcionar como uma oportunidade para a comunidade étnica, fornecendo recursos especíﬁcos aos indivíduos que dela
fazem parte.
Ainda assim a análise realizada em diferentes países da OCDE mostrou
que os imigrantes não estão distribuídos pelas mesmas actividades que
os nativos. Encontram-se antes concentrados em algumas actividades
que variam de país para país (SOPEMI, 1995:40).
Assim, para entender as principais características dos modos de incorporação de imigrantes em Portugal, nas suas semelhanças e diferenças com
outras sociedades de acolhimento, é fundamental considerar também os
contextos político e institucional de acolhimento (capítulo 8.1.) - relacionados com diferentes formas de organização estatal, nomeadamente a
partir dos sistemas de Estado de Providência e legislação que directa ou
indirectamente afecta os imigrantes -, e a extensão de abertura do mercado de trabalho do país receptor aos imigrantes (capítulo 8.2.). Contudo
o contexto especíﬁco da sociedade de acolhimento não pode ser a única
explicação uma vez que diferentes investigadores detectaram que alguns
grupos mostram actividades empresariais comuns em diferentes sociedades de acolhimento.7
Neste sentido é também fundamental considerar as oportunidades étnicas. Factores como as razões que geraram o ﬂuxo migratório, a história
da comunidade co-étnica no país de acolhimento e a sua trajectória económica, o funcionamento de redes sociais na sociedade de acolhimento e
entre diferentes países de acolhimento de co-étnicos, recursos ﬁnanceiros
e humanos da comunidade étnica, entre outros, têm também um papel
importante na explicação das opções económicas dos imigrantes em contextos migratórios (capítulo 9).
Por outras palavras, é fundamental considerar, por um lado, as oportunidades relacionadas com os recursos do grupo étnico e, por outro, os
factores estruturais da sociedade de acolhimento.
Este estudo de caso é importante ainda para ilustrar que os imigrantes
também contribuem para a deﬁnição das oportunidades do mercado de
trabalho das sociedades de acolhimento. Até que ponto a agilidade de em7. Este é o caso chinês que pelo mundo, em diferentes destinos de emigração, se dedica nomeadamente ao sector da restauração étnica.
Estratégias de Inserção Económica em Portugal
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presários imigrantes desenharem em recursos intra-grupais, oportunidades pode deﬁnir o seu sucesso económico? Assim, factores culturais, que
induzem imigrantes para determinados segmentos do mercado de trabalho, não devem ser entendidos apenas como uma necessidade da rede
inter-étnica para protecção individual, mas também como uma estratégia
racional de criação de oportunidade económica.
É essa agilidade que também distingue o indivíduo. Como consequência
considera-se ainda o papel dos recursos pessoais para a deﬁnição de estratégias empresariais de origem imigrante (capítulo 10).
1.1. Questão de partida
Porque é que alguns grupos étnicos, em situação de imigração, desenvolvem
mais iniciativas empresariais que outros? Por que razão há grupos que constroem uma «economia étnica» enquanto outros se dissolvem na economia do país
de acolhimento?

A questão de partida só por si levanta toda uma série de questões problemáticas adjacentes, que pretendemos discutir e ilustrar a partir dos três
estudos de caso:
1. Serão as características do indivíduo ou as características do grupo étnico a que pertence que explicam as diferenças de integração
económica? Haverão factores culturais intrínsecos a determinados
grupos de imigrantes que lhes conferem maior aptidão para desenvolverem actividades empresariais? Terão alguns grupos de imigrantes, maiores oportunidades para o desenvolvimento de actividades por conta própria, baseadas em recursos intra-comunitários
(capital social, económico e humano)? Estas questões despertam a
discussão em torno do papel dos recursos pessoais e étnicos.
2. Serão os contextos de recepção, do país de destino da imigração, que condicionam à partida o desenvolvimento desse tipo de incorporação económica? Poderão esses contextos, condicionar até
o sector de actividade e a natureza dessas estratégias de inserção
económica? Qual o impacto das políticas de imigração portuguesas
(em permanente mudança), na inserção económica das diferentes
gerações e ﬂuxos migratórios, nas três últimas décadas? Ou qual
do peso relativo da população nativa a trabalhar por conta própria
(com pequenas e médias empresas, e com recurso de uma econoCatarina Reis de Oliveira
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mia subterrânea relativamente expressiva) nas iniciativas por conta
própria dos imigrantes? Pretende-se discutir a inﬂuência de oportunidades estruturais.
Os recursos étnicos são, em alguns casos, confundidos com condições culturais ou habits of the heart que inﬂuenciam o desenvolvimento e crescimento
das actividades empresariais. Mas não será verdade que as condições culturais funcionam na realidade como oportunidades para o desenvolvimento
de actividades económicas no estrangeiro? (como sugere Etzioni, 1988).
Como vários investigadores descreveram (Light, Bonacich, Waldinger,
Portes e Rath), os recursos familiares (tais como força de trabalho e capital) podem ser as condições necessárias para uma estrutura imigrante
competitiva nos mercados da sociedade de acolhimento. Por outro lado,
dentro de determinados grupos étnicos, os empresários étnicos podem
abastecer-se de trabalhadores que falam o mesmo idioma, e de capital
para investir e fazer crescer a actividade económica.
É por isso que a presença de um grupo empresarial entre a primeira “coorte” de imigrantes pode ajudar também a explicar o desempenho económico da população étnica (Portes 1999). Por outras palavras, a primeira geração de imigrantes, a partir de redes de inter-conhecimento que
apoiam os ﬂuxos migratórios, pode inﬂuenciar a incorporação das gerações subsequentes.
Contudo as redes de imigrantes, com base em práticas informais, podem
também inibir a incorporação de imigrantes no mercado de trabalho mais
alargado da sociedade receptora. Por exemplo, as redes dirigidas por imigrantes de Cabo Verde têm canalizado trabalhadores para actividades
desprivilegiadas e mal remuneradas do mercado de trabalho português
(construção civil e limpezas) (Baganha et al. 1999). No caso dos chineses,
porém, estas redes têm tido um efeito positivo, particularmente porque
criam emprego dentro da comunidade e disponibilizam capital para o investimento empresarial (Oliveira 2002 e Oliveira 2003a).
De acordo com Rex (1988), à medida que os indivíduos ascendem socialmente tornam-se menos étnicos. Contudo, será que os imigrantes em
Portugal têm prospectivas razoáveis no mercado português se ignorarem
as oportunidades que a comunidade co-étnica fornece - por exemplo a
possibilidade de falarem a mesma língua, várias formas de ajuda e protecção,
a possibilidade de empréstimos de capital para investir num negócio, etc.?
Estratégias de Inserção Económica em Portugal

20

E M P R E S Á R I O S

D E

O R I G E M

I M I G R A N T E

Será que à medida que os indivíduos identiﬁcam recursos do grupo co-étnico para a integração económica no país de acolhimento, mais tendem a
valorizar a sua etnia e as oportunidades a ela associadas?
Não obstante ser relevante considerar essa capacidade de utilizar recursos étnicos para deﬁnir uma actividade empresarial; é fundamental não
esquecer que o sucesso económico do imigrante é também constrangido
pelo contexto da sociedade de acolhimento.8 Em consequência, será que
um contexto receptor diferente torna as iniciativas empresariais do grupo
imigrante distintas?
Como é que a política de imigração de Portugal, a posição geo-estratégica do país (particularmente a sua integração na União europeia), e a
estrutura do mercado de trabalho português pode afectar as estratégias
de inserção económica de imigrantes no país?
Será que este contexto especíﬁco inﬂuencia as iniciativas empresariais
dos imigrantes residentes, tornando-as diferentes das vividas por co-étnicos em outras sociedades de acolhimento?
1.2. Objectivos do estudo
Este projecto de investigação pretendeu descrever e caracterizar sociologicamente, a partir de uma análise comparada, as estratégias empresariais de origem imigrante no contexto da sociedade portuguesa. Considerou-se para o efeito três estudos de caso: empresários de origem chinesa,
indiana e cabo-verdiana.
Assim procura-se:
- caracterizar sociograﬁcamente esta população: segundo o sexo, a
idade, a escolaridade, a origem, a naturalidade e a nacionalidade; o
ano de chegada a Portugal (do próprio e de familiares); o conhecimento da língua; o percurso migratório e proﬁssional, a participação
associativa, etc.
- saber como os empresários conseguem o capital para o desenvolvimento de uma actividade empresarial (bancos, amigos, conhecidos – da população de origem ou não - ou familiares);
- saber quem são os fornecedores e os clientes (co-étnicos em Portugal ou no estrangeiro, ou a população de acolhimento);
8. Vd. Kloosterman e Rath 2001.
Catarina Reis de Oliveira

21

E M P R E S Á R I O S

D E

O R I G E M

I M I G R A N T E

- saber quem são os trabalhadores das empresas de origem imigrante (origem, relações familiares e etnia), como são recrutados
(quais os critérios de recrutamento; como são pagos, etc.);
- desenhar o seu percurso empresarial: história das empresas de
origem imigrante; tipo e actividades das empresas;
- saber como é feita a inserção no tecido empresarial português (diﬁculdades em desenvolver actividade empresarial; como analisam o
mercado nacional; desenvolvimento de economia étnica ou integração/diluição na economia nacional);
- percepcionar possibilidades de mobilidade social (futuro proﬁssional; área ou actividade proﬁssional; futuro proﬁssional das gerações
seguintes; permanência ou saída de Portugal; reinvestimento ou investimento noutro país, etc.).
Com a exploração dos objectivos descritos procura-se entender, de forma
sistemática, quais são as principais estratégias de inserção económica
das populações de origem imigrante em Portugal. Em particular (e tendo
em conta o modelo analítico proposto no capítulo 4), pretende-se caracterizar as estratégias empresariais de origem imigrante tendo em conta a
combinação de recursos e oportunidades (pessoais, étnicas ou estruturais
da sociedade de acolhimento) disponíveis ou identiﬁcáveis pelo indivíduo
na sociedade portuguesa.
Com estes objectivos tornou-se claro à partida a inexistência de fontes
disponíveis para este estudo. Assim foi crucial proceder à recolha de dados junto das populações-alvo. Para o efeito, e tendo em conta os resultados da investigação exploratória inicial, aplicou-se um inquérito por
questionário a uma amostra de 854 empresários de origem imigrante:
359 chineses, 303 indianos e 192 cabo-verdianos, entre Agosto de 2001 e
Setembro de 2002 (as opções metodológicas encontram-se descritas na
parte II deste livro).
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PARTE I. ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS DE IMIGRANTES:
PROPOSTA DE UM MODELO HEURÍSTICO
Como foi apresentado, pretende-se discutir porque é que indivíduos de
determinadas nacionalidades estrangeiras, em situação de imigração, desenvolvem mais actividades empresariais.
Para o efeito recorreu-se à extensa literatura desenvolvida em investigações no ramo da empresarialidade imigrante. Este capítulo pretende relatar a discussão e análise crítica feita a partir desses contributos, internacionais e nacionais, e apresentar o modelo operativo utilizado no estudo
das estratégias empresariais de imigrantes.
Nas perspectivas culturalistas, as opções de inserção económica dos imigrantes em contextos migratórios são explicadas pelas suas características culturais (Eisenstadt 1991, Zapalska e Edwards 2001). Seguindo uma
lógica weberiana, há investigadores que acreditam que determinados valores inerentes a alguns grupos étnicos induzem ao desenvolvimento de
iniciativas empresariais.9 É sugerido ainda que alguns grupos de imigrantes têm mais predisposição para determinadas estratégias de incorporação em contextos estrangeiros.10
Contudo centrando-se apenas nas características culturais dos imigrantes, estas perspectivas ignoraram a inﬂuência de factores estruturais. Senão como é que essas perspectivas explicam as diferenças de expressão
empresarial de imigrantes em vários países e cidades?11 É verdade que
as características culturais não aparecem apenas quando há discriminação ou desemprego no mercado de trabalho, ou mesmo quando surgem
oportunidades de emprego numa «economia étnica»; contudo a aspiração
cultural para a empresarialidade não signiﬁca ser bem sucedido ou mes9. Zapalska e Edwards ilustram para o caso chinês, “highly dependent on traditional authority
and entrepreneurial culture for direction in life. Four major imprints of China’s culture and history
are: the importance attached by Confucian culture to the family; a strong tendency to promote the
collective or the group; a deep respect to age, hierarchy, and authority; and the importance placed
on reputation achieved, hard work and successful enterprise.” (2001:289).
10. Chan e Cheung criticam as teorias culturais ao dizerem que: “Asians are said to be frugal,
hard-working and ambitious. These are taken as the purely cultural attributes responsible for their
success. Apart from the danger of stereotyping and oversimplifying, it is difﬁcult, if not impossible,
to prove that only of these qualities have anything to do with business success.” (1985:145).
11. Rekers e Kempen (2000:55-56) dão alguns exemplos de como empresários imigrantes, de
diferentes origens étnicas e em diferentes cidades e países, têm comportamentos empresariais
distintos.
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mo ter a possibilidade de desenvolver uma actividade económica dessa
natureza na sociedade de acolhimento.12
Neste sentido, não negando a importância de factores culturais, pretendemos discutir neste trabalho a importância de outras variáveis explicativas para as estratégias empresariais de imigrantes. A análise será feita
em três níveis: (a) na sociedade de acolhimento, (b) no grupo étnico e (c)
no indivíduo. Acreditamos que uma investigação desta natureza permite
evidenciar porque é que determinados imigrantes têm maior propensão
para ingressarem actividades independentes, em determinados períodos
de tempo e em determinadas áreas geográﬁcas.
Para o efeito é proposto um modelo heurístico dinâmico. Acreditamos que
os imigrantes quando chegam à sociedade de acolhimento (abastecidos
de determinados recursos) interagem com a estrutura de oportunidades
(nos seus níveis, cultural, social, económico e político) e assim recriam o
mercado, moldando-o muitas vezes às suas estratégias económicas de
integração.
2. O QUE É UM EMPRESÁRIO?
O conceito de empresário foi introduzido em francês – entrepreneur – por
Cantillon no século dezoito. Nessa altura um empresário era visto como
alguém que comprava e vendia a determinados preços. A actividade empresarial estava relacionada com direcção e exploração de certos recursos. Nicolas Baudeau, há dois séculos atrás, descrevia um empresário
como uma pessoa que corre riscos e tem soluções inovadoras.
Adam Smith no seu modelo deﬁnia um empresário como uma pessoa que
ﬁnancia com capital a actividade empresarial.
Mais tarde Schumpeter deﬁne um empresário como aquele que cria lucros e inova. As características de inovação e criação têm um papel tão
central no modelo schumpeteriano que o autor acreditava no ﬁm da função empresarial.
“(…) social and technological change undermined and eventually destroyed both the
function and the position of that class [entrepreneurial]” (Schumpeter, 1996:133).
12. “To do well in business may indeed require a propensity toward entrepreneurship: but propensities will not propel a group into business if the niche for small businesses is small or non-existence or if ownership opportunities are hotly contested by natives.” (Waldinger, 1989:50).
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“The perfectly bureaucratized giant industrial unit not only ousts the small
or medium-sized ﬁrm and ‘expropriates’ its owners, but in the end it also
ousts the entrepreneur and expropriates the bourgeoisie as a class which
in the process stands to lose not only its income but also what is inﬁnitely
more important, its function.” (Schumpeter, 1996:134)

Contudo se considerarmos esta teoria clássica à risca poucos imigrantes
podem ser considerados puros empresários. Como inúmeros investigadores mostraram, na maioria dos casos as actividades empresariais de
imigrantes seguem simplesmente o caminho de sucesso de co-étnicos,
não evidenciando por isso qualquer inovação ou criação.13
Tendo isso em consideração, Light e Rosenstein (1995) discutem a existência de inovação ‘original’ e inovação por ‘imitação’. Para os autores ambas
as estratégias são vistas como projectos empresariais do ponto de vista do
mercado de trabalho.
A articulação entre as teorias clássicas (de Cantillon a Schumpeter) e as
concepções mais recentes tem sido feita por inúmeros investigadores nos
mais variados ramos: económico, sociológico, antropológico e histórico.
Contudo a noção de empresário continua com as fronteiras em construção, e em muitos casos dependente das opções operacionais dos investigadores que fazem trabalho de terreno.
Aldrich e Waldinger (1990:112-113), por exemplo, no estudo de “empresários étnicos” adoptaram a noção antropológica, considerando os proprietários e os responsáveis das pequenas empresas.
No questionário aqui apresentado o conceito de empresário foi operacionalizado tendo em conta dois parâmetros: 1) quem, exercendo funções de
gestão, tem uma parte dos proveitos da empresa, e 2) quem desenvolve
alguma actividade económica com certa autonomia de decisão, nomeadamente quanto à afectação de recursos correntes. Assim foram incluídos
no universo empresarial, para efeitos de amostra, os indivíduos que 1) têm
parte do capital social (accionista maioritários ou minoritário), e os que,
2) não tendo uma parte nesse capital, apropriam-se (legalmente) dos proveitos da actividade empresarial, em virtude da sua posição na gestão da
empresa (desenvolvido no capítulo 5.1.).
13. Como Aldrich e Waldinger discutem “rather than breaking new ground in products, process, or
administrative form, most businesses simply replicate and reproduce old forms. Simple reproduction is especially likely in the retail and services sector, where most ethnic enterprises are founded.
Risks, however, are high for most business, regardless of whether they are innovative.” (1990:112).
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3. EMPRESÁRIOS IMIGRANTES: PRINCIPAIS CONTORNOS
DAS INVESTIGAÇÕES CONTEMPORÂNEAS
Inúmeros argumentos emergiram para explicar porque é que determinados grupos de imigrantes são mais propensos a desenvolver actividades
empresariais. Alguns investigadores sugerem que certos grupos desenvolvem essas actividades porque possuem (a) recursos étnicos e de classe
(Light e Gold, 2000). Outros acreditam que os imigrantes constroem uma
(b) economia interna – com contornos de um ‘enclave étnico’ -, beneﬁciando de um mercado protegido onde podem garantir rendimentos mais
altos, do que conseguiriam na economia aberta14 (Wilson e Portes, 1980,
Portes e Manning, 1986, Portes e Stepick, 1993). Outras leituras realçam
as oportunidades e constrangimentos que os imigrantes encontram na (c)
economia aberta ou mercado de trabalho da sociedade de acolhimento
(Ward e Jenkins, 1984, Aldrich e Waldinger, 1990, Sassen 1995, Jones et al.
2000). Finalmente outras sugestões destacam ainda a importância dos (d)
contextos institucional e político da sociedade de acolhimento (Kloosterman, 2000, Freeman e Ögelman, 2000, Kloosterman e Rath, 2001, Barrett,
Jones e McEvoy, 2001).
3.1. Recursos étnicos
Light e Gold (2000) reorganizaram as principais teorias que defendem a
ligação entre as actividades empresariais de imigrantes e as comunidades étnicas. Como resultado, os autores realçam a existência de recursos
étnicos e de classe que explicam o desenvolvimento empresarial de imigrantes. Nas palavras dos investigadores recursos étnicos são:
“(…) features of a group that coethnics utilize in economic life or from which
they derive economic beneﬁt. They include identiﬁable skills, organizational
techniques, reactive solidarity, sojourning orientation, and other characteristics based in group tradition and experience.” (Light e Gold, 2000:105).

Contudo, como também discutem, estes recursos não se encontram disponíveis para todos os membros do grupo étnico. Na realidade há pequenos
subgrupos dentro da população étnica, com ligações familiares e posições
de classe semelhantes, que deﬁnem diferentes hierarquias de solidariedade, reciprocidade e acesso a determinados recursos. Por outras palavras há
outros factores que afectam a mobilização dos recursos étnicos.
14. A economia aberta é vista por oposição à economia interna de imigrantes, correspondendo ao
mercado de trabalho geral da sociedade de acolhimento.
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Light e Gold (2000) ilustram ainda duas interpretações de como os recursos étnicos podem ser usados com intenções económicas. A primeira é
baseada numa visão utilitarista da cultura – símbolos, histórias, rituais
– que orienta os imigrantes para determinados objectivos económicos. A
segunda perspectiva tem em consideração como é que a etnicidade deﬁne
fronteiras de cooperação e solidariedade entre aqueles que a partilham.
Os recursos étnicos são produzidos e reproduzidos por membros de um
mesmo grupo. Baseiam-se em formas de ﬁdelidade, conﬁança, cooperação e solidariedade.15 Respeitando determinadas regras do grupo étnico,
os membros têm acesso a recursos económicos (empréstimos pessoais,
poupanças e associações de crédito), culturais (língua e práticas tradicionais), sociais (redes de ﬁdelidade e obrigações mutuas) e políticos (participação em associações). O grupo étnico pode ser ainda uma fonte de
trabalhadores, consumidores e fornecedores para as actividades empresariais.
Esses recursos podem funcionar como pré-requisitos ou barreiras para o
desenvolvimento de actividades empresariais de indivíduos dependentes
de ligações étnicas.
É importante perceber ainda que os recursos étnicos não são só oportunidades. Representam também custos, obrigações e deveres dos membros
do grupo étnico. Light e Gold (2000) ilustram alguns conﬂitos que podem
surgir em proveito deste segundo lado da moeda: os recursos étnicos podem restringir alguns indivíduos a uma determinada classe social; os conselhos para o desenvolvimento empresarial e o suporte ﬁnanceiro para o
investimento podem estar associadas a relações de chantagem, negócios
fraudulentos e pressões ilícitas de grupos étnicos criminosos; as obrigações étnicas podem conduzir determinados empresários a contratarem
trabalhadores co-étnicos em vez de trabalhadores genéricos com as especialidades necessárias, o que pode comprometer o sucesso da empresa; ﬁnalmente, exempliﬁcam também o caso de trabalhadores étnicos que
adquirem o conhecimento necessário em empresas de co-étnicos para
abrirem os seus próprios negócios, contribuindo para uma “competição
canibalesca” (nas palavras de Light e Gold, 2000:127).

15. Portes e Sensenbrenner (1993) sugerem dois conceitos fundamentais para explicarem o encastramento dos imigrantes no grupo étnico: ‘bounded solidarity’ e ‘enforceable trust’.
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3.2. Economia Étnica
Wilson e Portes (1980) abrem a discussão acerca dos enclaves de imigrantes quando estudaram os imigrantes cubanos de Miami. A categoria derivou da análise crítica da teoria do «mercado de trabalho dual».16
Os investigadores consideraram as vantagens da participação de imigrantes nas empresas do enclave (sob formas de reservas ﬁnanceiras e de
capital humano), em vez de integrarem a competição do mercado aberto.
Dois pré-requisitos foram sublinhados para o desenvolvimento de enclaves imigrantes: a presença de uma primeiro ﬂuxo de imigrantes com experiência empresarial e capital suﬁciente para investir; e um contingente
suﬁciente de trabalhadores para manterem o enclave (Wilson e Portes,
1980:314, Portes e Manning 1986:61). Os autores nesta primeira deﬁnição
apenas tiveram em linha de conta os patrões, excluindo os trabalhadores
por conta própria (Light et al. 1994:67).
Mais tarde Portes e Stepick incluem outra característica necessária no
modelo:
“(…) a stable market that small ﬁrms can control by offering to the immigrant community culturally deﬁned goods and services not available on the
outside” (Portes e Stepick, 1993:127)

Para além disso, a concentração geográﬁca é igualmente considerada. As
concentrações étnicas em determinadas áreas urbanas provaram suportar
o desenvolvimento de iniciativas empresariais entre imigrantes com elevados níveis de capital humano, tornando-se num veículo de integração (Portes
e Zhou, 1999:158). A concentração étnica potenciou também a expansão da
economia de enclaves, em resultado da proximidade física de capital, clientes
étnicos, trabalhadores e fornecedores (Portes e Manning 1986:63). Foi também provado que os imigrantes no enclave étnico obtêm rendimentos iguais
ou melhores do que conseguiriam na economia aberta (Portes e Zhou, 1996).
Contudo a teoria do enclave apresenta algumas limitações. Como Li
(2001:1107) discute há uma diversidade de empresas imigrantes na comunidade étnica, que não se tornam necessariamente em enclaves étnicos.
Os imigrantes podem participar numa economia mista, trabalhando com
a comunidade étnica e abastecendo o mercado aberto.
16. A teoria é baseada na existência de dois mercados distintos: um mercado primário, com características positivas (possibilidade de promoção, salários altos, boas condições de trabalho), a um mercado secundário com salários baixos e instabilidade no trabalho (Wilson and Portes, 1980: 297-302).
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Light et al. (1994: 69) sugerem ainda que a noção de enclave étnico é insuﬁciente para ilustrar a variedade de actividades inerentes a uma economia étnica. Por outro lado, não há acordo quanto ao real signiﬁcado de
enclave étnico, uma vez que diferentes investigadores adaptaram a noção
às suas necessidades de investigação. Outros cientistas sociais criticam
ainda o pré-requisito de concentração espacial de negócios, uma vez que
não há uma evidência clara que as relações de solidariedade são deﬁnidas
em concentrações residenciais ou de actividades económicas (Light et al.
1994:77).
Waldinger (1993:449) critica também a perspectiva de que os imigrantes
adquirem melhores rendimentos no enclave étnico que na economia aberta. O autor conclui o seu artigo de forma bastante radical ao sugerir o ﬁm
prometido das hipóteses do enclave étnico (1993:450).
3.3. O mercado de trabalho da sociedade de acolhimento
O mercado de trabalho é geralmente visto como o contexto económico em
que os imigrantes querem participar como trabalhadores ou como empregadores. Mas a integração económica é constrangida por uma estrutura
de oportunidades pré-existente (mas não rigidamente constante).
Alguns investigadores desenvolveram estudos segundo a perspectiva interaccionista, que explica a empresarialidade pela relação entre procura
(o que clientes querem comprar) e oferta (o que os empresários podem
fornecer).
Esta perspectiva critica os investigadores que explicam a empresarialidade imigrante apenas pelo encastramento cultural e social, atendendo
ao facto de que esses analisam apenas o lado da oferta (Waldinger et al.
1985).17
As primeiras investigações que se basearam na leitura interaccionista foram organizadas por Waldinger, Ward e Aldrich (1985).18 Mais tarde
Waldinger e outros (1990:22) propuseram ainda um modelo interactivo de
negócios étnicos, explicando as iniciativas empresariais de imigrantes por
17. “A common objection to cultural analysis is that it lacks an analysis of the economic environment in which immigrant entrepreneurs function. In this light, group solidarity or a willingness to
take risks may be a necessary condition of entrepreneurship, but neither is a sufﬁcient condition
for business success.” (Waldinger et al. 1985:589).
18. Ward e Jenkins (1984) também editaram diversos estudos acerca do Reino Unido com a mesma perspectiva de análise.
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três componentes: 1) a “estrutura de oportunidades” – o lado da procura -;
2) as “características do grupo étnico” – (onde recuperam alguns aspectos
das perspectivas da economia étnica – e.g. factores de predisposição e
mobilização de recursos); e 3) as “estratégias étnicas”, resultado da interacção das duas primeiras componentes.
Por estruturas de oportunidades os autores pretenderam ilustrar as condições do mercado de trabalho: a relação entre empresários, consumidores (da economia genérica ou étnica) e concorrentes (nativos, co-étnicos
ou de outros grupos de imigrantes).
Mais tarde, Sassen (1991a) discute particularmente como é que o mercado pode inﬂuenciar a performance económica dos imigrantes. Apresenta
como é que as recentes mudanças, consequentes da internacionalização
e globalização, podem afectar a procura. Ao estudar o fenómeno das cidades globais detectou o crescimento de dinâmicas de produção ﬂexíveis,
novas relações económicas (e.g. subcontratação), o crescimento dos serviços num processo de reestruturação económica, o crescimento da economia informal e a diversiﬁcação de gostos dos consumidores (em particular na procura do “exotismo” a que os imigrantes normalmente estão
associados).
Nesta era, a que se chamou Pós-Fordista, inúmeros investigadores acreditam que com estas mudanças (no consumo e produção) haverão condições para o ﬂorescimento de actividades empresariais étnicas (Mars e
Ward, 1984, Boissevain, 1984, Sassen, 1991a). Por outras palavras, as mudanças veriﬁcadas nas “cidades globais” podem oferecer oportunidades
económicas a imigrantes (Sassen 1991a).
Contudo esta teoria não se mostra coerente com todas as situações urbanas e poderá parecer contraditória em contextos onde a imigração aumentou em períodos de grande desemprego e declínio urbano (OCDE,
1998b:18). Como consequência é bastante importante considerar que a
procura, bem como as suas estruturas de oportunidades, podem ser vistas
não só numa perspectiva de mercado aberto, mas também em mercados
étnicos (como foi ilustrado pela teoria do enclave étnico) e em diferentes
níveis – nacional, regional ou local.19

19. Rekers e Kempen (2000) explicam que as oportunidades não estão uniformemente distribuídas.
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Aldrich e Waldinger identiﬁcaram quatro circunstâncias distintas que podem incentivar a empresarialidade étnica num mercado aberto: 1) desenvolvimento de mercados abandonados, 2) selecção de mercados caracterizados por inexistentes ou fracas economias de escala, 3) mercados com
procura instável ou incerta, e 4) mercados de produtos exóticos (Aldrich e
Waldinger, 1990:116).
Contudo a procura não é suﬁciente para explicar as tendências empresariais. A oferta pode também afectar as oportunidades disponíveis nos
mercados da sociedade de acolhimento. O número de concorrentes pode
inﬂuenciar, por exemplo, o sucesso de certas actividades. Particularmente em mercados étnicos, normalmente mais pequenos e por isso mais
vulneráveis ao efeito de saturação (Aldrich e Waldinger, 1990:115, Jones
et al. 2000:42).
Sassen discute que os imigrantes têm sensibilidades distintas dos nativos
quanto às oportunidades de emprego (1995:113). Será que isso signiﬁca
que os nativos e os estrangeiros não são concorrentes porque se candidatam a diferentes sectores do mercado de trabalho? Essa perspectiva foi
normalmente aceite em sectores não qualiﬁcados ou para trabalhos que
os nativos não querem. Mas será que se veriﬁca o mesmo em actividades
empresariais? Os imigrantes investem em actividades empresariais que
os nativos não desenvolvem?
É verdade que quando há competição directa entre imigrantes e nativos,
os estados das sociedades de acolhimento podem deﬁnir medidas com as
quais os imigrantes tendem a perder o acesso a mercados desejáveis, ou
tendem a ser direccionados para mercados incertos e abandonados (Aldrich e Waldinger, 1990:118).
Por outro lado, há uma vulnerabilidade comercial das pequenas empresas (como as de pequeno retalho de imigrantes) à competição de grandes empresas, como super/hipermercados, que pode afectar a procura e
a localização desses empresários (Jones et al. 2000:47). É neste sentido
que Engelen sugere que a análise das oportunidades de mercado deve ir
além de considerações em torno da oferta e da procura. Deve considerar
também as relações estabelecidas entre mercados: numa análise weberiana, a luta pelo preço e a luta entre potenciais concorrentes (Engelen,
2001:208).
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Inúmeras críticas são ainda apontadas às teorias que apenas consideram
a inﬂuência da oferta e da procura, porque as oportunidades disponíveis
não são necessariamente claras, transparentes ou fáceis de identiﬁcar,
como esses investigadores querem acreditar. Os imigrantes também não
têm um conhecimento perfeito das estruturas de oportunidades, seguindo muitas vezes apenas a rede de contactos pessoais e de solidariedade
intrínsecos à sua comunidade de origem.
Sassen (1995) tenta seguir redes sociais de imigrantes no mercado de trabalho estudando, em particular, as suas localizações baseadas no acesso
a informação aquando da procura de trabalho ou da deﬁnição de mercados pertinentes. A participação de imigrantes na economia informal ou em
mercados locais baseia-se em recursos de conhecimento e de informação,
o que evidência uma estrutura de oportunidades localizada de procura e
oferta (Sassen 1991b:79 e 1995).
Seguindo este raciocínio, Waldinger (1996) ilustra, com a teoria dos «nichos ocupacionais», a importância das redes étnicas. Segundo o autor a
construção desses nichos cria uma divisão de trabalho entre etnias, podendo cristalizar determinados sectores do mercado uma vez que começa
a ser bastante difícil para novos imigrantes (de diferentes origens étnicas)
ou nativos nesses sectores económicos. Contudo nem a estrutura do mercado de trabalho é constante no tempo, nem o mesmo grupo de imigrantes está necessariamente relacionado de forma constante com o mesmo
nicho económico. Outras actividades económicas são negociadas, a mobilidade pode ocorrer e há certas actividades – ou nichos étnicos – que são
usados apenas num período inicial de integração na sociedade de acolhimento (para mais veja-se Rath 2002b).
Engelen (2001:212) critica ainda o modelo de Waldinger por apenas distinguir as estratégias étnicas inseridas em concentrações espaciais de imigrantes, o que não é necessariamente o caso. Estratégias com orientação
espacial não são necessariamente relevantes para todos os empresários.
Na realidade, como Portes et al. (2002) ilustram, há uma série de estratégias com cariz transnacional.
Finalmente é ainda fundamental considerar que o mercado é regulado por
instituições (bancos, ﬁnanças, seguradoras, etc.) e políticas que podem
incentivar, desencorajar ou não demonstrar qualquer inﬂuência na performance económica de imigrantes.
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Tendo isso em consideração Kloosterman e Rath (2001:194) discutem que
os mercados têm antes de mais de ser acessíveis para os imigrantes investirem ou demonstrarem potencial económico de crescimento.
Outras inﬂuências involuntárias como desemprego, crises económicas, bloqueio ou discriminação no acesso ao mercado de trabalho, podem também incentivar imigrantes para a empresarialidade (Boissevain,
1984, Chan e Cheung, 1985:143, Jones et al., 2000:39, Rekers e Kempen,
2000:54).
3.4. Contextos politico e institucional
Os investigadores que sublinharam a importância dos contextos político
e institucional da sociedade de acolhimento provaram que a empresarialidade não é explicada apenas por recursos étnicos, e a relação entre a
oferta e a procura (Kloosterman et al., 1999, Kloosterman e Rath 2001).
Os imigrantes têm de ter acesso às oportunidades do mercado da sociedade de acolhimento e têm de ter a possibilidade de beneﬁciarem dos
recursos intra-comunitários, o que nem sempre é o caso.
Assim, as políticas da sociedade de acolhimento podem ter um papel fundamental nas iniciativas empresariais dos imigrantes. Quatro situações
podem ocorrer: 1) políticas restritivas ao investimento empresarial de imigrantes,20 2) condições de mercado e políticas que favorecem empresários
étnicos,21 3) políticas passivas sem medidas especiﬁcas para imigrantes,22
20. “Germany, for example, immigrant workers cannot open a business until they have obtained
a residence permit, which they may only receive after more than eight years of labor migrant status in the country”. (Aldrich and Waldinger, 1990:121). Barrett et al. (2001) ilustram ainda como
regulações concretas veriﬁcadas na Inglaterra afectaram em determinados períodos de tempo o
desenvolvimento de negócios de pequena e média dimensão de imigrantes.
21. Este é o caso de Haia, na Holanda. Uma rede de parceiros (organizações de turismo, associações religiosas, Câmaras de comércio, Instituto de Pequenas e Médias empresas, partidos políticos locais e os media) com apoio ﬁnanceiro da União Europeia e do município desenvolveram uma
série de medidas que aumentaram as actividades empresariais das diferentes minorias étnicas
residentes em bairros da cidade (especialmente em zonas degradadas e segregadas). O objectivo
foi estimular a iniciativas empresariais como forma de integração dos seus habitantes, criando
oportunidades de emprego, e tornando bairros degradados mais atractivos para residir e para
investir. Este é um exemplo de sucesso de como as regulações podem ter um efeito positivo no
desenvolvimento de actividades empresariais, em particular quando também se implementam
(como acontece neste caso) a partir de centros de apoio a empresários, programas de formação e
desenvolvimento, etc. Este projecto – City Mondial – foi premiado em 2000 com ‘Eurocities Award
on Innovative Urban Strategies’. Mas como é claro o sucesso deste projecto baseou-se também
na procura turística por determinados produtos exóticos (Santokhi, 2002).
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e ﬁnalmente, 4) imigrantes que dependem de redes informais e criam actividades empresariais dentro do grupo étnico, tornando-se por isso indiferentes ao contexto político e institucional da sociedade de acolhimento.
Esta última situação ilustra a economia irregular ou informal que é sempre possível. Kloosterman e outros (1999) e Rath (2000:3) exempliﬁcam
para o caso holandês como é que as actividades informais e as práticas
ilegais podem emergir (fraudes ﬁscais, contratação de imigrantes ilegais,
etc.) no caso de imigrantes que contornam as normas.
Como inúmeros investigadores provaram, os contextos político e institucional estão bastante relacionados com o sistema de assistência social
– welfare system (Freeman, 1986, Esping-Andersen, 1990, Kloosterman,
2000, Mateos, 2000). Mateos, seguindo a tipologia de Esping-Adersen sugere a existência de quatro sistemas de assistência social na Europa: o
sistema de democracia social dos países escandinavos; o sistema conservador a Europa continental; o sistema de democracia liberal do Reino
Unido; e o sistema dos países da Europa do Sul, caracterizado (segundo
a autora) por um sistema de benefícios subdesenvolvido, e sem cobertura
geral para a população (Mateos, 2000:115-116).
Kloosterman (2000) ilustra como é que diferentes sistemas de assistência social podem inﬂuenciar as iniciativas empresariais de imigrantes.
Distingue apenas dois sistemas: Europeu e Americano. Porque o sistema
de assistência social americano é fraco (segundo o autor) e os empregos
oferecidos no mercado de trabalho são caracterizados por baixos salários, os imigrantes desde muito cedo são incentivados a desenvolverem
actividades empresariais. Já no modelo Europeu, um sistema de assistência social forte caracterizado por benefícios sociais (e.g. o rendimento
mínimo garantido e subsídios de desemprego) desincentiva o espírito empreendedor dos imigrantes (Kloosterman, 2000:105, Freeman e Ögelman
2000:120-122, Barrett et al. 2001:243).
Neste sentido o contexto institucional está relacionado com: as políticas
de mercado de trabalho que regulam a participação de imigrantes, políti22. “In other countries, such as the United States, restrains on commercial competition are weak
and apprenticeship requirements lax, with the result that ethnic entrepreneurs can more easily
move into supportive markets.” (Aldrich and Waldinger, 1990:122). Por outro lado, como Razin e
Scheinber discutem para o caso de Israel “this less regulated business environment may seem
like a jungle to the prospective immigrant entrepreneurs who lack the knowledge of unwritten
norms and practices among Israeli small businesses” (2001: 274).
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cas de imigração, benefícios sociais e o sistema bancário (bastante importante para imigrantes que não podem contar com capital da comunidade
de origem).
Tal como o mercado de trabalho, os contextos político e institucional não
são estáveis ao longo do tempo podendo, por isso, constranger de diferentes formas as estratégias de inserção económica de imigrantes (Barrett et
al. 2001 ilustra para o caso inglês).
É ainda sugerido por alguns investigadores que as relações entre as dinâmicas empresariais de imigrantes e os contextos institucional e político
podem ser distintos em diferentes níveis de análise: nacional, regional ou
local (Kloosterman e Rath, 2001). O nível internacional de análise pode
ainda ser crucial, em especial se atendermos ao contexto mais global da
União Europeia. Em particular quando inúmeros imigrantes usam a livre
circulação na Europa, como uma oportunidade empresarial: para novos
mercados de consumo, para diversiﬁcar os fornecedores e como fonte de
apoio ﬁnanceiro e de trabalhadores (Oliveira, 2003). Portes et al. (2002)
ilustram também as estratégias empresariais de imigrantes a um nível
transnacional.
4. MODELO HEURÍSTICO DE EXPLICAÇÃO
DAS ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS DE IMIGRANTES
Waldinger, Aldrich e Ward (1990) foram provavelmente os primeiros investigadores a sublinharem a necessidade de um modelo interactivo para
explicar as iniciativas empresariais de origem étnica, tendo em consideração: as características do grupo e a estrutura de oportunidades. Contudo,
algumas críticas foram apontadas ao modelo interactivo.23
Mais tarde, Kloosterman e Rath (2001) numa análise crítica das investigações realizadas acerca de empresários imigrantes propuseram um modelo teórico complementar – o modelo de encastramento misto (mixed embeddedness). Os autores evidenciaram a importância de considerar não só
o encastramento social e cultural dos imigrantes no grupo co-étnico, mas
23. Como Rath (2002a:9) apresenta as limitações do modelo estiveram relacionadas com “(…)
the lack if attention devoted to gender issues (Morokvasic 1993) and to racialization (Collins et al.
1995), the a priori categorization of immigrants as ethnic groups and the concomitant assumption
that immigrants as ethnic entrepreneurs act differently than mainstream entrepreneurs (Rath
and Kloosterman 2000), and the narrow and static way economic and politico-regulatory factors
are dealt with (Bonacich 1993; Rath 2000).”
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também o encastramento no contexto económico e institucional na sociedade de acolhimento (Kloosterman et al. 1999, Rath, 2000, Kloosterman
and Rath, 2001, Rath, 2002a).
Contudo quando se tentou aplicar este modelo às diferentes performances empresariais de africanos e asiáticos em Portugal surgiram alguns
problemas. O modelo resultava para explicar a as iniciativas empresariais
dos chineses e indianos pelo encastramento social e cultural no grupo
co-étnico (em particular ao beneﬁciarem de determinados recursos étnicos) e pelas oportunidades que os indivíduos detectaram no mercado de
trabalho e no contexto institucional português. Contudo o caso cabo-verdiano ajudou a perceber a limitação do modelo. O encastramento no grupo
étnico evidenciava contornos distintos, não conferia especiais incentivos
para a empresarialidade dos imigrantes. Assim se (como se verá mais
aprofundadamente) os cabo-verdianos são a população em Portugal com
a mais baixa taxa de actividade por conta própria (e neste sentido a falta
de determinados recursos étnicos poderia explicar a tendência), o que é
que explica as iniciativas empresariais que persistem no caso de alguns
imigrantes cabo-verdianos?
O problema dos modelos teóricos propostos é que consideraram as iniciativas empresariais inscritas no grupo co-étnico, no encastramento em
determinadas características étnicas e em recursos étnicos. Assim as iniciativas empresariais foram sempre estudadas como projectos colectivos.
Os projectos individuais de determinados imigrantes baseados em determinados recursos pessoais não foram distinguidos até agora.
Por outras palavras, os imigrantes não combinam necessariamente os diferentes níveis de encastramento – social, cultural, económico, institucional e político - para deﬁnirem as suas estratégias empresariais. A mistura
de recursos e oportunidades não é necessária para o desenvolvimento de
determinadas estratégias de inserção económica nas sociedades de acolhimento. Imigrantes sem oportunidades étnicos podem da mesma forma
desenvolver actividades empresariais mediante o recurso a atributos pessoais e à estrutura de oportunidades da sociedade de acolhimento.
Assim para além de projectos colectivos de delineação de estratégias empresariais, é fundamental considerar projectos individuais, independentes
à partilha de determinada etnia e país de origem com um dado grupo.
As dimensões – sociais, económicas, culturais e institucionais – da sociedade estão presentes quando os imigrantes integram o mercado de
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trabalho, mas as estratégias empresariais dos indivíduos podem corresponder a uma variedade de combinações das oportunidades e recursos
intrínsecas a cada uma delas, dependendo também do contexto espacial
e temporal.
Peters (2002:39) sugere ainda que as hipóteses de encastramento misto
negligenciam o papel das gerações de imigrantes no processo empresarial.
A investigadora conclui que qualquer análise compreensiva do comportamento empresarial de imigrantes tem de considerar os determinantes do
encastramento misto – recursos étnicos, estrutura de oportunidades e os
contextos sócio-cultural, económico e institucional da sociedade de acolhimento – e os vários tipos de agentes económicos envolvidos (Peters,
2002:48).
Mesmo usando recursos étnicos, os imigrantes podem depender do grupo
de diferentes formas. Por exemplo, os chineses em Portugal mostraram
adquirir capital a partir de poupanças familiares ou empréstimos de coétnicos. Já no caso dos indianos a participação em associações religiosas
parece determinar as estratégias empresariais.24
Por outro lado, os imigrantes podem também ignorar as estruturas de
oportunidades das sociedades de acolhimento e apenas seguir à risca o
que outros empresários co-étnicos desenvolveram com sucesso. Assim o
grupo étnico pode ser também importante para estabelecer uma estrutura empresarial de referência, onde imigrantes com aspirações semelhantes podem seguir uma «receita» de inserção económica (sem mostrar
qualquer inovação).25 Por outras palavras, ainda que os imigrantes estejam encastrados nas diversas dimensões da sociedade de acolhimento, se
nenhuns constrangimentos forem deﬁnidos, eles podem demonstrar desconhecimento da procura e da oferta e simplesmente seguirem as redes
intra-étnicas e as suas opções económicas.26
Ainda, como discute Rath (2002a:13), o sector de investimento dos imigrantes é consequência dos recursos com que podem contar: mais ou
menos capital e mais ou menos trabalhadores étnicos deﬁnem diferentes
24. As estratégias empresariais da população Hindu e Islâmica baseiam-se em associações religiosas (Marques et al. 2001:17-18).
25. Um bom exemplo disso é o caso dos empresários chineses que um pouco por todo o mundo
abrem restaurantes chineses, seguindo o sucesso dos imigrantes pioneiros.
26. Ainda que assim que os imigrantes se estabelecem no Mercado ﬁcam conscientes (se não
estavam antes) dos seus concorrentes, fornecedores, clientes, regras de funcionamento, etc.
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possibilidades empresariais.27 Engelen (2001:206) sugere ainda que o investimento em diferentes mercados está associado, por sua vez, a diferentes regras, necessidades, consumidores, procura, fornecedores, etc.
Pode, por outro lado, veriﬁcar-se que (dado que as oportunidades no mercado de trabalho são bastante atractivas, com possíveis encorajamentos
institucionais)28 a dependência em recursos controlados por instituições
étnicas diminui.29
É importante considerar também que os imigrantes não são necessariamente diferentes só porque demonstram uma etnia distinta, na realidade
podem deﬁnir estratégias empresariais semelhantes a qualquer empreendedor (inclusive nativo).

Modelo heurístico30
Apesar de coexistirem factores estruturais – mercado de trabalho e contextos institucional e político da sociedade de acolhimento – e recursos
étnicos, ainda há imigrantes que num determinado grupo étnico e expostos a semelhantes condições contextuais têm diferentes estratégias
de integração económica. Como se verá em maior detalhe, ainda que os
cabo-verdianos em Portugal não disponham de tantos recursos étnicos
potenciadores de empresarialidade, como os chineses e os indianos (particularmente recursos económicos para investir), e não se integrem normalmente no mercado de trabalho português como trabalhadores isolados ou como patrões; ainda há um pequeno grupo de empresários. Neste
sentido, como foi discutido, deve ser considerada outra dimensão explicativa: os recursos pessoais do indivíduo.
Em consequência consideram-se as relações em diferentes níveis de análise: individuo e o grupo (o colectivo). Por outras palavras é importante não
27. Rath (2002a:13) exempliﬁca com “entrepreneurial opportunities for markets of technologically or intellectually advanced or less sophisticated goods and services differ, requiring different
ﬁnancial or human capital imput.”
28. Como o caso de Haia ilustrou (Santokhi, 2002).
29. Sanders e Nee sugerem ainda que “the less dependence on ethnic resources, the weaker
the social mechanisms that maintain bounded solidarity and enforceable trust within the ethnic
group.” (Sanders and Nee, 1996:233).
30. Como Doomernik et al. (1997) explicam um «modelo heurístico» “summarizes the most important explanatory elements and their relationships with each other. A number of assumptions
or principles underpin the model, and a short explanation of them follows. (…) The model puts us
on the trail of explanations which apply to speciﬁc cases, which is why we use the term ‘heuristic
model’, signifying progress by discovery.” (1997:62)
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confundir um projecto de self-made man, baseado em iniciativas independentes, com um projecto contextualizado e dependente de uma rede de
contactos étnicos.
Assim é fundamental distinguir se estamos a falar de: (1) estratégias étnicas, onde o ponto de partida para chegar ao mercado de trabalho da sociedade de acolhimento são recursos étnicos; ou (2) estratégias individuais de
imigrantes, baseadas em recursos de mérito individual e independentes.
Quando os imigrantes chegam a uma sociedade de acolhimento ou quando
se candidatam a ingressar no mercado de trabalho, trazem determinados
recursos pessoais. Para além de factores culturais, os imigrantes apresentam níveis de predisposição para as actividades empresariais, o que
pode incentivar o desenvolvimento rápido de determinadas estratégias
económicas na sociedade de acolhimento. Bonacich (1973) sugere mesmo
que imigrantes com a intenção de regressar ao país de origem têm mais
incentivos para acumularem rapidamente capital. Ainda que esta relação
causal deva ser provada, é de aceitar que certas características individuais
induzem alguns imigrantes a actividades empresariais.
Esses recursos pessoais podem também deﬁnir diferentes performances
económicas. Portes e Zhou (1999), ao observarem os censos americanos,
detectaram determinantes para a empresarialidade comuns a diferentes
grupos de imigrantes e a nativos. Segundo os mesmos investigadores, características individuais como o nível de educação31, experiência de trabalho, anos desde a imigração, conhecimento da língua do país de acolhimento, idade, sexo, estado civil e composição do agregado familiar, são
determinantes para a actividade empresarial.32
Outro atributo fundamental é a cidadania do indivíduo ou a sua situação
legal no país de acolhimento. Como inúmeros investigadores mostraram
um imigrante ilegal é bem mais frágil e vulnerável (Machado 1993). Por
outro lado, relações coloniais passadas entre o país de acolhimento e o
31. De forma diferente de Portes e Zhou (1999), Chan e Cheung (1985:149) ao estudarem empresários chineses em Toronto, demonstraram que “education and English facility (…) are more
relevant to the type and nature of business one engages in than the overall propensity to go into
business.”
32. “(…) entrepreneurship consistently involves older males and, among immigrants, those more
settled in the country. It is consistently a family affair (…). The effects of human capital are not entirely consistent. Education increases the probability of self-employment for most groups, though
this effect is not linear in all cases. Controlling for education, immigrants who are less ﬂuent in
English are more likely to pursue this career line”. (Portes and Zhou, 1999:153).
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país de origem podem tornar-se também num recurso importante, especialmente em casos onde essas relações se traduziram em acordos especiais ou no acesso à cidadania.33
Ainda que as relações entre os recursos pessoais e a actividade empresarial possam mudar ao longo do tempo e em diferentes contextos espaciais,
é também importante considerar que esses recursos têm um papel considerável no desenvolvimento económico do indivíduo. Por outras palavras,
as possibilidades de um indivíduo se tornar empresário são também determinadas pelo seu capital humano e pessoal.
Mas a aptidão para o negócio, como outros recursos pessoais, é apenas
uma das dimensões explicativa da deﬁnição de estratégias empresariais
por imigrantes. Como foi evidenciado anteriormente, assim que os imigrantes chegam a uma sociedade de acolhimento, eles estão envolvidos
por um contexto, o que signiﬁca que só serão bem sucedidos no desenvolvimento de actividades empresariais se existirem oportunidades para o
fazerem.
Por outro lado, como sugere Poros (2001:243), reconhecer a existência de
redes sociais e de interconhecimento é fundamental para explicar algumas das opções dos imigrantes. Ou seja, a par da inﬂuência de oportunidades estruturais das sociedades de acolhimento, as oportunidades étnicas inerentes ao grupo de origem têm também um papel importante na
explicação das estratégias de inserção económica dos indivíduos.”
Assim, as oportunidades devem ser analisadas em dois níveis: oportunidades estruturais da sociedade de acolhimento (contextos económico,
político e institucional) e oportunidades étnicas, inerentes ao grupo de
pares (recursos étnicos, possível economia interna, etc.).34

33. Este é o caso de certos imigrantes que ao chegarem a Portugal a partir das ex-colónias têm
já nacionalidade portuguesa (e.g. indianos e cabo-verdianos). Este estatuto legal pode ser usado
como um recurso pessoal para o desenvolvimento de actividades empresariais, uma vez que estes cidadãos ﬁcam enquadrados pelos mesmos direitos e deveres de qualquer cidadão português. Uma consequência importante pode ser o acesso mais facilitado a empréstimos bancários,
mais difícil para estrangeiros.
34. “These resources provide group members with ﬁnancial, human, cultural and social capital,
which yield a path to economic progress that would have been unavailable in their absence. (…)
[But] ethnic resources do not exist in a vacuum. Their potential beneﬁts and liabilities alike are to
a large extent determined by social, legal and economic context in which group exist.” (Light and
Gold, 2000:128-129).
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É de considerar que tal como as oportunidades não são estáticas (mudam no espaço e no tempo), os imigrantes também não são passivos, mas
reagem-lhes: percepcionando-as e moldando-as. Os contornos racionais
desse comportamento têm sido discutidos. Etzioni (1988) considera, por
exemplo, que o facto do indivíduo ter um comportamento económico racional não signiﬁca cortar com todas as relações privilegiadas, especialmente com os benefícios oferecidos no grupo étnico. Na realidade essas
relações privilegiadas podem fazer parte desse comportamento económico racional, posto em prática nas estratégias empresariais.35
No entanto, as oportunidades não são estritamente claras para todos os
indivíduos, não são transparentes,36 nem estão necessariamente disponíveis a todos os imigrantes. Como Light mostrou os recursos de classe
podem deﬁnir diferenças de acesso às oportunidades étnicas, por outro
lado, os contextos político e institucional também podem ter um papel
interventivo na diferenciação dos imigrantes e no seu acesso às oportunidades do mercado de trabalho.
Como consequência, as estratégias empresariais de imigrantes são o resultado de negociação, adaptação, imaginação (dinâmica inovativa) ou de
reprodução (seguindo uma estratégia já deﬁnida por outros). Assim sendo
essas estratégias podem ser bastante distintas consoante se tratem de
dinâmicas intrínsecas a grupos étnicos (análise colectiva) ou a imigrantes
(análise individual).
Ainda, e porque as oportunidades mudam ao longo do tempo e no espaço, é também fundamental realizar uma análise dinâmica das estratégias
empresariais. Por outras palavras, os imigrantes podem mobilizar diferentes oportunidades e recursos ao longo do tempo e assim ir adaptando
a sua estratégia empresarial.
Tendo estas diferentes dimensões explicativas em consideração, ilustrase a proposta de análise adoptada nesta investigação na ﬁgura 1.

35. Tendo isso em consideração Marques, Santos e Araújo (2001) propuseram o modelo de autonomia encastrada.
36. Como Kloosterman (2000:93) sugere, “in market contrast to the labour market there is no concrete institutionalised ‘market for entrepreneurs’ with clearly advertised vacancies and a more or
less easily identiﬁable supply. Opportunities for the self-employed (‘vacancies’) may go unnoticed
or neglected for all kinds of reasons (…)”.
Catarina Reis de Oliveira
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O modelo heurístico proposto tenta elucidar que não são exclusivamente
variáveis e factores aleatórios que conduzem os imigrantes para a empresarialidade. Acredita-se antes que as estratégias empresariais são o resultado das interacções (dinâmicas e criativas) entre recursos individuais,
oportunidades étnicas e oportunidades estruturais, que constrangem os
imigrantes na sociedade de acolhimento.
O modelo pretende também ter em consideração que os imigrantes reagem às oportunidades que detectam, ainda que nem todos os imigrantes
identiﬁcam necessariamente as mesmas oportunidades. Por outro lado,
defende-se que as estratégias empresariais de origem imigrante são o resultado de diferentes combinações de recursos e oportunidades. É exactamente porque cada grupo de imigrantes, ou em alguns casos, cada indivíduo deﬁne as suas combinações de oportunidades e recursos, que há
estratégias empresariais distintas.
Assim o modelo pretende conciliar uma análise integrativa e interactiva.
Integrativa porque considera simultaneamente o papel do grupo étnico,
dos contextos de acolhimento, nas suas diversas dimensões (económica,
social, cultural, política e institucional), e o papel dos recursos individuais.
Como consequência consideramos três agências de estratégias empresariais: a sociedade de acolhimento, o grupo étnico e o indivíduo.
Por outro lado, pretende incluir uma análise interactiva porque considera que nem todas essas dimensões explicativas são usadas da mesma
forma em diferentes estratégias empresariais de indivíduos ou de grupos
de imigrantes, detectando-se por isso também diversas combinações de
oportunidades e recursos.
Propomos assim três dimensões fundamentais a partir das quais os imigrantes deﬁnem as suas estratégias empresariais (combinações de oportunidades e recursos): recursos pessoais, oportunidades étnicas e oportunidades estruturais (conforme ﬁgura 1).
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Figura 1. Modelo heurístico de explicação das estratégias
empresariais de imigrantes

Catarina Reis de Oliveira
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PARTE II. METODOLOGIA:
PROCESSO DE REALIZAÇÃO DE UMA SONDAGEM
Na investigação vários autores reforçam a necessidade de se conciliar os
caracteres quantitativo e qualitativo (Spector, 1994:234, Blalock, 1972, Vicente, Reis e Ferrão, 2001:22, entre outros). O primeiro aliado ao processo
de sondagem e tratamento dos dados, e o segundo à premência de se
obter uma informação ﬁdedigna e válida, face aos objectivos e problema
suscitado, passível de generalizações para o universo em estudo.
É neste sentido que a deﬁnição clara do problema e os respectivos objectivos de estudo contribuem para a selecção das opções metodológicas. Um
problema mal deﬁnido pode não só gerar ambiguidade na construção das
fronteiras da população-alvo como nos próprios dados trabalhados pelo
próprio desconhecimento da população amostral daí resultante. Da mesma forma, é fundamental que as opções metodológicas estejam claras
pois todos os dados recolhidos são também passíveis de crítica.
5. ENQUADRAMENTO DO ESTUDO
5.1. Populações-alvo
Quando se iniciou a investigação pretendia-se estudar a empresarialidade
étnica 37, ou seja, observar os empresários que, baseados na sua etnia (i.e.
instrumentalizando a referência às origens), desenvolviam determinada
actividade económica.
Neste sentido admitia-se como variável explicativa importante o cariz cultural
subjacente ao desenvolvimento de determinadas estratégias de inserção económica observadas nas mais diversas sociedades, entre as quais Portugal.
Esta análise fazia todo o sentido para os empresários chineses, inseridos nos
ramos da restauração. Contudo, uma análise mais atenta desta população
fez antever diferentes estratégias, apesar da partilha de uma origem étnica
comum – neste caso entre os chineses vindos de ex-colónias portuguesas
(Moçambique, Timor), os chineses vindos directamente da China ou que passaram por um outro país onde a língua oﬁcial não fosse o português, e ﬁnalmente os chineses de Macau (com estratégias e traços culturais distintos
também dos chineses vindos de ex-colónias portuguesas) (Oliveira 2000).
37. O projecto apresentado pela investigadora à Fundação Calouste Gulbenkian intitulava-se
“Empresarialidade Étnica em Portugal: uma análise comparada dos Chineses, Indianos e CaboVerdianos”.
Catarina Reis de Oliveira
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Do mesmo modo, ao observar os cabo-verdianos (e seus descendentes), e
considerando as suas estratégias de inserção diferenciadas tanto em Portugal, como em outros países onde residem, a noção de empresarialidade
étnica tornava-se pobre, limitando a possibilidade de caracterização de
tão rica e diversiﬁcada população.
Nos imigrantes de origem indiana, observou-se ainda um caso distinto.
Para estes é importante considerar tanto os factos conjunturais que os
ﬁzeram chegar a Portugal, como a centenária experiência migratória (semelhante em alguns aspectos à dos chineses vindos de ex-colónias portuguesas, mas com dinâmicas empresariais distintas).
Por outro lado, tendo em conta que grande parte da população em estudo
tem já a nacionalidade portuguesa, considerar apenas a etnia como factor
diferenciador no estudo da empresarialidade poderia ser perigoso e indeﬁnido. Na realidade, havia o risco de estudar empresários tão portugueses
como os de origem maioritária, não traduzindo a etnia qualquer aﬁnidade
com uma comunidade de origem imigrante mas tão só a projecção de estereótipos e preconceitos sobre a cultura e as origens nacionais. Neste sentido
a origem imigrante38 traduziria melhor a forma de diferenciar a populaçãoalvo do conjunto dos empresários nacionais estabelecidos em Portugal.
Por estas razões pareceu mais interessante, do ponto de vista sociológico,
estudar os empresários de origem imigrante, nos termos de J. Rath. Por
empresários de origem imigrante devem entender-se os cidadãos que tiveram alguma experiência migratória internacional (própria ou familiar).
A exploração desta via alternativa de investigação torna-se, segundo o
ponto de vista adoptado, bastante mais interessante, ao admitir maior diversidade de situações de incorporação económica e de estratégias de
inserção das populações em foco.
Esta primeira opção deixa contudo em aberto a própria deﬁnição do que
é, para este estudo, um «empresário» - o que não é questão de somenos
quando admite-se como bastante provável que se irá encontrar situações
distintas nas três populações seleccionadas para o estudo e, sobretudo
uma enorme diversidade de iniciativas de negócio – desde o vendedor de
gravatas, ao industrial, do vendedor de guarda-chuvas nas bocas do metro, ao comerciante.
38. Contemplando os imigrantes e seus descendentes.
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Assim, será que um vendedor de um pequeno quiosque poder ser considerado como um empresário? E um vendedor de rua? E que dizer do subempreiteiro da construção civil que vai fazendo uns trabalhos enquanto
servente, quando não tem obras em carteira? Ou ainda do advogado que
trabalha por conta própria?
Nas estatísticas oﬁciais, a situação na proﬁssão, dos não trabalhadores
por conta de outrem subdivide-se em patrões e trabalhadores isolados,
podendo ainda as iniciativas económicas ser caracterizadas em função da
estrutura empresarial, ou seja, segundo a dimensão da empresa, o sector de actividade, a estrutura jurídica, a estrutura das vendas, a estrutura
regional, ou segundo a dimensão média das empresas.
O inquérito aqui apresentado visa proceder a um estudo de caracterização
de empresários de origem imigrante com residência em Portugal. O universo em foco é constituído pelos empresários de origem cabo-verdiana,
indiana e chinesa, estabelecidos (economicamente) na zona metropolitana
de Lisboa.
Com as mudanças no tecido empresarial nos dias de hoje (concretamente,
o crescimento e a diferenciação dos serviços) pode haver alguma confusão
no entendimento do conceito de «empresário de origem imigrante». Importa, pois, estabelecer a deﬁnição operacional clara que permitiu avançar no trabalho de terreno.
Assim, por empresário entende-se 1) quem, exercendo funções de gestão,
tem uma parte dos proveitos da empresa, ou 2) desenvolve alguma actividade económica com certa autonomia de decisão, nomeadamente quanto
à afectação de recursos correntes.
Serão incluídos no universo empresarial, para efeitos de amostra, os indivíduos que 1) têm parte do capital social (accionista maioritários ou minoritário), mas também os que, 2) não tendo uma parte nesse capital, apropriam-se (legalmente) dos proveitos da actividade empresarial, em virtude
da sua posição na gestão da empresa.
Deste modo, era de esperar à partida que surgissem situações bastante diferenciadas: 1) dos empresários étnicos – i.e. empresários que, pela
instrumentalização estratégica das referências étnicas, desenvolvem actividades económicas baseadas numa ‘herança cultural’ especíﬁca (ex:
restaurantes ‘chineses’, discotecas ‘africanas’) -, centrados no desenvolviCatarina Reis de Oliveira
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mento de um produto (bem ou serviço) com referências étnicas, quer este
se dirija ao grupo dos co-étnicos, quer ao público em geral; 2) mas também as dos empresários de origem imigrante que se enquadram na economia nacional não recorrendo às referências étnicas – podendo embora
formar ‘nichos’ mais ou menos homogéneos do grupo étnico de origem
(e.g. comércio ‘indiano’ de mobiliário na Av. Almirante Reis).
Admite-se, ainda, que certas experiências empresariais são extensões de
iniciativas anteriores, agora consolidadas, enquanto que outras podem
não ter precedentes na história da população co-étnica, quer porque são
pioneiras em comunidades que não têm experiências empresariais de referência, quer porque são excepções às vias tradicionais de investimento
da comunidades.
Em suma, partiu-se para esta investigação do pressuposto que é necessário admitir uma grande diversidade de situações de incorporação económica e de estratégias de inserção das populações em foco.
Perante isto, e dado que nem sempre é possível fazer coincidir a unidade
elementar com a unidade amostral, pode ser mais viável considerar uma
unidade elementar que não seja exactamente a unidade da populaçãoalvo. No presente estudo, dado que se pretende caracterizar as estratégias empresariais de origem imigrante em Portugal, a unidade elementar
pode não ser o proprietário legal da actividade empresarial, mas aquele
que exerce a «função empresarial», o que pode corresponder ao gerente
do negócio.

Quadro M1: Delimitação da população-alvo e unidade elementar de análise

População-alvo

Unidade Elementar

Empresários de origem imigrante
- origem chinesa, indiana e caboverdiana -, exercendo pelo menos
uma actividade por conta própria
na zona metropolitana de Lisboa,
durante o ano de 2001 e 2002.

Gerente ou sócio-gerente da actividade económica de ascendência
chinesa, indiana ou cabo-verdiana,
com nacionalidade portuguesa ou
estrangeira, e com a situação e
actividade económica regular ou
irregular em Portugal.
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Esta deﬁnição de «função empresarial»39 (emancipada por vezes do próprio empresário) é particularmente útil atendendo ao que se observou
no trabalho de terreno exploratório. No caso chinês, por exemplo, foram
observados inúmeros casos em que um responsável de determinado negócio ou actividade (em muitos casos, de restaurantes) exerce a «função
empresarial», sem ser o proprietário formal do negócio. O indivíduo legalmente reconhecido como dono do negócio (ou dos negócios da família) é o
chefe da família (normalmente o pai, o pioneiro da imigração familiar), que
concentra em si a propriedade e investe o capital disponível.
Neste sentido, ainda que se veriﬁque uma clara separação entre a propriedade e a direcção, é importante não excluir esses responsáveis, dado
que deles emanam as decisões e as estratégias empresariais40. No caso
chinês, em particular, estes responsáveis, provenientes da geração mais
nova, podem mostrar o futuro da actividade empresarial das próximas gerações41, dado que o sucesso destes negócios pode funcionar como exemplo, incitando ao desenvolvimento ou à abertura de novas vias de iniciativas independentes42.
Estas constatações contribuíram para a delimitação das unidades elementares e assim resolver algumas indeﬁnições iniciais na determinação
do universo empresarial de origem imigrante.

39. Conforme Shumpeter 1996:238
40. À semelhança do que era deﬁnido para o inquérito à população empresarial portuguesa
em 1990, “por universo empresarial deverá entender-se o conjunto dos indivíduos que, sob a
designação diversiﬁcada de empresários, gestores, administradores, directores de empresa ou
dirigentes de indústria, desempenham papéis de cheﬁa e assumem funções de liderança nas
organizações a que pertencem e cujo futuro são, em maior ou menor grau, directamente responsáveis” (Cardoso et al, 1990:22).
41. Por exemplo no que respeita às áreas de actividade, à forma como recrutam trabalhadores,
em que sectores é feito ou deve ser feito o investimento, quais as oportunidades de mercado,
quais as principais estratégias empresariais a tomar face ao crescimento percepcionado da
própria população de origem (como é o caso), etc.
42. Como concluíam Cardoso et Al. (1990:17), no estudo dos empresários e gestores da indústria
em Portugal, “Os empresários e gestores industriais (eventualmente detentores de uma parcela
reduzida do capital, mas não proprietários exclusivos desse capital) orientam a sua acção tendo
em vista a (sua) realização pessoal, a obtenção quer de dividendos de prestígio e sucesso, quer
de um nível crescente de recompensa material e social. É certo que a sua margem de liberdade é
reduzida pela obrigação moral de respeitarem os interesses do capital que põem em movimento.
Mas não é menos certo que é a miragem de uma prosperidade, crescimento e inovação permanentes que se transforma em visão estratégica que comanda os processos de escolha e decisão.”
Catarina Reis de Oliveira
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Considerou-se ainda fundamental discutir que consoante se esteja a falar
de imigrantes de origem cabo-verdiana, chinesa ou indiana, haverá noções e espectros de actividades empresariais distintos – quer em termos
de dimensão do negócio, quer de esferas de actividades, ou ainda relativas
à necessidade (ou não) de estabelecimento formal do negócio sob forma
empresarial.
5.2. Área Geográﬁca
O campo de observação restringe-se à análise da área metropolitana de
Lisboa43. O objectivo era inquirir ainda no Grande Porto44 e no Algarve45,
contudo problemas operacionais nessas áreas impediram a aplicação do
questionário para a totalidade do universo. Em todo o caso para não perder informação, decidiu-se utilizar essas zonas como grupos de controlo,
com intuito de observar se os resultados obtidos na área metropolitana de
Lisboa poderiam ser generalizados para o país.
Estas opções tiveram em consideração a distribuição dos imigrantes com
autorização de residência por Portugal (dados oﬁciais do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras – SEF). Estes dados foram usados como uma estimativa da distribuição geográﬁca da população estrangeira que trabalha
por conta própria legal e ilegalmente.

43. Para efeitos operacionais considerou-se os concelhos da NUT Grande Lisboa – Amadora, Cascais, Lisboa, Loures, Oeiras, Sintra, Vila Franca e Odivelas – e a Península de Setúbal – Alcochete,
Almada, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal.
44. NUT que, segundo a divisão administrativa considerada, contempla Espinho, Gondomar, Maia,
Matosinhos, Porto, Póvoa do Varzim, Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia.
45. Consideram-se os concelhos de Albufeira, Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé, Monchique, Olhão, Portimão, São Brás de Alportel, Silves, Tavira, Vila do Bispo e Vila
Real de Santo António.
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Quadro M2: População Estrangeira residente em Portugal
segundo distrito de residência, em 2000

Distritos
Faro
Lisboa
Porto
Setúbal
Outros
Distritos

Cabo-verdianos

Chineses

Indianos

N

3163

275

57

%

6,7

8,4

4,4

N

31832

1912

1016

%

67,4

58,3

78,4

N

863

382

62

%

1,8

11,7

4,8

N

9503

132

78

%

20,1

4,0

6,0

N

1855

577

83

%

3,9

17,6

6,4

Fonte: Relatórios Estatísticos do SEF.

Como se pode veriﬁcar no quadro M2, são claramente os chineses que
têm uma maior dispersão pelo país, embora se instalem nas zonas de
maior concentração demográﬁca. Esta dispersão é particularmente interessante de observar quando esta população, entre as três em foco, é
a mais recente em Portugal. Estaremos na presença de um movimento
inicial de exploração das possibilidades do mercado português para o desenvolvimento de actividades económicas?
A esta dispersão pelas zonas mais habitadas do país poderá estar subjacente uma estratégia económica relacionada com o sector de investimento destes empresários, em particular no sector da restauração.46

46. Adicionalmente, é importante ter em conta de que há movimentos migratórios internos de
empresários imigrantes que respondem a procuras ﬂutuantes de mercados locais em determinados períodos do ano. Na fase exploratória desta investigação, um estrangeiro de nacionalidade
chinesa relatava os movimentos sazonais de migrações internas em direcção ao Algarve, nas
alturas de maior procura turística.
Catarina Reis de Oliveira
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5.3. Cronograma do Estudo
A elaboração do inquérito por questionário teve em conta os objectivos de
investigação e o modelo teórico proposto. A observação inicial, a partir das
entrevistas exploratórias realizadas junto das três populações, foi bastante útil para a construção e a deﬁnição do questionário (nomeadamente
para fechar questões com a identiﬁcação de algumas possibilidades de
resposta típicas dos empresários imigrantes).
Foram usados também como referência estudos desenvolvidos acerca de
empresários em Portugal, onde a recolha de dados passou (de forma análoga) pela construção de um inquérito por questionário47.
Com o objectivo de atenuar parte dos erros normalmente associados à
recolha de dados, procurou-se dar uma formação atenta e cuidada, às
equipes de inquiridores (das três populações de origem imigrante em estudo). Foi ainda realizado um pré-teste (ou inquérito piloto)48 do inquérito
(30 questionários, 10 em cada uma das populações de origem imigrante),
tendo sido retiradas e revistas algumas questões.

47. A realçar as investigações desenvolvidas em Portugal junto de empresários e trabalhadores
por conta própria portugueses - Freire 1995, Guerreiro 1996, Lisboa 2002, Ruﬁno 1996, e Guerreiro 2000 - e imigrantes - SEIES 1995, Teixeira 1997, entre outros.
48. “(…) the initial version should be pilot-tested with a small number of respondents who are
asked to critique the scale. They should indicate which items are ambiguous or confusing, and
which items cannot be rated along the dimension chosen. The scale should be revised on the basis
of the pilot respondents’ feedback” (Spector, 1994:236)
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Quadro M3: Cronograma da investigação

A aplicação de questionários na área metropolitana de Lisboa mostrouse substancialmente mais longa do que seria de esperar num primeiro
momento.
Várias diﬁculdades surgiram:
a) no caso da população de origem chinesa, as principais diﬁculdades de recolha estiveram associadas a problemas de comunicação.
Poucos são os empresários desta população que falam ﬂuentemente português para responderem a um questionário desta natureza.
Assim, a dependência por intérpretes ou inquiridores que falassem
mandarim e português em simultâneo retardou o trabalho de terreno.
49. A construção da matriz de dados, que incluiu inserir todos os questionários, levou mais tempo
do que era previsto porque ﬁcou, na totalidade, a cargo da investigadora. Objectivos de uniformidade de critérios para a atribuição de categorias estiveram na base dessa decisão.
Catarina Reis de Oliveira
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b) no caso cabo-verdiano surgiram problemas de outra natureza.
Os empresários de origem cabo-verdiana são caracterizados por
desenvolverem actividades muitas vezes temporárias e ﬂexíveis50.
O que implicou, no caso do processo de bola de neve, a permanente
procura de novos contactos, uma vez que muitos dos empresários
indicados por informantes já não exerciam actividades empresariais.
Ainda foi recorrente a situação de se marcar momentos de entrevista
e os inquiridos nunca chegarem a aparecer nos locais combinados, o
que inevitavelmente gerou desmotivação na equipa de inquiridores.
c) no caso dos empresários de origem indiana as principais diﬁculdades estiveram, incontornavelmente, associadas ao facto de a listagem estar desactualizada. O que signiﬁcou um esforço redobrado
da equipa de inquiridores. Tiveram de procurar nas listas telefónicas
os nomes seleccionados, adaptarem os números de telefone, ou ainda, a partir de um contacto conseguido, pedir os contactos de outros
empresários listados.
6. AMOSTRAGEM E SIGNIFICÂNCIA ESTATÍSTICA
6.1. Plano Amostral
A necessidade de conhecer a população dos empresários de origem imigrante no que respeita às suas estratégias de inserção económica na sociedade portuguesa, nas suas variadas componentes, impulsionou um
processo de recolha e análise de informação. A diﬁculdade de recensear
toda a população-alvo ditou a necessidade de recorrer a amostras.
Ao longo do processo de sondagem foram encontradas algumas diﬁculdades e uma diversidade de problemas, cuja resolução condicionou a qualidade dos resultados ﬁnais. A apresentação das fases avançadas no plano de sondagem e as suas respectivas limitações, segundo a perspectiva
adoptada, enriquece bastante a análise, dado que permite ao leitor fazer
a sua própria avaliação acerca da qualidade das principais conclusões alcançadas no estudo.
À semelhança de outros estudos desta natureza51 foram utilizadas duas
estratégias de amostragem na aplicação do questionário. Uma aleatória,
a partir de listagens de empresários de origem imigrante com igual pro50. Actividades de pouca duração, por vezes sem carácter formal, criadas e dissolvidas conforme
surgem oportunidades de mercado.
51. Vd. Portes et al. 2002: 282,283.
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babilidade de serem seleccionados. E uma segunda, onde os empresários
foram identiﬁcados através de informadores (encontrados no processo de
entrevista exploratória e aplicação do questionário). Foi solicitado a esses
informadores que identiﬁcassem todos os empresários da mesma origem
étnica que conheciam. Com esse processo foram realizados 300 questionários a empresários de origem imigrante, 100 de cada comunidade. O
objectivo desta segunda estratégia de amostragem era compensar a relativa diversidade de empresários na população geral, que podia não estar
totalmente contida nas listagens disponíveis.
O aumento da dimensão da amostra ajudou ainda a diminuir os erros derivados da amostragem e aumentar por isso a conﬁança nos resultados.
Contudo, devem ser tidas em linha de conta algumas limitações que não
permitiram o aumento ilimitado da amostra, entre essas, os custos e o
tempo disponível para o lançamento do questionário (que neste caso, ainda assim durou um ano).
De facto as limitações orçamentais e a escassez de tempo para a realização do inquérito, associadas ao esforço de concepção do questionário, de
formação, supervisão e acompanhamento do trabalho dos inquiridores,
são factores que impuseram um limite quanto à dimensão da amostra
total.

6.1.1. Primeira estratégia de amostragem
Como na maioria dos estudos,52 não existe uma base de sondagem do
nosso objecto de estudo - os empresários de origem imigrante residentes
em Portugal. Optou-se por isso por se proceder ao recenseamento das associações das populações de origem cabo-verdiana, chinesa e indiana, e,
a partir destas, tentar aproximações às populações-alvo – seleccionando
apenas, entre os associados, os empresários. Contudo alguns problemas
relacionados com esta primeira opção conduziram a uma mudança de estratégia metodológica:
a) No caso dos cabo-verdianos as associações não ajudaram à aproximação da população-alvo. Concretamente, na quase totalidade
das associações contactadas53, os associados trabalham (ou assim
o declaram) por conta de outrem. Apenas foi encontrada uma as52. “Teoricamente população-alvo e base de sondagem apresentam a mesma composição, mas
na prática e não raras vezes, existe uma inevitável diﬁculdade em fazê-las coincidir.” (Vicente,
Reis e Ferrão, 2001:45)
53. A partir de listagem fornecida pela Embaixada de Cabo Verde em Lisboa.
Catarina Reis de Oliveira
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sociação de empresários, com existência e actividades dispersas
no tempo, que nos facultou a listagem dos seus associados (42).54
O reduzido número de contactos da sondagem gerou a consciência
de que seria fundamental para o estudo desta população recorrer a
outra técnica amostral, não aleatória, como a bola de neve, sendo
utilizada esta listagem como ponto de partida (dado que contempla
indivíduos com as características desejadas) para outros elementos
do universo em estudo.
b) Já os indianos não se organizam em associações empresariais;
as organizações religiosas têm, neste caso, um papel crucial. Deste
modo o contacto com as associações religiosas – hindu, sunita e ismaelita – foi bastante proveitoso na aproximação à população-alvo.
Contou-se com a disponibilização de uma listagem da população
hindu – tendo, posteriormente, o apoio de um elemento privilegiado
da comunidade para seleccionar os empresários -, e duas listagens
de empresários (identiﬁcados pelos próprios responsáveis das congregações religiosas) das populações sunita e ismaelita.
c) Finalmente, para o estudo da população empresarial de origem
chinesa, foi possível aceder à listagem dos associados da ‘Associação dos industriais e comerciantes luso-chinesa’. Contudo ﬁcou claro
que a listagem dos associados não abarcava exaustivamente a população-alvo, excluindo uma série de empresários que por opção não
participam na Associação (Mapril 2001). Foram facultadas ainda duas
listagens que permitiram chegar a uma aproximação à populaçãoalvo (obtidas de forma ligeiramente distinta da estratégia inicial adoptada): a listagem dos assinantes do Jornal Sino55 que, com a ajuda
do director do jornal, permitiu reunir os contactos de grande parte
das famílias de empresários chineses residentes em Portugal; e a listagem de clientes de um empresário chinês, dedicado à produção e
venda de um sistema informático em mandarim para restaurantes.56
Assim, e aproveitando as oportunidades descritas, foram utilizadas,
como base de sondagem, em complementaridade, as três listagens.
Ficou garantida a não duplicação de elementos porque todas as listagens foram cruzadas e retirados os elementos repetidos.
54. Esta listagem corresponde a uma tentativa do presidente da Associação Cabo-verdiana do Seixal, ele próprio empresário, de reunir numa associação empresários de origem cabo-verdiana.
55. Jornal trimestral realizado por um grupo de jornalistas e estudantes chineses para a população chinesa residente em Portugal. São apresentados neste espaço notícias referentes à China e
acontecimentos que marcam a vida desta população, e é feita publicidade de negócios chineses
em Portugal.
56. Segundo o empresário esta listagem contempla mais de 90% dos empresários da área da
restauração.
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Quadro M4: Base de Sondagem

* Para Zona Metropolitana de Lisboa

Os totais conseguidos a partir das listagens são sem dúvida consequência
da própria estrutura de actividade das três populações-alvo. O que se veriﬁca
mais uma vez nos dados do SEF (utilizados como uma aproximação ao nosso
universo, com as limitações já descritas – quadro M6). Os cabo-verdianos são
claramente aqueles que têm menor número de iniciativas empresariais.
Em todo o caso, sendo adoptada uma amostra de tipo aleatório simples,
para os elementos da população listados, é possível calcular a probabilidade de selecção e determinar matematicamente a dimensão da amostra
para um grau de precisão e conﬁança desejados.
A determinação do número de elementos a incluir dentro de cada amostra
partiu da deﬁnição de não proporcionalidade, de Neyman, para cada uma
das populações. A selecção não proporcional impõe-se dada a diferença
numérica das populações, expressa não só a partir das bases de sondagem, mas também revelada pela própria observação directa junto de cada
uma das populações de origem imigrante.
Para efeitos de dimensionamento das amostras na zona metropolitana de
Lisboa, estabeleceu-se para as três populações a técnica de amostra aleatória simples. Deste modo, utilizando um nível de conﬁança de 95%, segundo a distribuição normal obteve-se o número de empresários (listados)
a inquirir em cada uma das populações57.
57. No caso cabo-verdiano foram inquiridos todos os indivíduos que constavam na lista, uma vez
que se dispunha de poucos contactos (apenas 42).
Catarina Reis de Oliveira

57

E M P R E S Á R I O S

D E

O R I G E M

I M I G R A N T E

6.1.2. Segunda estratégia de amostragem
Face às limitações apresentadas e às opções tomadas, alguns critérios
de qualidade da base de sondagem ﬁcaram comprometidos: as listagens
conseguidas não são exaustivas das populações-alvo – há elementos que
não têm qualquer possibilidade de serem seleccionados, o que pode originar uma amostra enviesada.58
Assim perante as listagens disponíveis para a investigação, tornou-se evidente que haveriam alguns erros de cobertura com graus distintos para
cada uma das três populações de origem imigrante. A população de origem
cabo-verdiana concentrava o maior erro de cobertura por três ordens de
factores: 1) o número reduzido de trabalhadores isolados e patrões caboverdianos com autorização de residência, quando comparado com as outras
duas populações estrangeiras (segundo dados dos INE); 2) grande parte dos
empresários do nosso universo poder ter já a nacionalidade portuguesa; e 3)
porque apenas se dispunha de um número reduzido de contactos.
Em consequência, com a preocupação de se obterem resultados representativos do universo empresarial de origem imigrante optou-se por se desenvolver uma estratégia complementar baseada na técnica de bola de neve.
Assim esta técnica teve o intuito de complementar a fase de tipo aleatório, procurando considerar todos os empresários de origem imigrante das
três populações-alvo, não incluídos nas listagens disponíveis. A amostra
por bola de neve, de tipo não aleatório foi desenvolvida a partir de novos
contactos fornecidos por informadores: inquiridos no momento de lançamento do questionário e os próprios inquiridores.59 Esta técnica foi usada
como uma estimativa da proporção de empresários imigrantes da população-alvo, partindo do pressuposto que os informantes não limitaram a
diversidade dessa, ou seja, que a probabilidade de selecção nesses casos
foi próxima de 1.60
58. No caso dos indianos, podem existir agnósticos ou ateus que por isso não fazem parte das
principais associações religiosas contactadas. As listagens conseguidas para os chineses, por
sua vez, excluem os empresários que não fazem parte da associação de empresários, não têm
restaurante ou não usam o programa informático em chinês, ou não assinam o Jornal Sino. Finalmente, no caso dos cabo-verdianos, as listagens conseguidas são bastante reduzidas, não
obstante se admitir que esta população empresarial tem pouca expressão.
59. Optou-se por trabalhar com alguns inquiridores de origem imigrante que falavam português
e a língua de origem de um dos grupos de empresários.
60. Conforme Portes e outros desenvolveram na observação acerca de empresários transnacionais nos EUA (Portes et al. 2002:283).
Estratégias de Inserção Económica em Portugal

58

E M P R E S Á R I O S

D E

O R I G E M

I M I G R A N T E

No entanto, com esta técnica correu-se o risco de ter uma amostra conﬁnada a indivíduos que pensam e se comportam de modo idêntico ao dos
que os indicaram. Procurámos por isso em alguns casos dirigir os inquiridores para áreas privilegiadas de concentração comercial de origem étnica, como é o caso da zona da Mouraria, na cidade de Lisboa.61

6.1.3. Plano amostral integrado
Em suma, detectaram-se à partida discrepâncias no número de contactos
das listagens recolhidas para os três estratos da população amostral, e
algumas limitações subjacentes às próprias bases de sondagem. Neste
sentido pareceu evidente que deveriam ser adoptadas estratégias distintas para cada uma das populações de origem imigrante em foco, traduzindo-se em pesos distintos na componente aleatória e pesos iguais na
estratégia não aleatória do plano de sondagem.
Outro dilema a resolver consistia em saber se ao diferenciar a dimensão
das amostras, não se estaria a diminuir a possibilidade de comparação
das populações.
Por outro lado, tendo em conta que o estudo se centrou na região metropolitana de Lisboa, considerou-se pertinente incluir dois grupos de controlo (Grande Porto e Algarve) – que correspondem às zonas de maior
concentração de imigrantes com residência legalizada, a seguir à zona em
estudo. Os grupos de controlo seriam ainda fundamentais para efeitos de
discussão acerca da importância relativa dos resultados de Lisboa.
As decisões tomadas no plano amostral encontram-se sintetizadas no
quadro em baixo.

61. Onde encontramos grande diversidade de populações de origens diferenciadas, e que apesar
da proximidade geográﬁca (em termos de actividade comercial), a nível comportamental adoptam
estratégias de inserção por vezes bastante diferenciadas (Malheiros 1996 e Mapril 2001).
Catarina Reis de Oliveira
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Quadro M5: Dimensão da amostra por população
e por fase do plano de sondagem

Região de inquirição

Chineses Indianos

CaboTOTAL
-verdianos

Algarve (Grupo de controlo 1)

25

25

25

75

Grande Porto (Grupo de controlo 2)

25

25

25

75

1ªfase

209

153

42

404

2ªfase

100

100

100

300

Total

309

253

142

704

359

303

192

854

Zona Metropolitana
de Lisboa
TOTAL

Assim tendo o cuidado de respeitar o peso relativo de patrões e trabalhadores isolados em cada uma das populações em estudo, e tendo em conta
as listagens disponíveis, conseguiram-se fracções da amostra62 próximas
dos dados oﬁciais (quadro M6).
Na análise dessas fracções nota-se que a população inquirida tem uma
distribuição semelhante à distribuição oﬁcial de patrões e trabalhadores
isolados com autorização de residência (dados oﬁciais do SEF e INE). Nos
casos chinês e indiano há, no entanto, algumas diferenças: para mais na
primeira população (foram inquiridos mais empresários do que os da fracção oﬁcial), e para menos na segunda população (foi inquirida apenas uma
parte da fracção oﬁcial).

62. Na fracção de amostra incluem-se já todas as opções de amostragem.
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Quadro M6: Distribuição da Amostra pela origem
de imigração e situação na proﬁssão

Origem

Fracção
Patrões e
Nº de Casos
da
trabalhadores por
Amostra
conta própria
(%)
Amostra População (*)
N (**)
(%)

Chineses

359

3278

10,96

146

4,5

Cabo-verdianos

192

47216

0,41

231

0,5

Indianos

303

5956 (***)

5,1

365 (***)

6,1

854

56450

1,51

742

1,3

TOTAL

(*) Fonte: Relatórios Estatísticos do SEF de 2000.
(**) Dados do SEF apenas disponíveis para 1998
(***) Contempla também os moçambicanos com residência legal em Portugal63

Contudo há que ter em atenção que, na realidade, não há uma sobreposição entre o universo em estudo (os empresários de origem imigrante que
investem em Portugal) e os dados oﬁciais relativos ao número de patrões e
de trabalhadores isolados estrangeiros com residência legal em Portugal.
O universo em estudo é bastante mais abrangente que a população contabilizada nos dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e/ou do
Instituto Nacional de Estatística (INE).
O caso chinês, em particular, evidencia claramente essas diferenças quando as listagens nos dão substancialmente mais empresários que aqueles
declarados nos dados oﬁciais disponíveis. Três ordens de factores podem
estar na origem destas diferenças: 1) os dados disponibilizados pelo SEF
traduzem a fotograﬁa do momento de entrada dos estrangeiros. Ora,
como se irá mostrar, a grande maioria dos empresários inquiridos apenas começou as suas actividades empresariais passado algum tempo de
estar em Portugal; 2) adicionalmente, alguns destes empresários já têm
nacionalidade portuguesa, o que signiﬁca que não são contemplados nas
estatísticas oﬁciais. As estatísticas oﬁciais têm como categoria de análise
a nacionalidade dos cidadãos, enquanto que neste estudo se considera a
63. Para efeitos de sondagem também é importante considerar os dados relativos aos moçambicanos uma vez que muitos destes têm origem indiana (Malheiros 1996, Bastos e Bastos 1999).
Catarina Reis de Oliveira
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origem de imigração (familiar ou própria) da população; 3) ﬁnalmente, é
necessário ter em linha de conta que há empresários imigrantes ilegais
que, pela sua situação jurídica, também não se encontram contabilizados
nos dados oﬁciais.

6.1.4. Teste de Homogeneidade
No ﬁnal do processo de recolha de dados, os resultados obtidos a partir
das duas estratégias de sondagem foram comparados, com vista a veriﬁcar se se justiﬁcava analisar as amostras como independentes (ver se os
empresários participantes em associações têm comportamentos distintos
dos não associados, para cada uma das diferentes populações).
Tendo em conta os resultados da aplicação do teste de homogeneidade64
há razões para acreditar na congruência dos dados. Como consequência
as duas estratégias de amostragem foram combinadas produzindo estimativas únicas das populações-alvo.
Para cada população-alvo - empresários de origem cabo-verdiana, indiana e chinesa – testou-se a homogeneidade entre as duas sub-amostras
obtidas (amostra de bola de neve e amostra aleatória simples). Pretendeuse assim aferir se a distribuição de resposta em cada um dos atributos
qualitativos inquiridos (com r modalidades A1, A2, ..., Ar) seria a mesma
nas diferentes subpopulações.
Conforme Murteira e outros (2002:472), ao apresentar os resultados obtidos a partir de uma amostra de empresários de origem imigrante, obtémse um quadro muito semelhante a uma tabela de contingência, mas com
valores ﬁxados previamente para os totais das colunas e das linhas, uma
vez que cada uma delas vai corresponder a uma sub-amostra.
Assim a homogeneidade é provada quando se veriﬁca que cada sub-amostra tem proporções de elementos, em cada uma das modalidades do atributo recolhido, idênticas.65
Tendo em conta este teste mostrou-se que, para cada uma das populações-alvo, as sub-amostras conseguidas pelas duas estratégias de amostragem têm distribuições semelhantes para cada atributo testado provando-se que H0 é verdadeira.
64. Conforme Murteira et al. (2002:472-474).
65. Vd. o algoritmo do teste de homogeneidade em Murteira et al. (2002:472).
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Detectaram-se contudo algumas excepções para determinados atributos
qualitativos. Há algumas reservas sobre a homogeneidade da variável facturação entre as duas sub-amostras, para cada uma das populações-alvo
(com valores-p próximos de zero e inferiores a 0,05). O que mostra que há
diferenças de facturação entre os empresários de origem imigrante listados e os não listados.
De forma semelhante, no caso da população chinesa, são colocadas algumas
reservas sobre a homogeneidade da variável área de negócio nas duas subamostras (com valor-p igual a 0,00). As diferenças são consequência de nas listagens recolhidas predominarem os empresários ligados à restauração étnica
enquanto que na sub-amostra de bola de neve, foram recenseadas concentrações de comércio chinês (e.g. zona da Mouraria na cidade de Lisboa).
Contudo, uma vez que salvo estas excepções foi provada a homogeneidade
entre as sub-amostras (mostrou-se que têm distribuições semelhantes, com
proporções idênticas de elementos em cada modalidade dos atributos), estudaram-se em conjunto para cada população de origem imigrante inquirida.
O teste de homogeneidade prestou-se ainda para o estudo da uniformidade das distribuições das sub-amostras realizadas nas três regiões de Portugal: zona metropolitana de Lisboa, Grande Porto e Algarve. Tendo em
conta que as duas últimas regiões funcionaram como grupos de controlo
das sub-amostras realizadas na zona metropolitana de Lisboa, o teste de
homogeneidade foi útil para estimar a existência (ou não) de semelhanças
entre essas distribuições e assim realizar eventuais generalizações dos
resultados obtidos na zona metropolitana de Lisboa para o país.
Contudo o teste de homogeneidade mostrou que as sub-amostras têm
distribuições distintas para um grande número das variáveis em estudo.66
Em particular, os empresários de origem imigrante das três regiões do
país distinguem-se pela área de negócio da actividade empresarial, o que
corrobora a discussão elaborada acerca de as estratégias empresariais
serem diferentes em função das oportunidades do mercado local. Concretamente as oportunidades estruturais podem variar de região para região.
Neste caso acredita-se que as oportunidades estruturais de mercado para
66. Foram os empresários de origem chinesa (não homogéneos para 13 variáveis) e cabo-verdiana (não homogéneos para 11 variáveis) que mostram mais diferenças em função do local da
sub-amostra a que pertenciam. Por sua vez, o local afectou as estratégias empresariais de origem indiana no sector de negócio, na situação legal dos inquiridos, na intenção e razão para
nacionalizar-se português e as funções que exerce na empresa.
Catarina Reis de Oliveira
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investimento empresarial imigrante são distintas no Algarve, na zona metropolitana de Lisboa e no Grande Porto.
6.2. Condicionalismos de precisão e conﬁança do estudo
Como realçam Vicente, Reis e Ferrão (2001:28), “os resultados de uma
sondagem estão sempre imbuídos de erro. A qualidade de uma sondagem
é função do erro total que por sua vez é causado por variadíssimos factores em diversas fases da realização do estudo.”
Ora, neste estudo alguns problemas se levantaram logo no inicio quando se
procurava uma base de sondagem. As principais fontes disponíveis acerca
da empresarialidade em Portugal, na maioria dos casos, não se referem às
populações-alvo deste estudo (ainda que possam ajudar na deﬁnição de algumas categorias de análise interessantes). Por outro lado, os dados disponíveis
não são representativos – ou a sua representatividade é difícil de estabelecer.
Adicionalmente, muitos destes empresários de origem imigrante têm a nacionalidade portuguesa ou não têm a sua situação regularizada em Portugal67, o
que signiﬁca que os dados oﬁciais do SEF ou do INE são insuﬁcientes.
Em consequência este estudo conta com um enviesamento amostral,68
dado que, para a realização da amostra, foram utilizadas listagens de Associações de origem imigrante, que se admite serem incompletas e imperfeitas face às populações-alvo. O erro de cobertura detecta-se a partir
do momento em que há indivíduos que não são considerados – os não
associados, mas que são empresários de origem imigrante - e outros que,
não fazendo parte da amostra, estão listados – associados que trabalham
por conta de outrem.
Conscientes desta limitação, procedeu-se, com o acompanhamento de
elementos privilegiados das associações, a uma ﬁltragem das listagens de
modo a seleccionar os empresários de origem imigrante (inevitavelmente
segundo as próprias concepções de empresário dos elementos das associações, não obstante a especiﬁcação de que se procurava trabalhadores
isolados e patrões de actividades formais e informais).
67. É o caso de alguns dos chineses que exploram os quiosques da zona da Mouraria: sub-alugam a um empresário chinês, que fala português e tem a situação regularizada em Portugal, que
aluga à Câmara de Lisboa os espaços comerciais e os sub-aluga a co-étnicos (Mapril 2001).
68. “[É] um erro sistemático que desvia o ponto central da distribuição do estimador. Representa
uma tendência para deslocar esse ponto para a direita ou esquerda do valor do parâmetro.” (Vincente, Reis e Ferrão; 2001:32).
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Factores conjunturais contribuíram igualmente para algum enviesamento
dos resultados. Em particular os incidentes ocorridos a 11 de Setembro
de 2001 nos EUA, que envolveram grupos religiosos islâmicos, geraram
alguma desconﬁança por parte da comunidade islâmica portuguesa. Mais
concretamente, no dia 14 de Setembro de 2001, a mesquita da Praça de
Espanha em Lisboa recebia uma ameaça de bomba nas suas instalações.69
A sensação de insegurança decorrente gerou inevitavelmente um fechamento dos responsáveis associativos islâmicos a tentativas de estudo dos
seus empresários, retardando o acesso à listagem.
Já no caso da comunidade Hindu, o problema relacionou-se com o facto
da listagem disponibilizada estar desactualizada. À data do estudo, a associação religiosa dispunha apenas de um directório nacional dos seus ﬁéis
de 1991. No entanto, nos dez anos que se seguiram muitos dos membros
da associação mudaram de residência (alguns saíram mesmo do país),
alguns morreram e outros, que eram jovens ou crianças na altura tornaram-se, entretanto, empresários.
Alguns erros de recolha de dados70 foram ainda detectados, a maioria desses desencadeados pela forma como foram efectuados os contactos com
o próprio universo em estudo.
Assinale-se que, sendo populações de origem estrangeira, e muitos dos
empresários com desconhecimento (falado e escrito) da língua portuguesa, surgiram alguns problemas na selecção dos inquiridores. Sempre que
possível, optou-se pelo recrutamento de entrevistadores com a mesma
origem das populações em estudo (indianos, chineses e cabo-verdianos),
com conhecimentos falado e escrito do português e da língua de origem
– crioulo, mandarim e hindi. No entanto, esta opção pode ter estado na
origem, por outro lado, de algum erro na recolha dos dados. Foram registadas algumas ocorrências de respostas enviesadas, por alguns inquiridos
se sentirem constrangidos a darem valores, por exemplo, de facturação
anual da actividade empresarial a conterrâneos ou a co-étnicos.71 Assim
69. Segundo «Sheik» Munir, líder espiritual da Comunidade Islâmica em Portugal, em entrevista
ao jornal 24 Horas a 6 de Outubro de 2001.
70. Erros “motivados essencialmente por comportamentos «incorrectos» do entrevistador ou do
entrevistado ou pela deﬁciente concepção ou aplicação do questionário” (Vicente, Reis e Ferrão,
2001:32).
71. Nestes casos tornou-se evidente que “a experiência proﬁssional como entrevistador também
é determinante no seu desempenho, o sexo, a idade, a raça ou mesmo o modo de vestir podem
contribuir para uma boa ou menos boa entrevista” (Vicente, Reis e Ferrão, 2001:33).
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é possível que algumas questões de resposta difícil72 contenham algum
enviesamento, ou o que alguns autores chamam de «disfunção social».73
Ainda, e pelas mesmas razões, foi necessário traduzir o questionário para
mandarim (assim como o respectivo material complementar: cartões de
opções de resposta, carta de apresentação do projecto), o que poderá também ter gerado algum enviesamento na formulação das questões. Perante estas circunstâncias admite-se também que os inquiridos, das diferentes populações de origem imigrante, podem não ter sido submetidos
ao mesmo «estímulo». Finalmente, será necessário não esquecer que as
próprias diferenças culturais destas populações poderão ter induzido a
diferentes interpretações das questões colocadas.
7. ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS QUESTIONÁRIOS
7.1. Preparação dos dados
À recolha de dados por questionário seguiram-se preparações preliminares ao tratamento e análises estatísticas das variáveis resultantes.
O processo passou pela deﬁnição de uma matriz de trabalho onde se organizam os dados recolhidos. Para a construção e concepção da base de
dados foi necessário proceder à edição e codiﬁcação de cada resposta em
variável e indicadores, e proceder ao tratamento dos dados em falta.74 Para
minimizar os erros na codiﬁcação e inserção dos dados na matriz de trabalho, estas tarefas ﬁcaram totalmente a cargo da investigadora.
Antes de mais procedeu-se à inspecção dos questionários realizados, em
particular veriﬁcou-se se as respostas eram consistentes e completas.
Realizou-se ainda a ﬁltragem dos dados, determinando-se se existiam alguns padrões de resposta sistemáticos associados a inquiridores, evidenciando nesses casos comportamentos pouco sérios na recolha de dados.

72. Caso das questões relacionadas com o rendimento da empresa (volume de vendas) e com a
integração de todos os trabalhadores na segurança social.
73. “Social desirability (or SD) is the tendency for some subjects to respond items in a socially
desirable or acceptable direction rather than giving their true feelings or responses to an item.”
(Spector, 1994:239).
74. Os dados em falta ou «missing values» foram tratados como uma dimensão da variável, vulgo
NS/NR (não sabe / não responde).
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Por sua vez, com o objectivo de assegurar o tratamento conjunto das variáveis e de
garantir a coerência estatística do seu tratamento, procurou-se desenvolver uma codiﬁcação uniﬁcadora, com critérios bem deﬁnidos. Para esse efeito desenvolveu-se
uma codiﬁcação disjuntiva completa75, ou seja, estabeleceu-se, para cada uma das
questões do questionário, todas as possibilidades de resposta (incluindo “NS/NR”76).
As categorias de resposta foram identiﬁcadas por duas vias: por um lado,
tendo em conta as codiﬁcações prévias (caso das questões fechadas), e
por outro, a partir da análise das respostas recolhidas em respostas abertas ou semi-abertas (conforme Vicente et al. 2001:25-26).
Contudo, como se compreende, o número de categorias que constitui cada
variável não deve ser demasiado grande, sobretudo por motivos estatísticos, uma vez que poucos efectivos nas categorias não permitem tirar
conclusões signiﬁcativas (Ghiglione e Matalon, 1997:234). Neste sentido,
para alguns casos, determinadas categorias foram suprimidas (dada a
sua fraca expressão quando comparadas com outras) dando origem à categoria “outra”. Esta modiﬁcação da codiﬁcação das variáveis permitiu em
algumas circunstâncias deﬁnir novas estruturas de associação entre categorias de variáveis distintas, o que conferiu por vezes maior signiﬁcado
para a interpretação dos resultados (Pereira e Sousa, 1988:74).
A recodiﬁcação de determinadas variáveis quantitativas em qualitativas
ressaltou também alguns aspectos que não eram aparentes numa fase
inicial de interpretação.
Este procedimento de codiﬁcação passou pela transformação e transferência da informação bruta recolhida, a partir do questionário, para uma
tabela de dupla entrada, onde foram cruzados os indivíduos (linhas) com
as variáveis que contemplam as modalidades de resposta (colunas). A intersecção da linha com a coluna correspondeu à resposta do indivíduo a
uma dada questão (q). A soma em coluna dá-nos a frequência absoluta de
cada categoria (ou modalidade de resposta) da variável representada. A
soma dessas frequências deve corresponder sempre ao número de indivíduos inquiridos (n).

75. Segundo Pereira (1987:738) a codiﬁcação é ‘disjuntiva’ porque as modalidades recenseadas
são mutuamente exclusivas, ou seja, cada indivíduo posiciona-se em uma, e em apenas uma possibilidade de resposta.
76. A falta de dados ocorreu em casos onde o inquirido não respondeu à questão, ou em situações
onde após o processo de ﬁltragem de dados a resposta foi considerada inválida (conforme Vicente
et al. 2001:26).
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A transformação das perguntas e respostas do questionário em variáveis
de uma matriz de trabalho passou ainda pela deﬁnição de escalas de medida - escala nominal, ordinal, de intervalo ou de rácio (Blalock, 1972:1520 e Hill e Hill, 2000:170). No caso de questões com escala nominal e
ordinais foram anotadas as categorias de resposta alternativas, deﬁnindo
uma ordem para as últimas. Quando as respostas estavam numa escala
de intervalo ou de rácio foi anotado o número máximo de casas decimais
possível.
Foi precisamente a partir deste trabalho de preparação dos dados que
se tornou possível, posteriormente, proceder ao tratamento conjunto de
todas as variáveis recolhidas, independentemente da forma como foram
colocadas as questões no questionário.
Neste processo as questões de resposta múltipla foram transformadas em
‘variáveis mudas’.77 Cada uma das opções de resposta foi introduzida na
base de dados como uma variável com duas categorias 0 ou 1. O zero foi utilizado sempre que essa opção de resposta não era seleccionada pelo inquirido. De forma inversa, o 1 foi utilizado para activar a variável, ou seja, para
identiﬁcar os indivíduos que seleccionaram essa opção de resposta. Esta
solução foi considerada a melhor, no momento de inserir os dados, porque
permitiu tratar de igual modo indivíduos com diferente número de opções
de resposta seleccionadas (uma opção seleccionada, duas ou três).
No ﬁnal, foi possível representar os dados recolhidos num protocolo de variáveis, onde as suas modalidades de comportamento foram previstas.78
7.2. Técnicas de análise de dados
As técnicas estatísticas de tratamento de dados podem ser classiﬁcadas
de diversas formas. Em todo o caso são normalmente agrupadas em técnicas paramétricas e técnicas não paramétricas. Como o nome indica, o
primeiro grupo refere-se a técnicas que lidam com parâmetros (média ou
variância, por exemplo) do universo em estudo; é assumido que os valores
da variável têm uma distribuição normal. As técnicas não paramétricas
pretendem tratar exactamente as variáveis ou distribuições para as quais
77. Também conhecidas por variáveis dummy. “A regra é que se tivermos k categorias, vamos
criar k-1 variáveis mudas. (...) Cada categoria compreende uma combinação única de valores
código ‘1’ e ‘0’ que a representa. (...) A atribuição de códigos (1 e 0) é inteiramente arbitrário e
pretende apenas indicar a presença ou ausência da característica em questão.” (Bryman e Cramer, 1992: 303-304).
78. Este tipo de procedimento encontra-se descrito em Ghiglione e Matalon (1997:230).
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os parâmetros não são conhecidos (Bryman e Cramer, 1992: 150, Hill e
Hill, 2000:195, Murteira et al. 2002: 457).
Tendo em conta que estamos a trabalhar com três amostras independentes (empresários de origens chinesa, cabo-verdiana e indiana) e a variável
dependente – origem do empresário –, tal como a maioria das variáveis
em estudo, é categórica e não são conhecidos parâmetros de distribuição
das variáveis, procedeu-se à análise dos dados com técnicas não paramétricas.

7.2.1. Análise estatística bivariada
A análise bivariada de variáveis nominais faz-se a partir do teste de dependência ou de signiﬁcância do Qui-quadrado (χ2). Este teste pode ser
usado sempre que se pretenda avaliar se as frequências empíricas obtidas a partir de uma dada população diferem signiﬁcativamente daquelas
que seriam esperadas no contexto de certas assunções teóricas (Blalock,
1972:275). Este teste tem muitas aplicações sendo a mais comum, nas
ciências sociais, a análise de problemas de contingência resultantes do
cruzamento de duas variáveis nominais.
O χ2 baseia-se no teste de hipóteses: em H0 assume-se a inexistência de
relação ou independência de duas variáveis, e H1 a dependência. Dada
a distribuição dos valores observados nas duas variáveis em análise, é
calculada uma distribuição de valores esperados admitindo a sua independência. Estes valores são distribuídos pela tabela de contingência, resultante do cruzamento das duas variáveis.79
Depois de comparados ambos os valores da distribuição esperada com a
distribuição observada da amostra, é possível identiﬁcar diferenças ou resíduos. No caso desses resíduos serem iguais a zero é provada a independência das variáveis. Contudo, a existência de discrepância entre as duas
distribuições (com resíduos positivos ou negativos) não é prova suﬁciente
de que as variáveis estão associadas, ou que o comportamento de uma
é explicado pelo comportamento da outra. Na realidade o erro amostral
pode produzir algumas diferenças, mesmo quando não há relação entre
as variáveis (Babbie, 1998:428).

79. Consulte-se o algoritmo do teste do Qui-quadrado em Blalock (1972:276).
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A magnitude do valor do χ2 permite, contudo, estimar a probabilidade de
dependência. Para determinar a signiﬁcância estatística da relação observada é necessário usar uma tabela estabelecida de valores de χ2. Mas
para o efeito é necessário considerar os graus de liberdade que referem as
possibilidades de variação do modelo estatístico resultante do cruzamento
das duas variáveis. O número de graus de liberdade é calculado pela expressão (l - 1)(c – 1), sendo l o número de linhas da tabela de contingência
e c o número de colunas.80
Quando se rejeita H0 , ou seja, se admite a dependência entre as variáveis
e se aceita que a partir do comportamento de uma delas se pode prever
o comportamento da outra, a análise deve ir um pouco mais além: deve
avaliar-se o grau de associação existente entre as variáveis. Por outras
palavras, um valor signiﬁcativo do χ2 indica apenas que as duas variáveis
não são independentes, mas nada nos diz acerca do grau de relacionamento entre elas (Hill e Hill, 2000:204). Como tal é fundamental proceder
ao cálculo de medidas de associação.
Os testes de associação variam normalmente entre zero e um, ou seja, entre a independência (0) e a dependência total ou relação perfeita (1) entre
as variáveis. Considera-se que os valores abaixo de 0,5 indicam associações baixas, enquanto que os valores superiores indicam grande associação. Entre as diversas medidas de associação, baseadas no teste do χ2,
consideramos neste trabalho o Phi e o coeﬁciente V. de Cramér.
7.2.2. Análise estatística multivariada
As principais tendências dos dados recolhidos serão ilustradas a partir de
cruzamentos simples de variáveis em tabelas de contingência, com frequências absolutas e relativas (capítulos 8, 9 e 10). Contudo, uma vez que
a complexidade do fenómeno a analisar não ﬁca explorado senão procedermos a uma análise global da informação recolhida, no capítulo 11 será
apresentada a análise estatística multivariada desenvolvida.
Foi fundamental recorrer de uma metodologia capaz de tratar globalmente os dados de partida e apresentar os principais traços do fenómeno em
estudo, a partir da combinação das variáveis «observadas» em poucos

80. Assim, por exemplo, no estudo de duas variáveis com três categorias cada teríamos uma
tabela de contingência de 3x3, o que (3-1)(3-1) daria 4 graus de liberdade.
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factores interpretáveis. Tendo em conta exactamente estes objectivos, há
uma variedade de métodos de análise de dados, que diferem entre si não
só pelo algoritmo que têm na sua base, mas também pela natureza das
variáveis a que se destina a sua análise.
Tendo em conta a natureza categórica da maioria das variáveis em estudo,
a principal técnica multivariada utilizada neste trabalho foi a Análise Factorial de Correspondências (AFC). Pelas suas propriedades matemáticas
e riqueza nas possibilidades interpretativas de dados, a AFC é o método
privilegiado para a descrição de dados qualitativos.
Matematicamente a análise de correspondências pode ser vista como: (a)
um método baseado na decomposição da estatística do χ2, que a partir de
uma tabela de contingência produz diferentes dimensões ilustrativas da heterogeneidade veriﬁcada entre as suas linhas e colunas; e/ou (b) um método
que deﬁne escalas separadas de linhas e colunas de forma a maximizar a
associação resultante de pares de variáveis (Everitt e Dunn, 2001:74-75).
Contudo é importante distinguir esta técnica de outros métodos estatísticos convencionais, uma vez que não se trata de uma técnica conﬁrmatória
de prova de hipóteses, mas antes uma técnica exploratória que ilustra os
conteúdos dos dados. Surge assim como um utensílio importante para a
decomposição de tendências inscritas nos dados em estudo.
A teoria da análise de correspondências, desenvolvida nos anos 60, parte
do algoritmo matemático de Benzécri, que estudava tabelas de contingência. Posteriormente, Lebart generaliza o método para o apuramento
de dados resultantes de questionários, com a designação de Análise de
Correspondências múltiplas, considerando simultaneamente um conjunto multidimensional de variáveis.81
A matriz de partida para as AFC é uma matriz de Burt82, matriz simétrica
onde todas as variáveis são cruzadas com todas as variáveis. Para este

81. Para maior detalhe histórico veja-se Alvarez (1988:85-88) e Jambu (1989:193-194).
82. “Trata-se de uma matriz quadrada e simétrica, de dimensão p x p (onde p é o número total de modalidades de todas as perguntas), dividida em q x q blocos (um bloco por cada par de
questões). A matriz de Burt é calculada como o produto T’T (onde T é o quadrado n x p obtido por
codiﬁcação disjuntiva completa e T’ designa a transporta de T, de dimensão p x n) (...).” (Pereira,
1987:739-740).
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cruzamento considerámos apenas as variáveis que mostraram maior pertinência estatística e sociológica na análise bivariada (tendo em conta o
objecto de estudo). Por outras palavras, considerou-se as variáveis que
se mostraram dependentes ou associadas à variável explicada origem do
empresário (cabo-verdianos, chineses e indianos). Recorde-se que essas
relações foram estudas antes pelo teste do χ2.
As frequências contidas na matriz de Burt foram objecto de inúmeras operações matemáticas, tendo por base o princípio de redução da informação
contida na matriz de partida, através de factores que a sintetizem.
Esta análise factorial permitiu visualizar uma estrutura volumosa de dados
contidos em tabelas cruzadas ao encontrar eixos factoriais que resultam
da combinação das variáveis observadas. Neste sentido a AFC é também
uma técnica que permite a projecção gráﬁca multivariada de categorias.
Fornece uma fotograﬁa dos dados, ao gerar coordenadas de representação de categorias das variáveis envolvidas no estudo (Everitt e Dunn,
2001:75).
Os eixos factoriais deﬁnem uma hierarquia por ordem decrescente da sua
contribuição para a explicação da estrutura dos dados. Essa contribuição
é dada pelo valor próprio da matriz de inércia, que representa o peso explicativo do eixo factorial para a variabilidade dos dados. O primeiro eixo tem
a maior «importância» estatística para a explicação dos dados, e assim
sucessivamente (Pereira, 1987:740).
Decide-se o número de eixos a reter para análise em função da percentagem de explicação fornecida e a inteligibilidade dos resultados conseguidos. Para o efeito pode recorrer-se ao histograma dos valores próprios (o
scree plot).
O investigador deve ter a preocupação de alcançar uma percentagem
aceitável de inércia explicada e uma representação simples (com o menor
número de eixos a interpretar). Mas, uma vez que o objectivo desta análise é sintetizar as tendências da matriz inicial, não é considerada toda
a informação de partida, mas apenas a mais signiﬁcativa (expressa nos
primeiros eixos factoriais).83
83. “(...) correspondence analysis can be viewed as procedures for obtaining low-dimensional
representations of multivariate data in which distances in the original space of p dimensions are
preserved as far as possible in the reduced-dimensional space.” (Everitt e Dunn, 2001:91).
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A representatividade dos eixos factoriais é medida em função de três indicadores: (1) a variância explicada pelos eixos, (2) a contribuição absoluta e
(3) a contribuição relativa.
(1) A partir da variância explicada ou percentagem de inércia retida em cada eixo é possível distinguir os factores mais signiﬁcativos
para representação da informação. São normalmente escolhidos os
dois ou os três primeiros eixos, que explicam a maior percentagem
de inércia da mancha de dados.84 Os valores próprios e as taxas de
inércia intrínseca aos factores são dois indicadores independentes
que devemos consultar para estabelecer a importância do factor na
análise de informação contida na tabela de contingência (Crivisqui,
1993:144).
(2) A contribuição absoluta permite (como o nomo indica) conhecer
o contributo de cada categoria para explicar ou formar o eixo factorial. Neste sentido procura-se seleccionar os factores que mais
contribuem para a explicação das categorias mais signiﬁcativas e
importantes sociologicamente para o nosso objecto de estudo.
(3) A contribuição relativa mede a associação entre as categorias e
o eixo factorial, variando entre 0 e 1 (Bouroche e Saporti, 1980:100).
O valor da associação é tanto maior quanto mais se confundirem as
categorias com o próprio eixo; ou seja, quanto menor for o ângulo
deﬁnido entre o factor e o vector deﬁnido da origem dos eixos às coordenadas de projecção da categoria.
Quando são encontrados os eixos explicativos é possível projectar as categorias das variáveis retidas. A projecção dos m eixos retidos apresenta-se
em diagramas cartesianos, interpretáveis a partir da contribuição de cada
categoria para o eixo factorial. As projecções nos eixos permitem também
analisar o sentido (positivo ou negativo) da relação entre as categorias das
diferentes variáveis qualitativas seleccionadas.
A projecção da análise das correspondências evidência também a vantagem do método em seleccionar as combinações de variáveis signiﬁcativas
84. Não existe nenhum valor mínimo de variância explicada necessário para a selecção do número de eixos factoriais, depende muito da opção do investigador. Por exemplo, Bouroche e Saporti
(1980:96) para o seu estudo seleccionaram os dois primeiros eixos factoriais que somados explicam mais de 80% da inércia total. Já Crivisqui (1993:288-289) defende que devem ser analisados
todos os eixos interpretáveis.
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e as suas relações. Essas relações expressam proximidades (conjunção
ou associação) e oposições (oposição) entre projecções. Assegura-se que
a maior ou menor associação entre as categorias é expressa em termos
de proximidade ou afastamento das respectivas projecções.
A interpretação dos eixos faz-se também a partir das categorias que estão
mais longe da origem e mais próxima dos eixos, uma vez que aquelas que
se encontram na origem do diagrama cartesiano são independentes.85
Por outro lado AFC permite efectuar a discriminação da informação em
grupos de população, dispondo o peso de cada categoria das variáveis
qualitativas nessa função discriminante. Partindo do principio baricêntrico
são representados no diagrama cartesiano centros de gravidade de indivíduos, com base em determinadas características. Podem existir, por outro
lado, grupos mais discriminados que outros, tendo em conta a distância
existente entre as categorias projectadas e a distância dessas à origem do
diagrama cartesiano.
Os dados recolhidos, como se verá (capítulo 11), prestaram-se exactamente à delimitação de três centros de gravidade: dos empresários de origem
cabo-verdiana, indiana e chinesa. Todavia é importante considerar que
para chegar a essa projecção ﬁnal foi necessário realizar várias análises
factoriais de correspondências exploratórias. Tendo por base o interesse
sociológico da representação e a optimização do algoritmo matemático de
Benzécri reteve-se o máximo de informação (ou a mais signiﬁcativa estatisticamente) com o mínimo de distorção.

85. No caso de uma determinada categoria se projectar na proximidade da origem não contribui
para a deﬁnição da nuvem e pode por isso ser eliminado da análise.
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PARTE III. OPORTUNIDADES E RECURSOS EMPRESARIAIS
8. OPORTUNIDADES ESTRUTURAIS: OS CONTEXTOS DE RECEPÇÃO
Tendo em conta o modelo heurístico proposto no capítulo 4, procura-se neste capítulo analisar as estratégias empresariais a partir da caracterização
das estruturas de oportunidades da sociedade portuguesa que, como foi
discutido antes, inﬂuenciam a integração económica de imigrantes.
Contudo, como se realçou anteriormente, considerar uma estrutura de
oportunidade não signiﬁca assumir a existência de contextos de recepção
(económico, social, político e institucional) estáveis e transparentes. Na
realidade as actividades económicas disponíveis não estão delineadas no
mercado, não se mantêm ao longo do tempo e não são homogéneas em
diferentes áreas geográﬁcas da sociedade.
Deste modo é importante não esquecer que a fotograﬁa que se pretende
dar neste estudo encontra-se temporalmente e geograﬁcamente circunscrita. A história das diferentes populações de origem imigrante em Portugal, a sua integração no mercado de trabalho e a evolução das políticas de
imigração têm papéis centrais e dinâmicos.
Por outro lado, os diferentes imigrantes não percepcionam necessariamente as mesmas oportunidades estruturais.
Também não se acredita que o indivíduo tenha um objectivo único ou um comportamento puramente racional na sua integração no mercado de trabalho.
Deste modo, ainda que neste capítulo se explore o papel das oportunidades
estruturais para a deﬁnição de estratégias empresariais de imigrantes, não
se deve esquecer que os indivíduos interligam os contextos de recepção da
sociedade de acolhimento com as outras esferas do seu encastramento.
Procura-se, contudo, discutir a inﬂuência de Portugal, enquanto contexto
de recepção, para o desenvolvimento de actividades empresariais de origem imigrante. Assim tem-se em conta: a estrutura do mercado de trabalho, onde se incluiu a situação de incorporação económica dos imigrantes
e dos portugueses; e os contextos institucional e legal que afecta igualmente as estratégias de inserção económica dos imigrantes. Considerouse nesta análise as políticas que enquadram a estadia, permanência e
expulsão de imigrantes, as políticas que regulam o mercado e a situação
especíﬁca do Estado de Providencia português.
Catarina Reis de Oliveira
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8.1. Constrangimentos legais e institucionais portugueses?
Tal como em outros países da OCDE, as recentes iniciativas para a integração económica dos estrangeiros em Portugal vão ao encontro de políticas
de combate ao racismo e à discriminação no mercado de trabalho (SOPEMI
1999:89). A política de imigração da União Europeia (segundo os pareceres
adoptados a partir da Reunião Plenária de 11 e 12 de Julho de 2001 do Comité Económico e Social Europeu)86 passa ainda pela deﬁnição de direitos
iguais entre imigrantes e cidadãos dos Estados-Membros, dependendo da
sua situação jurídica (imigrante irregular, residente legal com autorização
temporária de trabalho ou residente de longa duração) e pelo combate à
economia subterrânea, que disponibiliza trabalho aos imigrantes ilegais.
No entanto, como se irá mostrar, as políticas governamentais portuguesas, no que se refere à imigração, condicionaram os contornos e os ﬂuxos migratórios para o país. Conﬁrma-se assim a perspectiva de Portes
(1999:89), de que “os governos são importantes na medida em que as suas
políticas determinam a possibilidade de existência de ﬂuxos imigratórios
de grandes dimensões e, uma vez em curso, as formas que virão a tomar”.
A inﬂuência das políticas governamentais é determinante e pode tomar contornos distintos ao longo do tempo. De facto não se pode deixar de considerar que enquanto os cabo-verdianos chegam a Portugal a partir de 1960,
ainda durante o período ditatorial e colonial, o ﬂuxo de imigrantes asiáticos
cresce principalmente em meados da década de 80, num período de transição, em que Portugal de país predominantemente emissor, começa a ser
também país receptor de população. É também em meados da década de
1980 que Portugal entra para a Comunidade Económica Europeia.

86.Disponível em http://www.esc.eu.int
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Quadro 1: Ano de chegada a Portugal segundo a origem do empresário

Origem dos empresários

Ano de chegada
a Portugal
Década de 60
Década de 70
Década de 80
Desde 1990

Chineses

Indianos

N

5

3

3

11

%

3,7

1,0

1,2

1,6

N

64

9

91

164

%

47,4

3,0

36,0

23,7

N

37

76

114

227

%

27,4

25,1

45,1

32,8

N

27

215

20

263

%

20,0

71,0

7,9

38,0

2

0

25

27

%

1,5

0,0

9,9

3,9

N

135

303

253

692

%

100

100

100

100

Nascidos em Portugal N
Total

Total

Cabo-verdianos

Nota: 13 valores omissos (7 não respostas de cabo-verdianos e 6 de chineses).
O coeﬁciente de V. de Cramér mede a associação entre as variáveis em 0,459
Fonte: Oliveira et al. “Empresas Imigrantes 2002”, SociNova/Migrações.

Antes da década de 70, o ﬂuxo emigratório dominava a dinâmica migratória do país, e a imigração, principalmente das colónias, não justiﬁcava uma
política de imigração. Aliás, até à independência, os cidadãos oriundos dos
PALOP não eram considerados estrangeiros. Contudo, com o ﬁm do regime ditatorial em 25 de Abril de 1974, com a consolidação da democracia,
com o processo de transformações económicas que a acompanharam e
com a adopção de políticas restritivas à imigração em países tradicionais
de acolhimento do Norte e Centro da Europa, Portugal torna-se, em especial a partir da década de 80, um país de imigração (Esteves [org.] 1991).
De realçar também o processo já iniciado anteriormente com o “retorno”
das ex-colónias (Pires, 1984).
Os empresários inquiridos neste estudo reﬂectem também a história dos
Catarina Reis de Oliveira
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ﬂuxos das três populações em Portugal (conforme quadro 1)87.
Se perto de metade dos empresários cabo-verdianos chegaram a Portugal
durante a década de 1970, já cerca de 80% dos empresários de origem
indiana chegaram até meados da década de 1980 e perto de 70% dos chineses chegaram durante os anos noventa.
O destaque concedido ao fenómeno imigratório reﬂectiu-se nas políticas
governamentais, em especial no Decreto-Lei nº264-B/81 de 3 de Setembro
de 198188. O decreto regulava a entrada, permanência, saída e expulsão dos
estrangeiros do território nacional, mediante a concessão de vistos (concedidos no estrangeiro: diplomático, de serviço ou consular; ou concedidos no
território nacional: vistos de permanência e prorrogações de visto).
É curioso observar que, de 1981 à actualidade (com a discussão e aprovação da nova regulamentação para estrangeiros), as autorizações de residência são progressivamente preteridas em relação aos vistos consulares,
principalmente os vistos de trânsito, trabalho e permanência (como se
pode observar no quadro 2) (vd. Valente Rosa et al. 2000). Os vistos de
ﬁxação de residência (sem os quais não é possível adquirir a autorização
de residência, salvo raras excepções de «reconhecido interesse nacional»)
entram em clara quebra (bem como as suas prorrogações), em especial
com as sucessivas alterações da Lei de estrangeiros em 1993, 1998, 2001
e 2003.89

87. No entanto, uma vez que estamos a estudar empresários, devemos ter em linha de conta
que há um intervalo de tempo entre o início da actividade empresarial e o ano de chegada. Esse
tempo pode ser variável de população para população ou mesmo de indivíduo para indivíduo. Por
outro lado, pode ainda associar-se a diferentes coortes empreendedoras, ou seja, determinadas
gerações de certa origem podem possuir mais recursos para se tornarem empresários do que
outras (como também sugere Li 2001:1111).
88.“Convindo disciplinar situações até agora não previstas na lei, dotando, assim, as entidades
competentes dos necessários instrumentos legais” Decreto-Lei nº 264-B/81:2350 (11)
89. Decreto-Lei nº 244/98, de 8 de Agosto, teve nova redacção decorrente do Decreto-Lei nº
4/2001, de 10 de Janeiro, e Decreto-Lei nº 34/2003, de 25 de Fevereiro, conjugados com os Decretos Regulamentares nº9/2001, de 31 de Maio, e nº 6/2004, de 26 de Abril. Esta legislação encontra-se disponível em www.sef.pt.
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Quadro 2: Situação legal de estrangeiros residentes em Portugal
Estrangeiros
Residentes

Autorização
de residência
(saldo)

Vistos de
Curta
Duração

Vistos de
Estudo

1995

168 316

11 243

11 132

1 142

1996

172 912

7 138

10 356

1997

175 263

3 061

1998

178 137

2 862

1999

191 143

2000

208 198

Vistos
de
Trabalho

Vistos
Trânsito

Prorrogações de vistos

Vistos de
Permanência

Residência

Permanência

282

3 216

193

10 782

1 422

383

7 505

103

8 048

4 770

2 364

269

7 926

90

7 248

4 552

1 899

378

5 638

62

5 289

2 824

9 112

1 619

1 151

1 399

*

*

13 844

1 749

9 368

1 905

1 616

2 173

*

*

15 777

90

* Dados não disponíveis
Fonte: Relatórios Estatísticos do SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras)

Será que se procura evitar que os imigrantes tenham acesso à nacionalidade portuguesa? Acumulados 10 anos de presença no país com uma
autorização de residência (ou 6 para o caso de cidadãos do grupo CPLP),
os estrangeiros podem aceder à nacionalidade portuguesa, direito que nenhum outro visto dá (Oliveira e Inácio 1999).
A grande expressão de vistos de curta duração é explicada pela grande morosidade e a complexidade do processo de concessão dos vistos de trabalho.93
Até 1993, segundo o Decreto-Lei nº 264-B/81, os estrangeiros tinham essencialmente quatro vias para possuírem uma situação regular no território português: na entrada, via visto de trânsito, visto de turismo, visto
90. Segundo dados do Ministério dos Negócios Estrangeiros até Dezembro de 2001 foram atribuídos 125 vistos de trabalho de tipo I (actividade proﬁssional no âmbito do desporto), 875 de tipo
II (actividade proﬁssional no âmbito dos espectáculos), 472 de tipo III (actividade proﬁssional independente no âmbito de uma prestação de serviços) e 2069 de tipo IV (actividade proﬁssional
subordinada). Das concessões de tipo III destacam-se 270 vistos para brasileiros e de tipo IV, os
cabo-verdianos com um total de 774 vistos concedidos.
91. Conforme Relatório sobre a evolução do fenómeno migratório relativo ao ano de 2001 (previsto no nº 2, alínea d) da Resolução do Conselho de Ministros nº 14 / 2001, de 14 de Fevereiro),
disponível em www.idict.gov.pt/Docum_IGT/acime/INDICE.htm
92. O visto de negócio não era utilizado por imigrantes empresários residentes em Portugal, uma
vez que este visto destinava-se a estadias de curta duração: “os vistos de turismo ou negócio
habilitam os seus titulares a permanecerem em território nacional por períodos não superiores a
noventa dias.” (Decreto-Lei nº264-B/81 de 3 de Setembro: 2350(12)).
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de negócio94 ou visto para ﬁxação de residência; permanecendo no país, o
estrangeiro deveria prorrogar o seu visto ou, caso reunisse as condições,
adquirir uma autorização de residência. A autorização de residência estava (para além de outros requisitos) dependente do número de anos de
residência do estrangeiro em território nacional.
Contudo com o Decreto-Lei nº 244/98, de 8 de Agosto, e revisão com o
Decreto-Lei nº 4/2001, de 10 de Janeiro, foram introduzidas algumas
mudanças nas condições de entrada, permanência, saída e afastamento
de estrangeiros do território português. Aumenta a diversidade de vistos
concedidos: visto de escala, visto de trânsito, curta duração, residência,
estudo, trabalho e estadia temporária. Surge a autorização de permanência, com o objectivo de regularizar imigrantes e relações de trabalho. Esta
autorização corresponde a um visto de trabalho concedido, excepcionalmente em território português (evitando a necessidade de imigrantes terem de se deslocar ao estrangeiro para solicitarem visto de trabalho) e é
renovável anualmente.
O visto de trabalho é especiﬁcado em quatro situações distintas: visto de
trabalho I, para actividades proﬁssionais em áreas desportivas; visto de
trabalho II, para actividades proﬁssionais no âmbito dos espectáculos;
visto de trabalho III, para actividades independentes93 no âmbito de uma
prestação de serviços; e ﬁnalmente, visto de trabalho IV, para o exercício de uma actividade proﬁssional subordinada. A concessão de vistos de
trabalho passa a estar dependente da previsão anual de oportunidades
de emprego e dos sectores de actividade em que as mesmas existem,
conforme o relatório a elaborar anualmente pelo Instituto de Emprego e
Formação Proﬁssional (IEFP) e a aprovar pelo governo.
A lei em vigor (Decreto Lei nº 34/2003) prevê a produção de relatórios
de oportunidades de trabalho, que ﬁxam o contingente de trabalhadores
necessários no mercado laboral nacional94. Segundo esses relatórios, a
oferta de emprego deve ser prioritariamente satisfeita por trabalhadores
93. “Por actividade proﬁssional independente entende-se qualquer actividade exercida pessoalmente ou sob a forma de sociedade, sem que haja, em qualquer dos casos, relação de subordinação a uma entidade patronal. Por sociedades entendem-se as sociedades de direito civil
ou comercial, o que inclui as sociedades cooperativas e as outras pessoas colectivas de direito
público ou privado, com excepção das que não prossigam ﬁns lucrativos” (Decreto-Lei nº 244/98
de 8 de Agosto com a nova redacção decorrente do Decreto-Lei nº 4/2001 de 10 de Janeiro, Artigo
45, disponível em www.sef.pt).
94. “[It] is often claimed that the best defence against illegal immigration is the establishment
of an annual quota for permanent entries because otherwise would-be migrants have no legal
alternative for entry.” (Freeman e Ögelman 2002:112).
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comunitários, ou não comunitários com residência legal em Portugal.
Não são claras ainda as fronteiras destas medidas, no que se refere, por
exemplo, à possibilidade de empresários estrangeiros contratarem co-étnicos, ou, como inúmeros donos de restaurantes chineses ﬁzeram no passado, recorrerem a países europeus vizinhos para trazerem trabalhadores
co-étnicos (Oliveira 2000 e 2002). Será que empresários chineses, indianos
ou cabo-verdianos comunicarão a necessidade de trabalhadores, sabendo
que deixarão de poder decidir que tipo de mão-de-obra contratar? Mas ao
mesmo tempo se não o ﬁzerem, os seus trabalhadores não terão acesso
a um visto de trabalho, pois segundo o decreto regulamentar nº 9/2001 de
31 de Maio, “a apresentação de pedido de visto de trabalho para o exercício de uma actividade proﬁssional subordinada deve ser precedida da
comunicação pelo empregador, ao IEFP [Instituto de Emprego e Formação
Proﬁssional], da existência de uma oferta de emprego e acompanhada do
parecer favorável da IGT [Inspecção Geral de Trabalho].” (artigo 14).
O desconhecimento das leis em vigor pode, no entanto, determinar a acção dos empresários de origem imigrante. Os dados recolhidos mostram
que consoante a origem do empresário assim se deﬁnem diferentes percepções das leis portuguesas. Quando questionados acerca das maiores
diﬁculdades sentidas no desenvolvimento da actividade empresarial em
Portugal, a maioria dos inquiridos realçaram o seu desconhecimento das
leis portuguesas (64,9%). Os empresários de origem indiana e cabo-verdiana queixaram-se ainda das burocracias das instituições e autoridades
oﬁciais portuguesas (43,1% e 42,6% respectivamente). Não ter acesso a
pessoas que ocupam os lugares-chave nas instituições portuguesas foi
também identiﬁcado como uma diﬁculdade por 18,2% dos empresários de
origem cabo-verdiana.
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Quadro 3: Principais diﬁculdades sentidas na criação da empresa95
Principais diﬁculdades

Cabo-verdianos

Chineses

Indianos

N

%

N

%

N

%

Diﬁculdades Internas

110

77,5

222

71,8

116

45,8

Nenhuma

32

22,5

87

28,2

137

54,2

Problemas com sócios

15

13,6

13

5,9

7

6

Insuﬁciente conhecimento de técnicas de gestão

31

28,2

31

14

26

22,4

Falta de recursos económicos/ﬁnanceiros

45

40,9

66

29,7

65

56

Falta de mão-de-obra disponível

13

11,8

34

15,3

7

6

Falta de contactos com as instituições portuguesas

20

18,2

12

5,4

10

8,6

Desconhecimento das leis portuguesas

24

21,8

144

64,9

26

22,4

Diﬁculdades em deﬁnir estratégia empresarial

20

18,2

13

5,9

23

19,8

Diﬁculdades de organização e funcionamento

36

32,7

12

5,4

11

9,5

Diﬁculdades Externas

94

66,2

136

44

130

51,4

Nenhuma

48

33,8

173

56

123

48,6

Problemas de abastecimento de mercadorias /
matérias-primas para o negócio

13

13,8

12

8,8

25

19,2

Falta de clientes

45

47,9

52

38,2

42

32,3

Diﬁculdades em arranjar instalações apropriadas

29

30,9

20

14,7

19

14,6

Diﬁculdades de acesso a crédito bancário

16

17

14

10,3

38

29,2

Racismo/discriminação

17

18,1

1

0,7

5

3,8

Burocracias e autoridades oﬁciais

40

42,6

16

11,8

56

43,1

Fonte: Oliveira et al. “Empresas Imigrantes 2002”, SociNova/Migrações.

O regime legal em vigor em Portugal impõe ainda algumas restrições importantes na inserção económica dos imigrantes que são portadores de
uma autorização de permanência – condição legal que tem dominado os
recentes ﬂuxos imigratórios para Portugal (Pires 2002). Com esta autorização o estrangeiro só pode desenvolver uma actividade subordinada no
mercado de trabalho português e nos sectores onde há oportunidades de
trabalho (segundo o relatório de oportunidades de emprego). Em consequência, 183 655 indivíduos96 estão inibidos à partida de desenvolver uma
95. Os dados apresentados nesta tabela resultam de uma questão de escolha múltipla onde os
inquiridos identiﬁcavam entre uma e três diﬁculdades internas e entre uma e três diﬁculdades
externas. As percentagens foram calculadas a partir do total de empresários de origem imigrante
que sentiram diﬁculdades na criação da empresa e não do total de empresários.
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actividade empresarial legal em Portugal (Oliveira 2004b:70)
Na entrada do território os estrangeiros devem ser titulares de um visto
válido e adequado à ﬁnalidade da sua deslocação para Portugal. Assim
para o caso concreto dos imigrantes com interesses em trabalharem por
conta própria, devem ser portadores de um visto de trabalho III. Os portadores destes vistos não formam, contudo, a totalidade de trabalhadores
independentes estrangeiros no país, uma vez que, segundo a lei em vigor, os estrangeiros com residência legalizada em Portugal, portadores
de uma autorização de residência, segundo o artigo 94, não carecem de
vistos de estudo ou de trabalho, o que signiﬁca que poderão desenvolver
actividades por conta própria sem terem um visto de trabalho III. Em todo
o caso, segundo o artigo 144, se for detectado um estrangeiro com uma
actividade proﬁssional independente e sem possuir um visto de trabalho
ou autorização de residência, ﬁca sujeito à aplicação de uma coima que
pode ir de €300 a €1200 (Decreto-Lei nº 34/2003, de 25 de Abril).97 Mas
até que ponto um vendedor de rua, com uma autorização de residência ou
visto de trabalho III, está realmente legal em termos proﬁssionais? Este é
um aspecto de suma importância quando analisamos a situação legal dos
empresários em estudo.
Note-se, deste modo, que a lei portuguesa, tal como a maioria das leis
europeias para a imigração, não prevê nenhum visto especial para os estrangeiros que queiram desenvolver uma actividade empresarial no país,
ao contrário do que acontece nos EUA, Canadá e Austrália (com os “fasttrack visas” para imigrantes empresários).
Mas mesmo para os empreendedores portugueses nativos não há qualquer apoio estatal (Público, 24 de Setembro de 2001).98

96. Número de estrangeiros com autorização de permanência concedida entre 2001 e 2003 (dados do SEF).
97. No mesmo artigo são ainda deﬁnidas algumas disposições acerca da contratação de imigrantes (legais e ilegais) na construção civil, onde se responsabilizam o empregador e o empreiteiro
geral pelo pagamento dos créditos salariais, descontos ﬁscais e para a segurança social. Esta
alteração introduzida pelo decreto-lei nº 4/2001, de 10 de Janeiro, esteve relacionado com os
sucessivos casos divulgados pelos media nos últimos anos acerca de trabalhadores estrangeiros
que não eram pagos, ou em caso de doença vinham a descobrir que os empreiteiros não tinham
feito qualquer descontos para a segurança social.
98. “Um estudo coordenado por Augusto Mateus e Jaime Andrez, do CISEP, concluído em Julho
de 2000, identiﬁca «uma interacção de sucessivas ‘falhas’ de Estado e ‘falhas’ de mercado» em
Portugal, onde «não existe uma política nacional visando criar, a todos os níveis, um ambiente
social e institucional capaz de gerar capacidades empreendedoras no cidadão português, principalmente no jovem» (...) conclui-se que a cultura dominante no tecido empresarial também não
estimula a inovação nem a iniciativa.” (in Público, 24 de Setembro de 2001).
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Os dados recolhidos no questionário aos empresários imigrantes mostram, contudo, percursos diversiﬁcados e alternativos quanto à condição
legal de entrada no país. Detecta-se, em particular, que apenas uma reduzida percentagem dos empresários inquiridos chegou a Portugal com um
visto de residência ou um visto de trabalho (vd. quadro 4).
Quadro 4: Situação legal no momento de chegada
a Portugal segundo a origem do empresário
Origem dos empresários

Total

Situação legal
Cabo-verdianos
Sem visto

Nacionalidade portuguesa
Visto de estudo

Visto de turismo

Visto de trabalho

Visto de residência

NS/NR

Nascidos em Portugal

Total

Chineses

Indianos

N

5

6

4

15

%

3,5

1,9

1,6

2,1

N

40

7

140

187

%

28,2

2,3

55,3

26,6

N

9

6

4

19

%

6,3

1,9

1,6

2,7

N

45

129

34

208

%

31,7

41,7

13,4

29,5

N

15

42

11

68

%

10,6

13,6

4,3

9,7

N

13

49

24

86

%

9,2

15,9

9,5

12,2

N

13

70

11

94

%

9,2

22,7

4,3

13,4

N

2

0

25

27

%

1,4

0,0

9,9

3,8

N

142

309

253

704

%

100

100

100

100

O coeﬁciente de V. de Cramér mede a associação entre as variáveis em 0,464.
Fonte: Oliveira et al. “Empresas Imigrantes 2002”, SociNova/Migrações.

A maioria dos empresários de origem imigrante chega a Portugal com um
visto de turismo. Contudo, no caso particular dos empresários de origens
indiana e cabo-verdiana a posse de nacionalidade portuguesa explica também a situação legal estável desses empresários.
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Note-se, no entanto, que os projectos empresariais de imigrantes nem
sempre se deﬁnem no país de origem, mas já em contexto de imigração.
Assim, os dados recolhidos mostram apenas a situação dos inquiridos no
momento da entrada em Portugal. De facto, como se mostrará mais adiante, a maioria dos inquiridos acumulou alguma experiência proﬁssional (em
actividades assalariadas) em Portugal antes de investir. A lei em vigor prevê também a possibilidade de estrangeiros titulares de uma autorização
de permanência ou de um visto de trabalho de tipo I, II ou IV, mudarem a
sua situação na proﬁssão. Para o efeito os interessados terão de ter uma
autorização de permanência durante um período ininterrupto de 5 anos ou
de um visto de trabalho durante 3 anos. Assim, os estrangeiros que não
chegaram a Portugal com um visto de trabalho de tipo III ou um visto de
residência, mas pretendem desenvolver um actividade empresarial legal
têm de trabalhar no mínimo três anos ininterruptamente de forma subordinada (Oliveira 2004b: 74).
Por outro lado, a entrada em Portugal de forma ilegal cria outros constrangimentos. Não deve ser esquecido o facto de que “um imigrante clandestino é um imigrante apolítico e submisso, sobretudo no que concerne
às formas de discriminação a que está sujeito no mercado de trabalho”
(Machado, 1993:411). Esta é uma realidade que revela a complexidade dos
interesses que estão em jogo, principalmente se considerarmos (como
detecta Machado 1993) as notícias vindas a lume nos órgãos de comunicação social sobre as pressões de alguns empregadores para evitarem a
legalização dos imigrantes. É aqui visível a relação de contradição entre
preocupações “económicas” e “políticas”.99
Ainda assim ao longo da última década, os sucessivos governos realizaram três processos de regularização extraordinária: em 1992-93, 1996,
e 2001. Estes períodos especiais não apenas se constituíram como uma
oportunidade para muitos ilegais legalizarem a sua situação no país, como
deram origem a novos ﬂuxos imigratórios de estrangeiros ilegais que se
encontravam dispersos pela União Europeia.
Os empresários inquiridos ilustram exactamente as diferentes estratégias
de entrada em Portugal que os imigrantes têm adoptado ao longo das
99. Há sempre uma ambiguidade nas políticas migratórias: “por um lado, deseja-se o fecho da
imigração para proteger a mão-de-obra nacional, mas por outro não é fácil substituir um trabalhador estrangeiro por um nacional. A ﬂexibilização necessária ao bom funcionamento do mercado de trabalho exige uma certa tolerância em relação à imigração”. (Machado, 1993:23)
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últimas décadas. Se claramente a maioria dos empresários de origem indiana chegou a Portugal, via Moçambique, com nacionalidade portuguesa
e durante ﬁnais da década de 70 inícios de 80 (conforme quadro 1); os
cabo-verdianos e especialmente os chineses utilizaram o visto de turismo100 como forma de entrada no país (quadro 3).101 Não é surpreendente
por isso que a maioria dos empresários chineses inquiridos tenha chegado a Portugal durante os períodos de regularização extraordinária decorridos na década de 90 (chegaram 76 empresários na década de 80 e 208 na
década de 90) já com outras experiências migratórias (quadro 5).
Quadro 5: Percurso migratório até chegar a Portugal
segundo a origem do empresário
Percurso migratório

Origem dos empresários
Cabo-verdianos

Chineses

Indianos

122

177

178

477

85,9

57,3

70,4

67,8

18

132

50

200

12,7

42,7

19,8

28,4

2

0

25

27

% Coluna

1,4

0,0

9,9

3,8

N

142

309

253

704

% Coluna

100

100

100

100

Directamente para Portugal N
% Coluna
Outras experiências mi- N
gratórias antes
% Coluna
Nascidos em Portugal
Total

Total

N

Fonte: Oliveira et al. “Empresas Imigrantes 2002”, SociNova/Migrações.

A análise dos dados leva a crer que muitos dos empresários chineses chegaram a Portugal apenas para conseguirem a regularização, em especial
porque apresentam experiências migratórias de países europeus: dos 132
empresários chineses com outras experiências migratórias apenas 16 vi-

100. É sugerido por King et al. (2000) que o visto de turismo tem sido utilizado por inúmeros
imigrantes como uma forma de entrada facilitada na Europa do Sul, tornando-se posteriormente
numa estadia ilegal.
101. De realçar ainda a grande expressão de não respostas de empresários de origem chinesa, o
que pode induzir o investigador a acreditar que existem mais chegadas ilegais (quadro 3).
102. Entre os países europeus com maior expressão, destacam-se: a Espanha com 48 empresários, 20 na França, 15 na Holanda e 8 na Alemanha.
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nham de países não europeus102.
Inúmeros empresários de origem imigrante aﬁrmaram que no momento
de chegada a Portugal sentiram diﬁculdades em legalizarem a sua situação: 25 cabo-verdianos (17,6%), 40 chineses (13%) e 15 indianos (5,9%).
Alguns empresários dizem manter no presente a mesma diﬁculdade (10
cabo-verdianos, 3 chineses e 8 indianos). O quadro 6 mostra a situação
legal actual dos empresários inquiridos.
Quadro 6: Situação legal de empresários de origem imigrante inquiridos
Origem dos empresários

Situação legal presente
Regular

Irregular
Aguarda decisão

NS/NR
Nacionalidade portuguesa
Total

Total

Cabo-verdianos

Chineses

Indianos

N

60

264

24

348

%

42,3

85,4

9,5

49,4

N

4

1

6

11

%

2,8

0,3

2,4

1,6

N

4

2

4

10

%

2,8

0,6

1,6

1,4

N

3

1

4

8

%

2,1

0,3

1,6

1,1

N

71

41

215

327

%

50,0

13,3

85,0

46,4

N

142

309

253

704

%

100

100

100

100

O Coeﬁciente de V. de Crámer mede a associação das variáveis em 0,483.
Fonte: Oliveira et al. “Empresas Imigrantes 2002”, SociNova/Migrações.

Neste contexto, uma questão surge inevitável: será que o quadro legal
português que regula a entrada, permanência e saída de estrangeiros determinou e/ou determina as características dos empreendedores de origem imigrante?
É certo que, ao contrário de outras sociedades, Portugal não tem uma elevada percentagem de trabalhadores isolados e patrões entre a população
imigrante.103 Mas não será que esta tendência é consequência também da
experiência tardia de Portugal enquanto país de imigração?104 Nesse caso
como se explica que é exactamente a população imigrante mais antiga e
mais expressiva no país – cabo-verdiana105– que tem menor número de
iniciativas empresariais?
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Uma análise mais profunda dos contextos institucional e legal da sociedade portuguesa permitiu detectar outros factores estruturantes que têm
vindo a inﬂuenciar directa ou indirectamente as estratégias de inserção
económica dos imigrantes no país. Coexistem factores que têm vindo a
inibir (e.g. protocolos de importação de mão-de-obra não qualiﬁcada, lei
do trabalho que vigorou até 1998, regime social) e/ou incentivar (e.g. participação de Portugal no Acordo de Schengen, discriminação no mercado
de trabalho) involuntariamente as iniciativas empresariais dos imigrantes.
Note-se que, conforme foi discutido no modelo heurístico proposto, estes
factores estruturantes têm inﬂuências distintas nas estratégias empresariais das diferentes populações imigrantes.

Protocolos Especiais
Parece claro que o estabelecimento de uma série de protocolos, que estiveram na base de imigração não qualiﬁcada da população cabo-verdiana,
desde a década de 60, condicionou as iniciativas de incorporação no mercado português.
Mas a situação poderá manter-se quando continuam a ser deﬁnidos protocolos para a satisfação de necessidades de mão-de-obra em Portugal.106
O “Protocolo sobre a Emigração Temporária de Trabalhadores Cabo-verdianos para a prestação de trabalho em Portugal”, publicado pelo Decre103. Segundo dados do SOPEMI (1998:36), em 1995 era possível identiﬁcar a percentagem de
estrangeiros dedicados a actividades por conta própria face ao total de população activa em cada
país: 39% no Luxemburgo, 24% na Austrália, 12% Áustria, 11% na França, 9% nos Estados Unidos, 8% na Bélgica, 8% na Holanda, 7% no Reino Unido, 6% na Suécia, 3% na Dinamarca e 2% em
Espanha. Enquanto que em Portugal para o mesmo ano, segundo dados do SEF e Estatísticas do
Emprego do INE, apenas representavam 0,37%.
104. Como discutem Magatti e Quassoli (no 2004: 9), “the weakness or absence of strong and tight
‘ethnic’ communities, which in many cases represent an enabling condition for the development
of immigrant business (…), has favoured the diffusion of semi-dependent activities rather than
entrepreneurship, and these activities are carried out in an informal manner, often bordering on
illegality, which lacks any element of autonomy or long-term prospects”.
105. Em ﬁnais de 2001 a população cabo-verdiana era a mais signiﬁcativa, com 47 216 dos 208 198
cidadãos legalmente residentes (apuramento provisório do SEF, Departamento de Planeamento
e Informação, Núcleo de Planeamento).
106. Não podemos “desprezar outras razões de ordem estrutural que moldaram as opções dos
indivíduos, como sejam os interesses económicos que Portugal tinha na importação de mão-deobra barata e dócil, que efectivamente se traduziu no desenvolvimento de alguns sectores da
actividade económica. Ao micro nível, as opções individuais são orientadas pela ﬁleira migratória
que se vai consolidando ao longo dos tempos, marcando encontros entre indivíduos e destinos
certos” (Saint-Maurice, 1997:51).
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to-Lei nº 60/97, de 19 de Novembro de 1997, é um exemplo disso mesmo.
O protocolo tem validade de cinco anos, renováveis. Nele é regulamentada
a entrada de trabalhadores cabo-verdianos, sempre que entidades empregadoras portuguesas estejam interessadas, nos termos de contratos com
duração máxima de um ano, prorrogáveis, mediante os quais os estrangeiros adquirem um visto de trabalho.

A adesão de Portugal à Comunidade Europeia e a livre circulação na Europa
A adesão de Portugal à Comunidade Europeia implicou, entre outras condições, a introdução de uma nova ordem jurídica, com regulação especíﬁca
para os nacionais de Estados membros. A situação de Portugal, enquanto
país simultaneamente de imigração e emigração, no espaço comunitário,
gerou, por outro lado, a necessidade de negociar entre um conjunto de
forças, que deu origem ao Dec-Lei nº59/93 para estrangeiros, e o DecLei nº60/93, para cidadãos da Comunidade Europeia. Este último consequente das Directivas do Conselho, de 28 de Junho de 1990 (90/364/CEE e
90/365/CEE), onde era deﬁnido um regime especial para os cidadãos dos
Estados-membros, no que respeito ao direito de residência.107
Uma vez que a autorização de residência é uma das condições legais necessária para um estrangeiro desenvolver uma actividade empresarial legal em
Portugal, torna-se evidente que com este regime especial os cidadãos de
estados membros têm mais oportunidades estruturais para criarem uma
empresa (se assim o quiserem fazer) que os cidadãos de países terceiros.
Adicionalmente, a 14 de Junho de 1985, foi assinado o Acordo de Schengen, que tem tido um impacto inconsistente no que se refere ao controlo da imigração (Brochmann, 1999: 309-310). Se por um lado, introduziu
a livre circulação de cidadãos europeus e estrangeiros legais, permitiu
também a circulação incontrolada de imigrantes ilegais.108 Por outro lado,

107. Na política comunitária da imigração, a relação com os cidadãos de países terceiros, como
apresenta Carlos, não assenta tanto na repressão policial da clandestinidade, mas antes na
“deﬁnição objectiva e transparente para a concessão de vistos de autorização de residência, os
quais deveriam ser amplamente discutidos a nível dos partidos políticos, parceiros sociais e organizações imigrantes, pois representam a adopção de parâmetros para o enquadramento de um
fenómeno social relevante” (Carlos, 1993:419).
108. “Nos últimos anos, coincidentes com a entrada em vigor da Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen, veriﬁcou-se um aumento considerável da pressão migratória por via terrestre,
sobretudo ilegal – nacionais de Marrocos, da Argélia, do Bangladesh, da Índia, do Paquistão, da
China, da Roménia, da Ucrânia e da Moldávia, entre outros.” (M.J.L. Ramos 1999:178).
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transformou o espaço europeu numa área restrita, com controlo interno
através do Sistema de Segurança SIS, tendo crescido o número de expulsões, em Portugal, desde 1995.109
A livre circulação na Europa tem vindo, no entanto, a deﬁnir-se também
como uma oportunidade para alguns empreendedores estrangeiros que,
não obstante investirem em Portugal, recorrem regularmente a outros países da União para se abastecerem de produtos e mão-de-obra (Oliveira
2003). Nesses casos as redes sociais intra-étnicas estabelecidas entre comunidades de imigrantes residentes em diferentes países têm um papel
central (Mapril 2001).

A regulamentação do Trabalho de estrangeiros
No que se refere à regulamentação do trabalho de estrangeiros em território português, detecta-se também alguma relação de causalidade entre
as mudanças da lei e a evolução do número de empresários estrangeiros
em Portugal. Concretamente, as diferenças substantivas do Decreto-Lei
nº97/77 para a Lei nº20/98 de 12 de Maio estão na base de algumas das
características do empreendedorismo estrangeiro no país ao longo das
últimas décadas. Actualmente há, perante a lei, igualdade de direitos entre estrangeiros e cidadãos nacionais. A mudança na lei do trabalho em
Portugal seguiu-se ao Acordo de Concertação Estratégica, onde “os Parceiros Sociais comprometem-se a promover o combate ao racismo e à
xenofobia nos locais de trabalho, tendo em atenção a Declaração Comum
sobre a Prevenção da Discriminação Racial e da Xenofobia e a Promoção
da Igualdade de Tratamento no Local de Trabalho adoptada pela Cimeira
do Diálogo Social Europeu em 21 de Outubro de 1995” (Conselho Económico e Social, 1996:108).
No entanto até 1998 vigorava que: “as entidades patronais, nacionais ou
estrangeiras, que exerçam a sua actividade em qualquer parte do território português só podem ter ao serviço, ainda que não remunerado, indivíduos de nacionalidade estrangeira, no caso de o quadro do seu pessoal,
quando composto por mais de cinco trabalhadores, estar preenchido pelo
menos por 90% de trabalhadores portugueses” (artigo 2º do Decreto-Lei
nº97/77 de 17 de Março). Importa pois discutir até que ponto esta medida
inibiu as iniciativas empresariais de estrangeiros?

109. Ocorreram 209 expulsões de estrangeiros em 1995, 593 em 1999 e 414 em 2000.
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Gráﬁco 2: População estrangeira que solicitou
o estatuto de residente, segundo a situação na proﬁssão

* Entradas de estrangeiros com estatuto de residente
Fonte: Relatórios Estatísticos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), cit.
in Oliveira (2004b: 45)

Conforme se pode observar no gráﬁco 1, os dados oﬁciais mostram uma
tendência de decréscimo da percentagem de patrões e trabalhadores
isolados dos principais grupos de imigrantes com residência legal em
Portugal, comportamento exactamente inverso ao dos portugueses (em
crescimento entre 1992 e 1997). Ainda que não se disponha de dados oﬁciais com os mesmos indicadores posteriores a 1998 é possível, a partir da
análise dos efectivos que solicitaram o estatuto de residência entre 1997
e 2002, detectar que a mudança da lei teve alguns impactos na taxa de
empreendedorismo110 dos estrangeiros (vd. Gráﬁco 2).
Em particular, observa-se que de um movimento decrescente até 2000, se
passa para uma tendência de crescimento do número de solicitações do
estatuto de residente por trabalhadores por conta própria (TCP): de 11%
em 2000 para 16% em 2002, do total de solicitações. Em 2002 foram mes110. A taxa de empreendedorismo corresponde ao número de trabalhadores por conta própria (patrões
e trabalhadores isolados) sobre o total de activos a multiplicar por 100 (Oliveira 2004b: 40).
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mo alcançados valores superiores aos veriﬁcados em 1997 (15%). Este aumento do número de solicitações tem sido particularmente protagonizado
pelas populações asiáticas. Entre 1999 e 2001, veriﬁcou-se um crescimento
exponencial de 14% para 46% de TCP asiáticos. Se se atender ao facto de
que, como se verá em maior detalhe, as estratégias empresariais destes
imigrantes, em especial dos chineses, dependem de mão-de-obra co-étnica, então torna-se claro que a lei do trabalho que vigorou até 1998 constrangeu as iniciativas empresariais destes imigrantes (Oliveira 2004b: 77).
Esta relação de causalidade detectada conﬁrma a hipótese de que os contextos de recepção podem (enquanto estruturas de oportunidades) determinar também as estratégias empresariais dos imigrantes.

Disposições legais de combate ao racismo e à discriminação
Ao longo das últimas duas décadas foram aprovadas algumas disposições
legais no sentido de prevenir e de combater a discriminação racial e a
xenofobia no país. O artigo 5 do Decreto-Lei nº 119/1983 regula a nãodiscriminação de indivíduos, com base em aspectos raciais, no sistema
da segurança social. Adicionalmente, o Decreto-Lei nº 64-A/89, de 27 de
Fevereiro, deﬁniu um conjunto de medidas de protecção aos direitos e liberdades dos trabalhadores no local de trabalho.
Ainda assim só recentemente, com a Lei nº 134/99, se começou a punir a
discriminação. Convém referir que a Lei 139/99 contempla directamente
casos de discriminação laboral. O artigo 4 especiﬁca algumas formas de
discriminação relacionadas com o local de trabalho: a) adopção de critérios de selecção de trabalhadores ou contratação baseados na raça; b) a
oferta de trabalhos onde o recrutamento se baseia, directa ou indirectamente, em considerações raciais; d) a prevenção ou restrição do acesso
de um trabalhador ao exercício normal da sua actividade económica; k) a
adopção de alguma prática do empregador, que no contexto de relação de
trabalho se traduz em discriminação ao trabalhador.
Contudo, veriﬁca-se alguma distância entre a lei e a sua aplicação, sendo
poucos os dados disponíveis acerca de situações de racismo no mercado de trabalho português. Os únicos dados disponíveis correspondem às
queixas de discriminação racial ou étnica que chegam anualmente à Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR). Notese que esta instituição reúne todo o tipo de queixas. Entre 2000 e Junho de
2004 entraram 37 processos na comissão, dos quais apenas 10 estavam
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relacionados com situações de discriminação no acesso ao emprego. Entre as vitimas destas denúncias destacam-se indivíduos de raça negra e
estrangeiros oriundos de países do Leste Europeu (principalmente ucranianos).
O número reduzido de denúncias não reﬂecte, no entanto, a inexistência
de discriminação racial ou étnica no acesso ao mercado de trabalho português. Note-se que o processo só chega à comissão se a vítima enviar a
queixa. Contudo, algumas vítimas optam por enviar o caso directamente
para os tribunais, o que torna completamente impossível o recenseamento
dos casos, uma vez que os tribunais não rotulam os processos com a categoria de discriminação racial ou étnica. Em consequência há uma série de
casos de discriminação racial e étnica no emprego que nunca chegaram à
Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial.
Em todo o caso deve ser questionado até que ponto a existência de leis
que regulam a discriminação poderão diminuir as desvantagens111 dos
imigrantes no mercado de trabalho português?
Inúmeros investigadores mostraram que há uma estreita relação entre
desvantagens estruturais sentidas por imigrantes no mercado de trabalho de acolhimento e o desenvolvimento de actividades por conta própria
(Chan e Cheung, 1985, Raes, 2000). Assim será que a aplicação deste tipo
de leis diminuirá os incentivos para as iniciativas empresariais?
Antes de mais é preciso provar que o desenvolvimento de actividades empresariais por imigrantes é consequência de desvantagens no acesso ao
mercado de trabalho (o que foi denominado de inﬂuências involuntárias do
mercado de trabalho). Essa análise será aprofundada mais adiante (capítulo 8.2).
Em todo o caso, a partir dos dados do questionário, é possível delinear
algumas diferenças entre as populações em estudo, quanto a constrangimentos sentidos. Em inúmeras questões acerca de diﬁculdades sentidas
– no momento de chegada a Portugal, no presente e no desenvolvimento da actividade empresarial – os empresários de origem cabo-verdianadistinguiram-se claramente dos asiáticos. A discriminação racial surge
como uma das principais diﬁculdades sentidas pelos inquiridos de origem
115. Por desvantagens entendem-se as práticas discriminatórias, com base em elementos raciais, étnicos ou religiosos, e limitações relacionadas com a língua, e não reconhecimento das qualiﬁcações individuais (educação e experiência de trabalho) (Light e Rosenstein 1995:153-155).
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cabo-verdiana.112 No entanto, nem por isso a população cabo-verdiana tem
maior expressão empresarial. Assim outras inﬂuências involuntárias poderão estar na base da baixa propensão desta população para a actividade
empresarial. Como sugerem vários investigadores113, o acesso a benefícios sociais tais como o rendimento mínimo garantido ou outros subsídios
(e.g. de desemprego) desincentivam o espírito empreendedor dos imigrantes. Em particular porque, há menos risco em beneﬁciar de um subsídio
que investir em uma actividade empresarial. Ora, como se mostrará mais
adiante, os cabo-verdianos então entre as populações estrangeiras que
em Portugal mais recorrem a esse tipo de subsídios (Oliveira 2004b).

Regime Social e Economia Subterrânea
Em 1999 foi estabelecido, um acordo entre o Instituto de Emprego e Formação Proﬁssional e o Alto Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas, para o desenvolvimento de acções que promovam a qualiﬁcação
proﬁssional, o acesso ao mercado de trabalho, e a integração social dos
imigrantes e das minorias étnicas.
A Lei nº27/2000 deﬁniu, por outro lado, a articulação entre o Alto Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a Segurança Social e a Inspecção-Geral do Trabalho, no sentido de
se proceder a uma avaliação anual da situação do trabalho de estrangeiros. Pretende-se salvaguardar os direitos dos trabalhadores estrangeiros
e penalizar qualquer contratação ilegal de mão-de-obra estrangeira. Esta
lei pretendeu ser o enquadramento ao processo de regularização extraordinária de 2001, onde, com o objectivo de legalizar os imigrantes, se
deﬁniram normas de regulamentação da sua situação no mercado de trabalho, pressionando os empregadores a deﬁnirem contratos de trabalho
para todos os imigrantes (legais e ilegais) e inscreverem os seus trabalhadores na Segurança Social, sob pena de coimas. Recorde-se que os
contratos celebrados pela forma escrita eram considerados para efeitos
de aquisição de autorização de residência ou permanência.
Em consequência, é importante discutir até que ponto a existência de leis
que promovem a absorção de imigrantes no mercado de trabalho reduz
112. As variáveis diﬁculdades de discriminação e origem do empresário são dependentes com
uma associação de 0,419 (segundo os valores do coeﬁciente V. de Cramer). O sentido da associação é positivo para os empresários de origem cabo-verdiana (sentem diﬁculdades de discriminação no mercado de trabalho) e negativa para os chineses e indianos.
113. Kloosterman (2000:105), Freeman e Ögelman (2000:120-122), Barrett et al. (2001: 243).
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a inclinação desses assumirem riscos associados ao desenvolvimento de
actividades empresariais?
Como alguns autores notaram existem diferenças substantivas entre os
regimes sociais da Europa e dos Estados Unidos (Kloosterman 2000). A
Europa tem estados fortes e sociedades de mercado fracas, enquanto os
EUA têm exactamente o oposto (Light no prelo). Será esta uma das explicações, para as discrepâncias encontradas entre as elevadas taxas de
actividade por conta própria das populações de origem estrangeira nos
EUA e baixas na Europa?
O impacto dos diferentes contextos de recepção tem sido apontado em três
sentidos (Light, no prelo): a) a regulação pública inﬂuência o número e as características dos imigrantes que trabalham por conta própria – as sociedades
europeias, por exemplo, não oferecem vistos especiais para imigrantes empresários, ao contrário dos EUA, Canadá e Austrália. Como consequência as
sociedades europeias não têm atraído tantos recursos empresariais como
os EUA; b) as regulações públicas deﬁnem os requisitos legais necessários
para desenvolver actividades por conta própria legais – nas sociedades europeias as autoridades exigem a apresentação de projectos empresariais
de interesse público, e assim que esteja aprovado, é regulado nos parâmetros laborais deﬁnidos (determinadas horas de trabalho, pagamentos de
segurança social, avaliação da qualidade dos produtos, etc.); ﬁnalmente, c)
a segurança social dos estados europeus concede mais direitos aos desempregados imigrantes114, que os estados neo-liberais americanos (Freeman e
Ögelman 2000:120-122) - assim os imigrantes desempregados dos estados
europeus, não encaram o mesmo tipo de incentivos para trabalho por conta
própria que nos EUA; d) o sonho do self made man americano ainda hoje
incentiva a imigração para os EUA.
Contudo, como apontam alguns autores (King et al. 2000, Mingione e
Quassoli 2000, e Peixoto 2002:495) Portugal, tal como os países da Europa do Sul, tem um Estado de controlo formal fraco, com diﬁculdades de
114. Ainda que dentro da Europa existem diferentes regimes de segurança social (welfare).
Seguindo a tipologia desenvolvida por Esping-Andersen (1990), Mateus (2000) propõe quatro
sistemas dentro da Europa: 1) o sistema de democracia social dos países escandinavos, 2) o sistema conservativo da Europa continental, 3) o sistema liberal de democracia social do Reino Unido
e 4) o sistema dos países da Europa do Sul. “Ferrera (1994) singles out some common traits of
the welfare states of Greece, Italy, Portugal and Spain. These are low coverage of the population;
high differentiation of beneﬁts; a massive asymmetry of expenditure alongside underdeveloped
unemployment beneﬁts and inadequate universalistic national systems.” (Mateos 2000:116).
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aplicação da lei e uma economia subterrânea bastante activa. Serão estas
características vantajosas ou desvantajosas para os imigrantes?
A resposta a esta questão depende do ponto de vista: pode ser uma vantagem para adquirir uma estadia legal.115 Mas até que ponto não é uma
desvantagem para empresários de origem imigrante? Se os empresários
portugueses desenvolverem actividades no seio da economia informal, e
a ineﬁciência na aplicação de determinadas regulações for utilizada como
uma vantagem no desenvolvimento de actividades económicas, então o
fraco controle do Estado pode na realidade diﬁcultar a integração de imigrantes no mercado de trabalho da sociedade portuguesa.116 Assim um
ambiente mais regulado pode na realidade facilitar o desenvolvimento
empresarial de estrangeiros, desde que essas regulações não passem
pela construção de barreiras à sua entrada.
As ligações entre os empresários inquiridos e a economia informal são
rapidamente ilustradas a partir da análise do número de trabalhadores
que esses empresários inscreveram na segurança social. Os empresários
de origem chinesa são, entre os inquiridos, aqueles que mais têm trabalhadores inscritos na segurança social (70,9%), apesar de terem sido também os que mais declararam desconhecimento das leis portuguesas. Os
empresários de origem cabo-verdiana são os que mais confessam terem
trabalhadores não inscritos na segurança social ou só alguns deles estarem inscritos. É de realçar, no entanto, o peso das não respostas a esta
questão nos três grupos (em particular nos indianos). Os trabalhadores
familiares não remunerados, à semelhança do detectado nos empresários
portugueses (Guerreiro, 1996), parecem ter um papel fundamental na deﬁnição das estratégias empresariais de pequena dimensão.

115. “(...) it is Portugal’s intrinsic attraction as an EU member, the (real or perceived) idea that
the immigration rules are less stringently enforced there than in other EU countries, or that the
acquisition of legal status is easier there than elsewhere, and Portugal’s buoyant labour demand
(partially resulting from the EU funds) that collectively help to explain the ﬂows.” (J. Peixoto, 2002:
490). Assim também veriﬁcaram Razin e Scheinberg (2001) no caso de Israel, onde as práticas
informais desenvolvidas por empresários imigrantes diferem pouco da população nativa.
116. Tendo em conta que a maioria dos empresários imigrantes se enquadram no sector informal
da economia (Light e Gold 2000: 39-44, e Light, no prelo).
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Quadro 7: Situação dos trabalhadores
de empresários de origem imigrante
Origem dos empresários

Situação dos trabalhadores

Total

Cabo-verdianos

Chineses

Indianos

N

22

19

19

%

15,5

6,1

7,5

8,5

N

65

219

136

420

%

45,8

70,9

53,8

59,7

Só alguns trabalhadores estão inscritos N
na segurança social
%

15

4

6

25

10,6

1,3

2,4

3,6

Actividade sem trabalhadores
Todos os trabalhadores inscritos
na segurança social

Trabalhadores não estão inscritos
na segurança social

60

N

13

2

4

19

%

9,2

0,6

1,6

2,7

Actividade com trabalhadores familiares N
não remunerados
%

9

41

24

74

6,3

13,3

9,5

10,5

N

18

24

64

106

%

12,68

7,77

25,30

15,06

N

142

309

253

704

%

100

100

100

100

NS/NR
Total

Fonte: Oliveira et al. “Empresas Imigrantes 2002”, SociNova/Migrações.

Ainda algumas questões têm sido levantadas quanto à existência de extensas redes de subcontratação “em que as empresas estruturadas, ao nível
do empreiteiro geral ou das empresas directamente contratadas por este
recorrem à mão-de-obra de subempreiteiros da economia clandestina
ou que mantém todos ou parte dos trabalhadores em situação de trabalho clandestino e desprotecção social”.117 Muitos desses subempreiteiros
(legais ou ilegais), cabo-verdianos, incluem-se na população-alvo deste
estudo. Sem qualquer estrutura produtiva, estes trabalhadores por conta
própria, limitam-se a angariar mão-de-obra.
Conforme nos mostra Baganha (2000), os imigrantes dos PALOP têm mostrado, particularmente, práticas informais no sector da construção civil.118
Esta forma de integração informal tem-se mostrado vantajosa nas activi-

117. In Relatório sobre a evolução do fenómeno migratório relativo ao ano de 2001 (previsto no
nº2, alínea d) da Resolução do Conselho de Ministros nº14/2001, de 14 de Fevereiro), disponível
em www.idict.gov.pt/Docum_IGT/acime/INDICE.htm
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dades por conta própria de grupos de imigrantes, dependentes de redes
de solidariedade e abastecimento da comunidade co-étnica.
Face às recentes mudanças da lei (com claras preocupações de regularizar todos os imigrantes ilegais no mercado de trabalho e responsabilizar
contratantes, utilizadores e beneﬁciários da exploração de mão-de-obra)
até que ponto estes empresários de origem imigrante se manterão em
actividade?
As oportunidades no sector da construção civil e obras públicas mantiveram-se, com empreendimentos como o Campeonato Europeu de futebol
de 2004. Neste sentido será interessante observar de futuro o que afectará
mais estas actividades empresariais: a estrutura de oportunidades económicas ou as pressões legais e institucionais.119
8.2. O mercado de trabalho português
Portugal apresenta, tal como os restantes países da Europa do Sul, uma
estrutura de mercado de trabalho diferente da dos países da Europa do
Norte. Se os primeiros se caracterizam por elevadas taxas de emprego
por conta própria (todos com níveis superiores a 20% da população activa
total), nos países do Norte, a percentagem de patrões e trabalhadores por
conta própria, nunca ultrapassa os 15%.
Adicionalmente, segundo o relatório SOPEMI de 2002, Portugal apresenta,
ao lado dos restantes países da Europa do Sul, um peso relativamente
reduzido de trabalhadores por conta própria estrangeiros no total do país
(apenas 1,4%). Uma análise mais profunda dos dados oﬁciais disponíveis
mostra, no entanto, que os trabalhadores por conta própria contabilizados em Portugal incluem “falsos independentes”, ou seja, indivíduos que
118. “They also demonstrate a much higher propensity to be incorporated in the informal market
than the domestic population or the remaining immigrant population. A survey conducted (…)
revealed that 47 percent of the men and 21 percent of the women worked without any type of
contract, and that percentage of males working without contracts in the construction and building
sector came to astonishing 74%” (Baganha 2000: 99)
119. Seguindo a perspectiva de João Peixoto, certamente que a estrutura de oportunidade
económica terá mais peso na manutenção das actividades destes imigrantes, como refere, “concerning the entry of illegal immigrants, the Portuguese state has always exhibited some tolerance,
being inﬂuenced by the practicalities of the real movements and the labour market’s demand.
First, the control of non-legal immigrants has always been relaxed. The number of expulsions
from the country has normally been low, even when more rigorous actions were attempted (…).
Second, the different regularisation approaches rewarded, more or less, the immigrant’s intentions.” (2002:492).
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emitem com regularidade recibos a uma única empresa (Freire 1995: 69).
Assim se for considerada a diversidade interna da estrutura empresarial
portuguesa nota-se que, à semelhança de outros países de imigração, os
estrangeiros são mais empreendedores que os nativos (Oliveira 2004b:
33).
Gráﬁco 3. Percentagem de trabalhadores isolados e patrões
por total da população activa entre 1996 e 1998

Fonte: Estatísticas Demográﬁcas do INE e Relatórios Estatísticos do SEF, cit. in
Oliveira (2004b: 33)

Como se observa no gráﬁco 3, enquanto que a estrutura empresarial dos
estrangeiros é dominada por patrões, sempre com valores próximos dos
18% da sua população activa; no empreendedorismo português predominam os trabalhadores isolados, e os patrões não ultrapassam os 6% do
total dos activos.
Por outro lado, e uma vez mais à semelhança dos outros países da Europa
do Sul, Portugal é caracterizado por uma economia informal relativamente importante, e um Estado providência frágil (King et al. 2000). Como foi
mostrado, ao contrário de outros países, em Portugal não são apenas os
imigrantes que estimulam e beneﬁciam do funcionamento dessa economia (Baganha 1998). Assim importa discutir até que ponto os empresários de origem imigrante em Portugal terão as mesmas oportunidades de
optimização do seu investimento que outros que investem em sociedade
Catarina Reis de Oliveira
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onde os nativos não participam na economia informal? Em particular, até
que ponto estas especiﬁcidades do mercado de trabalho português podem
afectar a integração económica dos imigrantes?
A resposta a estas questões passa por investigar as oportunidades estruturais que os imigrantes detectam no mercado de trabalho da sociedade
de acolhimento, que por sua vez são afectadas pelas estratégias de incorporação económica dos próprios nativos. Em consequência, subdivide-se
esta análise em duas partes: 1) a caracterização da performance económica dos imigrantes no mercado de trabalho português; e 2) a caracterização das estratégias empresariais portuguesas.
Esta opção parte da hipótese de que há oportunidades económicas no
mercado de trabalho português que tendem a ser detectadas e aproveitadas por determinados grupos de origem imigrante em prejuízo de outros. Segundo Ferreira e Rato (2000), os imigrantes têm contribuído para
o desenvolvimento socioeconómico português de diferentes formas. Os
cabo-verdianos, tal como outros imigrantes que se inserem na construção
civil, têm gerado a redução de custos da mão-de-obra e o crescimento da
produtividade, tornando o sector no motor da economia portuguesa nos
últimos anos. Já os imigrantes asiáticos, principalmente dedicados ao pequeno e médio comércio e à restauração e hotelaria (tal como os portugueses), recorrem quase exclusivamente a trabalhadores com a mesma
origem étnica e oferecem bens e serviços com preços muito competitivos
(Ferreira e Rato, 2000:20).

8.2.1. Inserção económica de imigrantes em Portugal
Os imigrantes activos em Portugal têm essencialmente três formas de
incorporação no mercado de trabalho: a primeira, imigração laboral, personiﬁcada principalmente pelos operários dos PALOP (em 1998, segundo
dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, 79% concentravam-se em
ocupações desqualiﬁcadas na indústria e construção); uma segunda, imigração proﬁssional, representada por trabalhadores qualiﬁcados oriundos da União Europeia (segundo a mesma fonte, em 1998, 41% cidadãos
de estados-membros eram proﬁssionais técnicos e cientíﬁcos), e do continente americano (49%); ﬁnalmente, uma imigração empresarial, onde
ﬂorescem as iniciativas por conta própria de imigrantes, sendo de destacar, para além dos norte-americanos (29% em 1998) e europeus (37% em
1998), os asiáticos (26%).
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Quadro 8: Situação na proﬁssional de estrangeiros em Portugal em 1998
Patrões e trabalhadores
isolados (%)

Trabalhadores por conta
de outrem (%)

Total de estrangeiros

19,3

80,3

Africanos

4,4

95,5

Asiáticos

26,2

73,6

Europeus

37

62,8

Norte Americanos

28,9

70

Sul Americanos

25,6

74,1

Portugueses

24,9

73,1

Fonte: Relatório Estatístico de 1998, do SEF,
e Estatísticas do Emprego, 4º trimestre de 1998, INE.

A partir da análise multivariada em componentes principais (ﬁgura 2) veriﬁcam-se claramente diferentes performances económicas dos imigrantes
em Portugal. Para o efeito considerem-se as principais associações entre
grupos de imigrantes com autorização de residência (Europeus, Africanos,
Asiáticos e Americanos), situação na proﬁssão (trabalhadores por conta
própria ou de outrem), e os principais grupos proﬁssionais em que se integram no mercado de trabalho.120

120. Categorias Proﬁssionais: Prof. 0/1 – Proﬁssões Cientíﬁcas e liberais, Prof. 2 – Directores e
quadros superiores da administração, Prof. 3 – trabalhadores administrativos, Prof. 4 – trabalhadores do comércio, Prof. 5 – Serviços domésticos e de segurança, Prof. 6 – trabalhadores agrícolas e Prof. 7/8/9 – trabalhadores não qualiﬁcados da indústria.
Catarina Reis de Oliveira

101

E M P R E S Á R I O S

D E

O R I G E M

I M I G R A N T E

Figura 2: Grupos de imigrantes por categorias
proﬁssionais e status ocupacional em 1998121

Fonte: Relatório Estatístico de 1998 do Serviço
de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)

Três grupos deﬁnem-se claramente: 1) os asiáticos próximos das ocupações
comerciais e dos serviços, e com actividades por conta própria; 2) os africanos
fortemente associados com trabalhadores assalariados e com ocupações não
qualiﬁcadas na indústria (onde se incluem as actividades de limpeza – para
o caso das mulheres – e construção civil – no caso dos homens); ﬁnalmente
3) os cidadãos da União Europeia e americanos, com ocupações mais qualiﬁcadas (proﬁssionais liberais, directores e trabalhadores administrativos), e
com iniciativas empresariais. Este grupo está ainda próximo dos trabalhadores agrícolas, o que reﬂecte os casos de cidadãos europeus (e.g. holandeses)
que chegam a Portugal para aproveitamento de quotas de mercado e apoios
da UE, investindo em grandes propriedades para exploração agrícola.
121. Projecção com 95,1% de variância explicada pelas duas primeiras componentes.
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Por outras palavras, a estrutura ocupacional estrangeira em Portugal difere
da população activa portuguesa (tendo em conta as qualiﬁcações) para o
topo, se considerarmos a performance económica dos europeus e americanos, e para a base quando comparada com as ocupações dos africanos. E no
que se refere à situação na proﬁssão? Haverá diferenças entre os patrões e
trabalhadores por conta própria portugueses e os de origem estrangeira?
As diferenças entre grupos de imigrantes detectadas a partir dos dados do
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras repetem-se na análise das principais
áreas de negócio dos empresários de origem imigrante inquiridos.
Os resultados do inquérito mostraram que consoante a origem do imigrante se deﬁnem sectores de investimento privilegiados: no caso dos
cabo-verdianos a construção civil (45,1%), nos chineses a restauração étnica (68,3%) e os indianos claramente o comércio (86,6%).
Quadro 9: Área de negócio dos empresários de origem imigrante inquiridos
Origem dos empresários

Área de negócio

Construção civil

Comércio

Hotelaria e restauração

Outras áreas

Total

Total

Cabo-verdianos

Chineses

Indianos

64

0

0

64

% linha

100,0

0,0

0,0

100,0

% Coluna

45,1

0,0

0,0

9,1

N

N

51

93

219

363

% linha

14,0

25,6

60,3

100,0

% Coluna

35,9

30,1

86,6

51,6

N

13

211

15

239

% linha

5,4

88,3

6,3

100,0

% Coluna

9,2

68,3

5,9

33,9

N
% linha

14

5

19

38

36,8

13,2

50,0

100,0

% Coluna

9,9

1,6

7,5

5,4

N

142

309

253

704

% linha

20,2

43,9

35,9

100,0

% Coluna

100

100

100

100

O Coeﬁciente de V. de Crámer mede a associação das variáveis em 0,628.
Fonte: Oliveira et al. “Empresas Imigrantes 2002”, SociNova/Migrações.
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Para entender as diferenças de incorporação das populações imigrantes em
Portugal é fundamental considerar o enquadramento que deu origem aos
ﬂuxos migratórios e as oportunidades e limitações sentidas quando esses
imigrantes integraram o mercado de trabalho da sociedade de acolhimento.
De 1970 a 1990, alguns factores conjunturais condicionaram a natureza
das migrações em Portugal: se entre 1975 e 1980, apesar dos altos níveis
de desemprego, assistimos ao grande “boom” de chegadas das ex-colónias; a partir de 80, o crescimento de imigrantes (em particular de ilegais)
esteve associado às oportunidades de emprego de alguns segmentos de
mercado (principalmente na construção civil e na restauração). Já a década de 90 ﬁcou marcada por uma abertura do mercado ao exterior, num
processo de liberalização económica (consequente da adesão de Portugal
em 1986 à CEE), que gerou um “aumento do trabalho temporário e precário, como é evidenciado pelo crescente número de contratos a curto prazo (10,9% em 1993 e 12,4% em 1996) e de trabalhadores a tempo parcial
(7,2% em 1993 e 8,7% em 1996)” (Baganha e outros, 1999:150).
Assim, a imigração para Portugal, durante a transição da década de 70 para
80, foi bastante intensa e marcada, por um lado, por um movimento de mãode-obra não qualiﬁcada (Saint-Maurice e Pires, 1989:211), consequente a
um recrutamento de migrantes laborais, já praticado durante ﬁnais da década de 60122 (de realçar o caso da imigração cabo-verdiana), e, por outro,
por uma imigração altamente qualiﬁcada, conhecida pelo «retorno» dos
portugueses das ex-colónias (Pires et al. 1984 e Machado 1994).
A população africana, nos censos de 1981, distinguia-se segundo os motivos de imigração, a origem geográﬁca e a instrução (Saint-Maurice e Pires
1989). Os cabo-verdianos concentravam-se em trabalhos manuais; os angolanos e os moçambicanos, com níveis de instrução mais altos, aspiravam a outro tipo de saídas proﬁssionais no mercado de trabalho nacional.
Contudo da década de 80 para hoje houve uma progressiva diluição das
diferenças entre as comunidades africanas. Diversos cientistas sociais
portugueses (Almeida, Costa e Machado 1994, França 1992, Baganha et
al. 1999, Ferreira e Rato 2000) observaram que a população cabo-verdiana
(bem como outras populações de origem africana) se estabelece, normalmente, em áreas degradadas e densamente povoadas, na maioria dos casos na vizinhança dos portos de embarque e com inserção quase sempre
precária no sector da construção civil e obras públicas. É uma popula122. Não podemos esquecer que a população cabo-verdiana residente em Portugal apenas foi
considerada estrangeira a partir de 1975, com a independência de Cabo Verde.
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ção normalmente caracterizada como uma mão-de-obra ﬂexível, barata e
pouco reivindicativa que se insere nas actividades menos desejadas pela
população autóctone (Malheiros 1996).
Já os anos 80 ﬁcaram marcados pela chegada de asiáticos e de sul-americanos, com taxas de crescimento superiores às dos africanos123. Durante este período observa-se um alargamento das áreas de recrutamento,
crescendo a diversidade de situações na composição socioproﬁssional das
populações de origem estrangeira em Portugal.
Finalmente a partir da década de 90, surgem pela primeira vez ﬂuxos migratórios oriundos da Europa de Leste e cresce a imigração brasileira.
Estes ﬂuxos contribuíram para a dispersão geográﬁca das populações
estrangeiras (antes concentradas nas principais regiões metropolitanas
do litoral de Portugal) e reestruturaram a segmentação de base étnicoracial124 do mercado de trabalho português. Concretamente, os elevados
ﬂuxos de chegada de imigrantes do Leste europeu deram novos contornos
à relação entre as comunidades africanas e os sectores da construção civil
e obras públicas. As autorizações de permanência concedidas ao abrigo
da recente regularização extraordinária, de Janeiro de 2001 a Março de
2002, mostraram a emergência e rápido crescimento deste novo ﬂuxo imigratório (das 147 515 autorizações de permanências concedidas até 5 de
Março de 2002, 53% foram de cidadãos da Europa de Leste, 36% da Ucrânia e 7% da Moldável). Os contratos de trabalho celebrados com cidadãos
ucranianos,125 segundo dados da Inspecção-geral do Trabalho, correspondem a 41,3% (21 001) da construção civil e 24,3% (12 343) da indústria
transformadora. A maioria desses contratos (88,4%) foi a termo certo, o
que se traduziu em vínculos precários com as empresas contratantes. Por
outro lado, uma vez que os estrangeiros que adquiriram a autorização de
permanência eram activos com emprego, contribuíram para a duplicação
dos activos estrangeiros em Portugal.126
Estas clivagens na inserção económica das diferentes origens de imigrantes podem afectar a integração económica de futuras gerações. Em par123. Não podemos, contudo esquecer as elevadas situações de ilegalidade das populações africanas, regularizadas na primeira metade da década de 90.
124. Baganha e Marques (2001) sugerem que ao longo das últimas décadas tem vindo a deﬁnir-se
progressivamente uma etnicização de alguns sectores do mercado de trabalho português.
125. Prova de subsistência necessária para a obtenção de uma autorização de permanência em
Portugal.
126. Não obstante o facto de serem apenas 35% do total de estrangeiros residentes em Portugal
(dados citados no Relatório sobre Oportunidades de Trabalho para 2002).
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ticular, no caso de imigrantes dependentes de redes de interconhecimento para encontrarem emprego. Assim, a dependência no grupo co-étnico
pode cristalizar algumas opções de inserção económica e criar constrangimentos de reciprocidade, limitando os imigrantes a determinados sectores do mercado de trabalho da sociedade de acolhimento.127
Por outro lado, como foi discutido na apresentação do modelo heurístico, o
mercado de trabalho da sociedade de acolhimento, pode gerar inﬂuências
involuntárias que conduzem os imigrantes a estratégias empresariais. Entre essas inﬂuências destacam-se a discriminação no acesso ao mercado
de trabalho, divisão étnica do trabalho e o desemprego.128
Gráﬁco 4: Percentagem de trabalhadores por conta própria
e patrões por origem e taxa de desemprego em Portugal

Fonte: Estatísticas do Emprego do INE e Relatórios Estatísticos do SEF.
Nota: TCP = trabalhadores isolados + patrões

127. Também sugerido por Light e Gold (2000).
128. Chan e Cheung (1985:143).
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Contudo, a inﬂuência destas condicionantes involuntárias não é directa
nem clarividente quando analisamos a economia portuguesa. A partir da
observação do gráﬁco 4 é possível delinear uma relação linear positiva
entre a taxa de emprego e o investimento de trabalhadores por conta própria e patrões (entre 1994 e 2001): quando o desemprego cresce também
crescem as iniciativas por conta própria e vice-versa.129
Contudo quando comparamos a evolução dos trabalhadores por conta
própria estrangeiros (com residência legalizada) e dos portugueses não
se veriﬁca uma curva semelhante. Na realidade a população estrangeira é diversiﬁcada quanto à integração económica em Portugal (como foi
mostrado na ﬁgura 2), o que signiﬁca que há origens de imigrantes mais
dependentes do mercado de trabalho português e por isso mais vulneráveis às ﬂutuações da economia (e consequentemente a situações de desemprego e discriminação).
Quadro 10: Estrangeiros desempregados inscritos
no Instituto do Emprego e Formação Proﬁssional

Grupos de
Nacionalidade

1995

1996

Até Março
de 2002

1997

N

%

N

%

N

%

N

%

África

2 493

65,1

2 738

66,8

3 137

68

5 498

51,7

Europa

752

19,6

759

18,5

919

19,9

2 487

23,4

América

326*

8,5

325*

7,9

373*

8,1

1 526

14,3

Total de estran- 3 831
geiros desempregados

100

4 098

100

4 615

100 10 643

100

* Informação desagregada apenas para brasileiros
Fonte: Instituto do Emprego e Formação Proﬁssional

129. Tendência já veriﬁcada em outros estudos (Marques, 1988 e Freire, 1995).
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Quadro 11: Taxas de desemprego de estrangeiros residentes em Portugal 130
Zona de Nacionalidade

1995

1996

1997

África

5,9

6,3

7,2

Europa

3,2

3,0

3,5

Brasileiros

3,4

3,4

3,9

Total de estrangeiros desempregados

4,5

4,7

5,3

Fonte: Instituto do Emprego e Formação Proﬁssional e
Estatísticas Demográﬁcas do Instituto Nacional de Estatística

Até ao ﬁm de Março de 2002 encontravam-se 10 643 estrangeiros desempregados inscritos no Instituto de Emprego e Formação Proﬁssional.131
No mesmo período, 68,5% dos estrangeiros desempregados estavam inscritos na região de Lisboa e Vale do Tejo, o que mostra a intensa procura
de trabalho por estrangeiros nesta região (que inclui a capital do país). Até
Março de 2002 dos europeus desempregados, 52% (1 290) eram de países
de Leste (824 da Ucrânia). Dos americanos desempregados, perto de 90%
eram brasileiros.
No Instituto do Emprego e Formação Proﬁssional não há qualquer registo
de desempregados asiáticos. Não esquecendo as limitações associadas a
estes dados, devemos ter em conta, na análise dos asiáticos que esses imigrantes se enquadram numa economia étnica (conforme conceito explanado em Light e Bonacich 1988: X)132. O que signiﬁca que este grupo imigrante
se encontra muito mais dependente de oportunidades étnicas e recursos
pessoais para o desenvolvimento de estratégias empresariais; e menos vulnerável aos constrangimentos do mercado de trabalho português.

130. Taxas de Desemprego calculadas a partir dos desempregados inscritos no Instituto de Emprego e Formação Proﬁssional e população activa com autorização de residência em Portugal.
131. Esta é a única Fonte disponível para o estudo do desemprego de estrangeiros residentes.
Concentra contudo algumas limitações: por um lado, porque o registo dos estrangeiros desempregados não é exaustivo, há desempregados que consideram o registo desnecessário, ou porque
não sentem benefícios (não acreditam que consigam emprego dessa forma), ou devido à sua
situação irregular no país; por outro, esta Fonte inclui estrangeiros que estavam desempregados
no momento do registo, mas que não anularam a sua situação quando reiniciaram uma actividade
(Baganha et al. 2000:29).
132. Por exemplo, no caso chinês, “like in other host societies, Chinese entrepreneurs, in Portugal, are mainly dependent on family labour and co-ethnic workers. The majority (68,8%) of Chinese entrepreneurs surveyed, before starting their own business, got a job in Portugal through
co-ethnic contacts (friends and relatives).” (C. Oliveira 2002:16)
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Face aos dados disponíveis, parece estabelecer-se assim uma relação positiva entre os estrangeiros que se enquadram nos sectores menos qualiﬁcados e mais vulneráveis da sociedade e os níveis de desemprego133
(quadro 10). Tendência veriﬁcada, igualmente, a partir das taxas de desemprego (quadro 11) – (e.g. africanos).
Ora é importante ter em linha de conta que estes imigrantes se inserem
em sectores com “ritmos” e ciclos de actividade difusos (e.g. construção
civil e obras públicas). Assim, em comparação com os chineses e os indianos, parece que os cabo-verdianos se encontram bastante mais vulneráveis às características estruturais do mercado de trabalho português para
a deﬁnição das suas estratégias empresariais.
Os dados relativos aos beneﬁciários do Rendimento Social de Inserção134
reforçam também a imagem de que há populações imigrantes mais vulneráveis no mercado de trabalho português. Segundo dados de Janeiro de
2004 do Ministério da Segurança Social e do Trabalho, 63,5% dos beneﬁciários estrangeiros do Rendimento Social de Inserção são nacionais dos
PALOP (6.602 de um total de 10.397) (vd. quadro em baixo).135

133. Como era mostrado para alguns países da OCDE, “une analyse sectorielle plus ﬁne a permis
cependant de mettre en évidence une certaine fragilité de l’emploi étranger, particulièrement
élevée dans le secteur de la construction (…). Cette fragilité concerne aussi les activités extractives et/ou de la fabrication (…)” (SOPEMI 1999:43).
134. O Rendimento Social de Inserção veio substituir o Rendimento Mínimo Garantido (revogado
pela Lei nº 13/2003 de 21 de Maio) mas mantém os mesmos objectivos. Qualquer estrangeiro com
residência legal em Portugal pode requerer este Rendimento.
135. Note-se, no entanto, que há um peso bastante signiﬁcativo de portugueses autóctones a
beneﬁciar também deste subsídio (293.061 indivíduos).
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Quadro 12: Beneﬁciários do Rendimento Social de Inserção a Janeiro de 2004
Nacionalidade

N

%

África

6602

63,5

Angola

2239

21,5

Cabo Verde

2264

21,8

Guiné-Bissau

831

8,0

S. Tomé e Príncipe

615

5,9

Moçambique

492

4,7

Outros

161

1,5

América

642

6,2

Brasil

398

3,8

Outros

244

2,3

Ásia

167

1,6

Europa

1172

11,3

Espanha

280

2,7

França

345

3,3

Roménia

45

0,4

Federação Russa

13

0,1

Moldávia

10

0,1

Ucrânia

38

0,4

Outros

441

4,2

Total de Estrangeiros

10397

100

Portugueses

293061

100

Fonte: Ministério da Segurança Social e do Trabalho

Conclui-se assim que as populações imigrantes mais dependentes de
subsídios de desemprego e do rendimento social de inserção são aquelas
que se encontram em situações de maior precariedade laboral (e.g. africanos e europeus do Leste).136

136. Recorde-se que em Portugal as estatísticas oﬁciais utilizam sempre como categoria de distinção dos indivíduos a nacionalidade e não a etnia ou grupo cultural. Em consequência todos
os imigrantes que adquiriram a nacionalidade portuguesa não constam nos dados oﬁciais. Por
outro, minorias étnicas como a dos ciganos não são contabilizadas, apesar de ser conhecida a sua
vulnerabilidade no acesso ao mercado de trabalho.
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Johnson e Zimmermann (1992) acreditam que o aumento da imigração
poderá estar associada ao declínio da mão-de-obra disponível no país de
acolhimento, ou ao crescente aumento da sua rigidez em determinados
sectores ou mercados. Nestes casos, um grande stock de mão-de-obra
estrangeira disponível pode aumentar o desemprego ou subemprego, e
limitar a capacidade reivindicativa em geral da população activa nativa.
Em particular porque os imigrantes são substancialmente mais ﬂexíveis e
maleáveis137 no mercado de trabalho, que os nativos (Johnson e Zimmermann, 1992:17).
Já segundo dados do relatório SOPEMI, acerca das tendências migratórias internacionais, os estrangeiros encontram-se mais vulneráveis ao
desemprego que os autóctones. Contudo, factores como a idade, o sexo, a
nacionalidade, nível de qualiﬁcações, experiência proﬁssional, e o conhecimento da língua do país de acolhimento, podem explicar a vulnerabilidade mais acentuada de determinados grupos de imigrantes que de outros
(SOPEMI 1999:45-47). Por outras palavras é importante atender também
ao papel dos recursos pessoais dos imigrantes (capítulo 10).
Por outro lado, há que considerar que os imigrantes podem reagir de forma diversa a essas limitações e desenvolver diferentes estratégias de inserção económica no mercado de trabalho da sociedade de acolhimento.
Por exemplo, se no caso dos EUA se observou o desenvolvimento de iniciativas por conta própria por grupos de imigrantes que foram alvo de processos de discriminação (Portes 1999:82), em Portugal esta associação não
é necessariamente evidente para todos os imigrantes.138 Há que distinguir
os imigrantes que não concorrem directamente ao mercado aberto da sociedade de acolhimento, mas se inserem no mercado étnico ou restrito.
Esses, exactamente pela natureza da sua integração económica circunscrita ao grupo co-étnico, não identiﬁcam ou se sentam afectados pelo desemprego ou discriminação no mercado de trabalho.
137. “There are two aspects of labour mobility that are of interest: the ﬁrst issue is ﬂexibility, the
ability (and the willingness) to change jobs when there are economic gains from doing so. This is
a virtue in a market system. The second problem is unemployment, which is related to the inﬂexibility of labour and is a bad. Both the positive and the negative aspects of immigration have to be
considered” (Johnson e Zimmermann, 1992:17,18).
138. O teste do qui-quadrado mostrou uma fraca associação entre as variáveis “desenvolvimento
de actividade empresarial por discriminação no mercado de trabalho” e “origem do empresário”
(com phi = 0,207). Em todo o caso a partir da análise dos resíduos (entre os valores observados e
esperados) foi possível destacar respostas opostas entre os empresários de origem cabo-verdiana e os de origem chinesa e indiana. Os primeiros com resíduos positivos para a categoria discriminação, em oposição aos chineses e indianos com resíduos positivos para a categoria de não
discriminação.
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São claramente diferentes as experiências de discriminação no mercado
de trabalho português entre os empresários de origem imigrante inquiridos: enquanto os cabo-verdianos aﬁrmam ter tido experiências de discriminação no mercado de trabalho português (36,6%), a grande maioria
dos empresários de origem chinesa e indiana aﬁrmaram nunca terem tido
experiências de discriminação (92,6% e 88,2%, respectivamente).139
Quadro 13: Experiências de discriminação por empresários de origem imigrante

Experiências de discriminação
Já sentiu discriminação
no acesso ao mercado de
trabalho português

N

Nunca sentiu discriminação no acesso ao mercado de trabalho português

N

Origem dos empresários
Cabo-verdianos

Total

Total

Indianos

52

9

13

74

% linha

70,3

12,2

17,6

100,0

% Coluna

36,6

2,9

5,1

10,5

88

286

223

597

% linha

14,7

47,9

37,4

100,0

% Coluna

62,0

92,6

88,2

84,8

N
NS/NR

Chineses

2

14

17

33

% linha

6,1

42,4

51,5

100,0

% Coluna

1,4

4,5

6,7

4,7

N

142

309

253

704

% linha

20,2

43,9

35,9

100,0

% Coluna

100

100

100

100

Fonte: Oliveira et al. “Empresas Imigrantes 2002”, SociNova/Migrações.

Por outro lado quando são chamados a dar a sua opinião acerca se existe
discriminação no mercado de trabalho português as respostas opõemse: a maioria dos empresários de origem cabo-verdiana acham que existe
(73,2%) contra 69,3% de chineses e 60,1% de indianos que acha que não
existe discriminação.140 Os asiáticos têm ainda uma componente relativamente grande de não respostas. Inúmeros empresários de origem chi139. A associação entre as variáveis “discriminação sentida no mercado de trabalho” e a “origem
dos empresários” é de 0,307 (valor do coeﬁciente V. De Cramer). Mais uma vez os resíduos calculados pelo teste do qui-quadrado dão comportamentos opostos entre os empresários de origem
cabo-verdiana (com resíduos positivos na categoria “já sentiu discriminação no mercado de trabalho português”), e os chineses e indianos (com resíduos positivos na categoria “nunca sentiu
discriminação no mercado de trabalho português”).
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nesa e indiana aﬁrmaram não ter conhecimento acerca da situação do
mercado de trabalho português porque nunca sentiram necessidade de
concorrer a ele.
Deste modo é importante ter em atenção que o facto dos empresários de
origem asiática não identiﬁcarem discriminação no mercado de trabalho
português não quer dizer que não exista. Estamos é na presença de indivíduos que não se candidataram ao mercado aberto, mas antes se mantiveram ligados a patrões co-étnicos ou familiares. Assim, tal como Chan e
Cheung (1985) observaram no caso dos chineses empresários de Toronto,
essas desvantagens estruturais não são suﬁcientemente salientes para
explicar o desenvolvimento de actividades empresariais por chineses em
Portugal.141

140. A associação entre as variáveis “opinião acerca de discriminação no mercado de trabalho
português” (com três categorias: “não”, “sim” e “só em alguns sectores”) e “origem dos empresários” é de 0,408 (valor do coeﬁciente V. de Cramer). Os empresários de origem cabo-verdiana apresentam resíduos positivos nas duas últimas categorias.
141. “Close to three quarters of respondents admit that they have never personally experienced
racial discrimination and none of the respondents have experienced it in relation to employment
or promotional opportunities. In short, we do not see that there is an overwhelming feeling of
inequality or disadvantage among the Chinese who become business entrepreneurs or self-employed professionals” (Chan e Cheung, 1985:147).
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Quadro 14: Opinião acerca da existência de discriminação
no mercado de trabalho português
Opinião acerca de discriminação
no mercado de trabalho português

Origem dos empresários
Cabo-verdianos

Chineses

Indianos

Total

Acha que existe discriminação no mercado de
trabalho português

N

104

27

57

188

% linha

55,3

14,4

30,3

100,0

% Coluna

73,2

8,7

22,5

26,7

Não acha que exista discriminação no mercado
de trabalho português

N

17

214

152

383

% linha

4,4

55,9

39,7

100,0

% Coluna

12,0

69,3

60,1

54,4

Acha que existe discriminação no mercado de
trabalho português em
alguns sectores

N

18

34

12

64

% linha

28,1

53,1

18,8

100,0

% Coluna

12,7

11,0

4,7

9,1

3

34

32

69

% linha

4,3

49,3

46,4

100,0

% Coluna

2,1

11,0

12,6

9,8

NS/NR

Total

N

N

142

309

253

704

% linha

20,2

43,9

35,9

100,0

% Coluna

100

100

100

100

O Coeﬁciente de V. de Cramér mede a associação das variáveis em 0,408.
Fonte: Oliveira et al. “Empresas Imigrantes 2002”, SociNova/Migrações.

Mas será de acreditar que o desenvolvimento de actividades empresariais
por determinadas populações de origem imigrante é consequência de experiências ou sensações de discriminação racial nas tentativas de acesso
ao mercado de trabalho da sociedade de acolhimento?142 Será esse realmente o caso dos cabo-verdianos?
Este indicador poderá funcionar de facto como uma inﬂuência involuntária
do mercado de trabalho português para a deﬁnição de estratégias empresariais de imigrantes com origem cabo-verdiana. As representações
sociais acerca da situação dos imigrantes no mercado de trabalho podem
induzir também à forma como percepcionam determinadas oportunidades de integração económica na sociedade portuguesa.143
142. Como sugerem alguns estudos (SOPEMI 1998:37).
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Contudo esta explicação não é suﬁciente. Na realidade, quando questionados acerca das razões que os levaram a desenvolver a actividade empresarial, outros indicadores obtêm um papel mais preponderante. Em particular, a maioria dos cabo-verdianos dizem que se tornaram empresários
porque queriam ser independentes (a desenvolver no capítulo 10).
Quadro 15: Empresários de origem imigrante que realizaram
um estudo de mercado antes de investir

Estudo de mercado

Sim

Não

NS/NR

Total

Origem dos empresários

Total

Cabo-verdianos

Chineses

Indianos

20

187

39

246

% linha

8,1

76,0

15,9

100,0

% Coluna

14,1

60,5

15,4

34,9

N

N

121

115

213

449

% linha

26,9

25,6

47,4

100,0

% Coluna

85,2

37,2

84,2

63,8

N

1

7

1

9

% linha

11,1

77,8

11,1

100,0

% Coluna

0,7

2,3

0,4

1,3

N

142

309

253

704

% linha

20,2

43,9

35,9

100,0

% Coluna

100

100

100

100

O Coeﬁciente V. de Cramér dá uma associação de 0,346 entre as variáveis.
Fonte: Oliveira et al. “Empresas Imigrantes 2002”, SociNova/Migrações.

O mercado de trabalho português pode ainda inﬂuenciar a estratégia empresarial do imigrante ao determinar o sector de negócio. As necessidades do mercado e o comportamento dos consumidores podem ser factores estruturantes das opções dos empreendedores. Neste sentido foi
importante saber se os empresários de origem imigrante ﬁzeram algum
estudo de mercado antes de investir (quadro 15). A análise dos resultados mostra algumas diferenças entre os grupos de origem imigrante: a
maioria dos indianos, e dos cabo-verdianos não realiza qualquer estudo
prévio antes de investirem. Em contraste, grande parte dos empresários
143. Num estudo acerca das “representações (imagens) dos imigrantes e das minorias étnicas
nos media” a temática do racismo e xenofobia teve uma cobertura de 11,2% (entre Janeiro de
2001 e Março de 2002), e o seu máximo de expressão nos jornais e revistas foi durante o 2º trimestre de 2001 (com 18,1%).
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de origem chinesa (60,5%) optou por realizar um estudo de mercado antes
de abrir o seu negócio.
No caso indiano a inexistência de um estudo de mercado pode ser consequência de muitos dos seus empresários ter herdado os negócios da família (60,1% dos inquiridos desta origem tiveram como primeiro emprego em
Portugal um negócio próprio ou de família). Já no caso dos cabo-verdianos,
a inexistência de um estudo de mercado está muito ligado ao facto de que
muitas das actividades empresariais desenvolvidas decorrem de um conjunto de circunstâncias temporais e localizadas ou “acidentes de percurso” (SEIES, 1995:36). Desaﬁos lançados por conterrâneos, em particular no
sector da construção civil, a necessidade de ganhar dinheiro, ou o desemprego temporal leva alguns desses imigrantes a desenvolverem actividades
por conta própria, sob a forma de “biscates” (SEIES, 1995:36-37).
Por outro lado, há a própria estrutura de oportunidades étnicas que condiciona a área de investimento. Só considerando este enquadramento podemos explicar porque é que se conseguem deﬁnir regularidades entre as
origens étnicas dos empresários e o sector de negócio. Adicionalmente,
as redes de solidariedade e interconhecimento em que os empresários
participam também podem deﬁnir o quadro de referência para a área económica do investimento. Os conselhos familiares e/ou intra-comunitários
explicam ainda algumas das regularidades detectadas entre indivíduos da
mesma origem de imigração e o seu sector de investimento privilegiado
(conforme se detectou no quadro 9).
Neste contexto, os imigrantes tendem por vezes a abdicar de um estudo
de mercado antes de deﬁnirem os contornos do seu investimento porque
dispõem de outras referências para a sua decisão.
Contudo, a opção de não realizar um estudo de mercado gera, em alguns casos, penalizações no rendimento do negócio. Alguns dos empresários inquiridos (19,7%) acabam por ter diﬁculdades relacionadas com a falta de clientes.
Esta diﬁculdade é mais signiﬁcativa nos empresários de origem cabo-verdiana (31,7%), e menos nos chineses (16,8%) e nos indianos (16,6%).
A falta de clientes pode também se relacionar com o mercado alvo em
que estes empresários investem. A maioria dos empresários inquiridos
(66,2%) aposta num mercado não local144, apesar de serem os chineses
aqueles que mais dizem ter clientes da vizinhança do negócio (40,8%).145
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Quadro 16: Origem dos clientes segundo grupo de empresários inquirido
Origem dos empresários

Origem dos clientes
Co-étnicos
Portugueses
Outras minorias
Co-étnicos e portugueses
Co-étnicos e outras minorias
Outras minorias
e portugueses
Indiferenciada
Total

Cabo-verdianos

Chineses

Indianos

Total

N

15

6

1

22

%

10,6

1,9

0,4

3,1

N

35

200

130

365

%

24,6

64,7

51,4

51,8

N

14

3

1

18

%

9,9

1,0

0,4

2,6

N

11

9

7

27

%

7,7

2,9

2,8

3,8

N

0

1

0

1

%

0,0

0,3

0,0

0,1

N

12

3

4

19

%

8,5

1,0

1,6

2,7

N

55

87

110

252

%

38,7

28,2

43,5

35,8

N

142

309

253

704

%

100

100

100

100

Fonte: Oliveira et al. “Empresas Imigrantes 2002”, SociNova/Migrações.

Grande parte dos clientes destes empresários é de origem portuguesa
(51,8%). Assim, ao contrário do que se tem vindo a observar em outras sociedades receptoras de empresários imigrantes (vd. Portes 1999), em Portugal, a maioria dos empresários de origem imigrante não se circunscreve
a uma economia étnica. Muito pelo contrário, apenas uma pequena fatia
dos clientes são co-étnicos (3,1%).146 São os cabo-verdianos detentores de
cabeleireiros e pequenos cafés de bairro que dizem ter mais clientes co144. Já os empreendedores portugueses tendem a apostar preferencialmente num mercado local (num raio de 25 km da sede da empresa) e 96% da sua facturação é conseguida em Portugal
(IAPMEI 2001:7).
145. Não podemos esquecer que a grande maioria desses empresários se dedica à restauração
(68,3%).
146. Segundo Waldinger et al. esta tendência é explicada porque, “as a general principle, minority
or immigrant business owners can serve nonethnic customers more easily than coethnics in lines
of trade that require impersonal transactions. For example, Korean small shopkeepers apparently do better than black shopkeepers in black American neighbourhoods.” (1990:146)
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étnicos (10,6%). Terá esta percentagem tendência para crescer no futuro,
com o aumento das populações de origem imigrante e o crescimento de
consumos culturais? Estaremos na presença de uma fase embrionária de
uma economia étnica?
Parece evidente que os restaurantes chineses terão como população alvo
os portugueses mas, como se veriﬁcou noutros países (vd. Portes 1999)
este sector de negócio pode fazer crescer uma economia étnica de abastecedores (e.g. supermercados, distribuidores).
A análise das oportunidades estruturais do mercado de trabalho passa ainda pelo estudo da oferta: dos circuitos de fornecimento necessários à actividade empresarial e dos contornos em que se processa a concorrência.
Apenas 7,1% dos empresários de origem imigrante inquiridos dizem ter
diﬁculdades no abastecimento de mercadorias para a sua empresa: 13
cabo-verdianos, 12 chineses e 25 indianos. A maioria dos empresários de
origem imigrante abastece-se em Portugal (62,2%), contudo tanto os chineses como os indianos diversiﬁcam mais os países de abastecimento.
Sem dúvida que os circuitos de abastecimento estão ligados à natureza do
negócio, contudo até que ponto não são exactamente as ligações privilegiadas com determinados fornecedores que explicam o próprio sector de
investimento, na sua génese?
Nas entrevistas exploratórias realizadas vários chineses descreveram os
contactos que estabelecem com países como Espanha, Itália, França e
Holanda, onde têm conterrâneos de diáspora (Oliveira 2000). Como Portugal ainda tem um mercado relativamente pequeno (segundo foi explicado
pelos inquiridos) não se justiﬁca a criação de determinadas empresas fornecedoras, pelo que se torna fundamental o recurso a empresas chinesas
sedeadas em cidades europeias. Esta realidade ilustra a importância de
alguns recursos étnicos (mesmo além fronteiras do país receptor) para o
desenvolvimento de estratégias empresariais de populações imigrantes.
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Quadro 17: Países de abastecimento segundo a origem do empresário
Países de abastecimento

Cabo-verdianos

Chineses

Indianos

Total

N

%

N

%

N

%

N

%

Portugal

114

80,3

185

59,9

139

54,9

438

62,2

Portugal e outros países
Europeus

11

7,7

18

5,8

24

9,5

53

7,5

Países Europeus

7

4,9

15

4,9

17

6,7

39

5,5

Portugal e país de origem

5

3,5

22

7,1

0

0,0

27

3,8

País de origem

0

0,0

21

6,8

7

2,8

28

4,0

Portugal e países asiáticos

0

0,0

0

0,0

5

2,0

5

0,7

Ásia

0

0,0

0

0,0

12

4,7

12

1,7

Países Europeus e Asiáticos

1

0,7

19

6,1

33

13,0

53

7,5

Outros

3

2,1

0

0,0

8

3,2

11

1,6

NS/NR

1

0,7

29

9,4

8

3,2

38

5,4

142

100

309

100

253

100

704

100

Total

Fonte: Oliveira et al. “Empresas Imigrantes 2002”, SociNova/Migrações.

Países asiáticos têm ainda um papel importante no abastecimento tanto
de negócios de origem chinesa como de indiana. Dos empresários de origem chinesa, 7,1% abastece-se em Portugal e na China, 6,8% na China
e 6,1% em diversos países da Ásia. Por sua vez 15% dos empresários de
origem indiana combinam abastecedores de Portugal, países europeus e
países asiáticos e 4,7% abastecem-se apenas na Ásia.

8.2.2. A estrutura empresarial portuguesa: a concorrência?
A percepção de concorrência pode ser importante para explicar as estratégias empresariais futuras bem como o sector de investimento presente.
No jornal “Público”, a 24 de Setembro de 2001, os portugueses eram apontados como pouco empreendedores e avessos ao risco. Na mesma notícia, os portugueses eram ainda caracterizados por tenderem a conjugar
actividades por conta de outrem com por conta própria (apenas 46% do
total de empresários contactos pelo Observatório da Criação de Empresas
aﬁrma querer dedicar-se a tempo inteiro à sua empresa). Grande parte
dos empresários aparece como reincidentes: 44% já tinha sido empresário
anteriormente e 66% continua a ser sócios de outra empresa.
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Será que estas ambições fracas dos portugueses funcionarão como uma
oportunidade de investimento para os empresários de origem imigrante?
A resposta a esta questão pode ajudar a entender melhor os investimentos
de imigrantes no presente e antecipar futuras estratégias empresariais.
Ainda assim, segundo o relatório anual de 2001 referente à situação do
mercado de emprego (Instituto do Emprego e Formação Proﬁssional IEFP), o emprego por conta própria, depois de quebras sucessivas a partir
de 1998, mostrou em 2001 uma subida, passando a representar 24,3% do
emprego global.147 Como consequência Portugal, juntamente com outros
países da Europa do Sul, mantém uma das mais elevadas taxas de trabalho não assalariado da União Europeia.
Por outro lado, entre os indivíduos com emprego em Portugal continuam
a destacarem-se os trabalhadores familiares não remunerados. Em 2001,
entre 4769,1 mil indivíduos com emprego, 3474,3 mil trabalhavam por
conta de outrem, 1158,2 mil por conta própria (863,6 mil isolados e 294,6
mil empregadores) e 136,6 mil eram trabalhadores familiares não remunerados (IEFP, 2001:27). Ainda que, no mesmo ano, se tenha veriﬁcado um
decréscimo desses trabalhadores em - 46,1 mil.
Ainda, segundo o estudo do Observatório do IAPMEI, mais de 50% dos empresários portugueses têm sócios unidos por laços familiares e as redes
familiares têm um papel fundamental na criação da empresa para efeitos
de aconselhamento.
A maioria do empreendedorismo português está associado a uma tradição familiar, uma vez que 60% dos novos empresários de 1999 tinham empresários
na família e 42% disseram que o pai já tinha sido empresário (IAPMEI, 1999).
Por outro lado, um número signiﬁcativo de pequenas empresas é dirigido por
famílias e, contrariamente ao que se poderia pensar, estas empresas não
são uma ﬁgura económica e social em extinção.148 Com efeito as pequenas
empresas estão cada vez mais presentes, não só nos sectores tradicionais,
mas também em alguns sectores mais modernos da indústria e dos serviços
(Cardoso et al. 1990, Almeida, Ferrão e Sobral, 1994, Guerreiro 1996).
147. Segundo o relatório de 2001 do IEFP, em 2001 veriﬁcou-se um aumento em +53,5 mil trabalhadores por conta de outrem e em 68,3 mil do número de trabalhadores por conta própria (+55,9
mil isolados e +12,4 mil empregadores).
148. Contudo não se deve confundir «empresas familiares» com «famílias empresárias». Conforme Guerreiro (1996) alerta, há que atender à sobreposição das relações sociais entre a família
e cada empresa.
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A economia subterrânea portuguesa encontra a sua diversidade de acção
neste meio de redes de solidariedade, muito baseadas em laços de sangue, mas também de contactos privilegiados em determinados círculos
sociais.149 Para além do papel da família na empresa, têm sido ilustrados
outros exemplos do funcionamento de uma economia informal activa no
tecido empresarial português, entre eles, os circuitos de aquisição de capital para investir, de abastecimento e no recrutamento de trabalhadores
(Guerreiro 1992, Cardoso et al. 1990: 32-80, Lisboa 2002).
Como veremos em detalhe, na caracterização das oportunidades étnicas,
os empresários de origem imigrante têm ligações com uma economia subterrânea de forma muito semelhante. A participação activa de imigrantes
em redes sociais e de reciprocidade têm sido apontadas, numa série de
sociedades de acolhimento, como uma vantagem competitiva para o desenvolvimento económico das populações estrangeiras (Wilson e Portes,
1980, Portes e Manning, 1986, Portes e Stepick, 1993, Light e Gold, 2000).
Uma vez que os nativos também privilegiam das vantagens da economia informal, será que os empresários de origem imigrante em Portugal têm de
garantir outras vantagens competitivas?150 Terão de investir, por exemplo,
em mercados pouco procurados pelos empresários portugueses (como
sugerem Light e Roseinstein 1995:192-3), ou em mercados de conotação
étnica (e.g. o sector da restauração étnica)? De facto, dependendo do sector económico do investimento também se deﬁnem os concorrentes.
Segundo os empresários de origem imigrante inquiridos, há principalmente duas fontes de concorrência: a co-étnica e a portuguesa. A concorrência
co-étnica é sentida principalmente pelos empresários chineses (72,2%) e
a concorrência portuguesa pelos cabo-verdianos (28,2%) e pelos indianos
(34,8%). Claramente, porque os chineses investem essencialmente num
mercado de conotação étnica, identiﬁcam os co-étnicos como os principais concorrentes. Já os cabo-verdianos, porque se inserem no mercado
mais alargado, sentem a concorrência de diversas frentes, mas em especial dos portugueses.151
149. Inúmeros estudos sugerem a importância das classes sócias para explicarem as estratégias
empresariais portuguesas (Guerreiro 1996, Almeida, Ferrão e Sobral, 1994).
150. Entendemos as vantagens competitivas pela deﬁnição de Porter, ou seja, tendo em conta as
estratégias desenvolvidas para garantir uma posição no mercado e defender a empresa da concorrência. Segundo a proposta do autor, três estratégias podem deﬁnir-se: liderança de custos,
diferenciação e segmentação ou especialização (in Lopes e Suleman (coord.), 2000:54-55).
151. Ainda que, como sugere Chan e Cheung, a percepção da concorrência também depende
muito da localização da actividade empresarial ou dos seus estabelecimentos (1985:152).
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Por outro lado, é importante não esquecer que muitos dos empresários de
origem imigrante adquiriram os conhecimentos necessários para a constituição do seu próprio negócio numa empresa de co-étnicos.152 Assim a competição com co-étnicos é recorrente em empresários com experiências empresariais e planos de mobilidade semelhantes (Waldinger et al. 1990:146).
Quadro 18: Concorrentes segundo a origem dos empresários
Origem dos empresários

Origem dos concorrentes
Sem concorrentes
Co-étnicos

Portugueses
Outras minorias

Co-étnicos e portugueses
Co-étnicos e outras minorias
Outras minorias e portugueses
Indiferenciada
Grandes superfícies comerciais
Total

Total

Cabo-verdianos

Chineses

Indianos

N

1

21

31

53

%

0,7

6,8

12,3

7,5

N

22

223

19

264

%

15,5

72,2

7,5

37,5

N

40

21

88

149

%

28,2

6,8

34,8

21,2

N

19

5

33

57

%

13,4

1,6

13,0

8,1

N

27

25

7

59

%

19,0

8,1

2,8

8,4

N

3

9

0

12

%

2,1

2,9

0,0

1,7

N

18

1

5

24

%

12,7

0,3

2,0

3,4

N

12

4

54

70

%

8,5

1,3

21,3

9,9

N

0

0

16

16

%

0,0

0,0

6,3

2,3

N

142,0

309,0

253,0

704,0

%

100

100

100

100

Fonte: Oliveira et al. “Empresas Imigrantes 2002”, SociNova/Migrações.

Do ponto de vista da dimensão predominam em Portugal as empresas de
muito pequena dimensão.153 O desenvolvimento de pequenas empresas
é apontado como uma via de mobilidade social ascendente, com grande
152. Desenvolvido em detalhe no capítulo 6 deste livro.
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aceitação junto dos longos segmentos da população portuguesa (vd. Almeida, Costa e Machado 1994, Freire 1995 e Marques, Oliveira e Dias 2002).
Apesar do peso signiﬁcativo de empresas de muito pequena dimensão em
Portugal essas representam apenas 25,7% do emprego global; enquanto
que empresas de grande dimensão (com 100 ou mais trabalhadores) traduzem 1,1% do total da estrutura empresarial, mas representam 36,8% do
emprego (IEFP, 2001:43).
Ainda assim, em 1999 veriﬁcou-se um aumento do emprego global nas
empresas de muito pequena (até 9 pessoas) e pequena dimensão (entre
10 e 49 pessoas).
Quadro 19: Distribuição das empresas por escalões
de dimensão e origem do empresário

Número de trabalhadores
Sem trabalhadores
Até 9 pessoas

10-49 pessoas
50-99 pessoas

100 e mais pessoas
Total

Origem dos empresários

Total

Cabo-verdianos

Chineses

Indianos

N

22

19

19

60

%

15,5

6,1

7,5

8,5

N

74

243

199

516

%

52,1

78,6

78,7

73,3

N

39

46

28

113

%

27,5

14,9

11,1

16,1

N

4

0

3

7

%

2,8

0,0

1,2

1,0

N

3

1

4

8

%

2,1

0,3

1,6

1,1

N

142

309

253

704

%

100

100

100

100

Fonte: Oliveira et al. “Empresas Imigrantes 2002”, SociNova/Migrações.

153. Segundo dados dos Quadros de Pessoal – DETEFP (in IEFP, 2001:41), entre Outubro de 1997
e Outubro de 1999, o número médio de pessoas ao serviço das empresas em Portugal era 11. Mas
82,2% das empresas tinham até 9 pessoas ao serviço.
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Também os empresários de origem imigrante apresentam uma estrutura empresarial predominantemente de muito pequena e pequena dimensão (81,8%).
Grande parte dessas empresas tem menos de 5 trabalhadores: 33,8% de origem cabo-verdiana, 29,8% de origem chinesa e 67,6% de origem indiana.
As empresas portuguesas concentram-se essencialmente em cinco distritos do litoral (com 64,7% das empresas, 64,3% dos estabelecimentos e
72,3% do emprego): Aveiro, Braga, Lisboa, Porto e Setúbal (IEFP, 2001).
Esses são também os distritos mais dinâmicos, concentrando 75% do total
de empresas constituídas há menos de um ano.
A maioria das empresas em Portugal (54%) não tem mais de 10 anos de
actividade e 4,3% tem menos de um ano. Apenas 2% das empresas têm
50 e mais anos de actividade. É nos sectores do comércio e da construção
que existem as empresas mais jovens, grande parte com menos de um
ano: 26,7% e 19,5%, respectivamente. O sector do “alojamento e restauração” ocupa a quarta posição com 14,8% (IEFP, 2001:45).
O investimento nestes sectores é também protagonizado por grande parte
das três populações de origem imigrante estudadas (conforme quadro 9).
Neste sentido os imigrantes não se encontram nem em situação de substituição, nem complementam os nativos no mercado de trabalho.
Assim será de prever um acentuar da concorrência entre empresários de
origem imigrante e portugueses? Em particular porque, como discutiram
Magatti e Quassoli (2004:9) para o caso italiano, a elevada percentagem de
trabalhadores por conta própria e pequenas empresas da população nativa
signiﬁcam, na perspectiva dos imigrantes, “to some context the deep-rooted and widespread phenomenon of self-employment and small businesses
within the native population has ﬁlled many of the spaces in the market,
making it more difﬁcult for any immigrant to start his own business”.
Em consequência, que vantagens competitivas reúnem os imigrantes para
fazer face a esta concorrência dos nativos? Como será mostrado no capítulo seguinte, o auxílio de redes de solidariedade com recursos empresariais pode, para algumas das estratégias empresariais dos imigrantes,
fazer toda a diferença. Ainda assim, tem-se vindo a encontrar algumas
semelhanças entre as estratégias empresariais de origem imigrante e
portugueses (volume de trabalhadores, dimensão das empresas, recurso
a trabalhadores familiares não remunerados, etc.). Torna-se deste modo
claro que, ao contrário do que defendem alguns investigadores desta área
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(Waldinger et al. 1990), não há qualquer especiﬁcidade nas actividades
empresariais de imigrantes só porque possuem uma dada etnia; as actividades empresariais não têm uma natureza étnica (como também crítica
Rath, 2000:5).
9. OPORTUNIDADES ÉTNICAS
Como se relatou anteriormente, alguns estudos cientíﬁcos têm optado por
explicar a maior propensão para o desenvolvimento empresarial de alguns
grupos imigrantes pela relação com heranças culturais (Portes, 1999:79).
Essas leituras referem que são os traços culturais, inerentes a determinadas origens étnicas, que levam uns a investir no emprego por conta
própria e outros a permanecerem nas actividades por conta de outrem.
Contudo, como se discutiu, estas teorias são insuﬁcientes para explicar
porque é que indivíduos que partilham uma mesma etnia e origem, em
contexto de recepção distintos, não mostram estratégias de inserção económica semelhantes (Rekers e Kempen, 2000:55-56).
Não negando a importância de certos traços culturais e a predisposição de
determinados grupos étnicos (apesar de muitas vezes estereotipada) para
a iniciativa empresarial, optou-se por desenvolver uma análise de indicadores precisos, que se identiﬁcam no grupo étnico: as oportunidades étnicas. No entanto, porque essas oportunidades podem variar de sociedade
para sociedade e ao longo do tempo, a caracterização do percurso migratório e da situação de cada uma das populações de origem imigrante no
mercado de trabalho português (realizada no capítulo anterior) é também
fundamental para enquadrar os recursos existentes.
Como mostraram alguns investigadores, os recursos étnicos podem ser
fundamentais para o desenvolvimento da própria iniciativa empresarial,
pelo acesso privilegiado a capital154, mão-de-obra, fornecedores, entre outros (Waldinger et al. 1990, Light e Gold, 2000).
Ainda e como sugerem outros investigadores, a população étnica pode
constituir um mercado de consumidores que incentiva o próprio crescimento de uma classe empresarial (Chan e Cheung 1985:149, Portes
1999:58). Em todo o caso, como vimos no capítulo anterior (vd. Quadro
15), a maioria dos empresários de origem imigrante não se dirige a um
154. Chan e Cheung ilustram como a presença de associações de crédito rotativo e organizações
culturais com fundos de apoio informal explicam o elevado sucesso empresarial chinês e japonês
no Canadá (1985:144).
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mercado de consumidores co-étnico, mas a clientes portugueses (em especial os chineses155 e os indianos). Esta tendência pode estar relacionada
com o sector de investimento destes empresários, mas também pode ser
temporária, uma vez que, e em especial a população chinesa é ainda relativamente recente e diminuta (11% dos empresários de origem chinesa
queixaram-se inclusive de falta de mão-de-obra étnica).
Assim procuramos neste capítulo recensear as principais oportunidades
étnicas de cada grupo de origem imigrante em estudo, com o intuito de
problematizar o papel desses recursos na deﬁnição de estratégias empresariais. Não se procura com esta análise estabelecer qualquer relação causal entre ligações étnico-culturais de indivíduos com o seu grupo
étnico e o desenvolvimento de actividades empresariais, pretende-se sim
perceber qual é o contributo dos recursos inerentes ao grupo étnico nas
estratégias dos inquiridos.
Inicia-se esta análise a partir de um dos recursos étnicos que poderá ter
um carácter vital para o desenvolvimento de uma actividade empresarial:
a disponibilidade de capital ﬁnanceiro. Uma diversidade de grupos étnicos
têm vindo a desenvolver práticas ﬁnanceiras com o intuito de responder às
necessidades da comunidade (Light e Gold, 2000:116).
De forma relativamente semelhante, as três populações em estudo disseram ter sentido falta de recursos económicos no início da sua actividade
empresarial (40,9% dos cabo-verdianos, 29,7% dos chineses e 56% dos
indianos). Entre os empresários de origem imigrante inquiridos, 50,4%
disseram criar a sua empresa com apoio ﬁnanceiro de familiares e 24,7%
aﬁrmaram ter tido ainda a ajuda de amigos. Neste sentido, à semelhança
do veriﬁcado em outros estudos156, há uma variedade de fontes de capital
para os empresários étnicos à margem das instituições oﬁciais, que realçam inevitavelmente a importância da comunidade co-étnica.
Contudo, essas fontes de capital mostram-se claramente distintas quando
analisamos com detalhe a origem étnica da empresa. O apoio económico
de familiares é particularmente importante no caso chinês157 (66,3%) e reduzida no caso dos empresários de origem cabo-verdiana (apenas 13,4%).
De forma semelhante, o apoio ﬁnanceiro de amigos é para 44% dos in155. Contrariando, por exemplo, o observado no caso dos chineses de Toronto em que apenas
22% dos empresários tinha clientes não co-étnicos, contra 54% de empresários com clientes
exclusivamente chineses (Chan e Cheung, 1985:149).
156. Vd. Waldinger et al. 1990:137-140 e Sanders e Nee, 1996:235.
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quiridos de origem chinesa uma forma complementar de capital para a
criação da empresa, enquanto que no caso cabo-verdiano esse é pouco
signiﬁcativo (9,2%).
Os empréstimos adquiridos no grupo étnico ou na família são normalmente isentos de juros, gerando um sentido de reciprocidade entre a comunidade.158 A questão da «face» é, para além disso, um valor fundamental
para qualquer chinês sobreviver numa sociedade “adversa”, dado que, no
caso de não cumprir com os seus deveres, a exclusão da comunidade pode
ser-lhe fatal (Oliveira 2000).
Finalmente, os indianos enquadram-se em uma empresarialidade de tipo
familiar. O capital é reunido na comunidade co-étnica ou, em particular,
na família. Contudo, atendendo ao facto de que muitos destes imigrantes adquiriram nacionalidade portuguesa na altura da independência de
Moçambique, há alguns empresários (principalmente os que ultrapassam
determinado limiar de volume de negócios) que recorrem também a bancos portugueses para ﬁnanciarem os seus negócios.
Deste modo, enquanto que os empresários de origem asiática recorrem
a recursos familiares e étnicos, os empresários de origem cabo-verdiana contam essencialmente com poupanças próprias ou recursos pessoais
(78,9%). A escassez de recursos étnicos no caso cabo-verdiano torna estes empresários inevitavelmente mais dependentes das características da
estrutura de oportunidades da sociedade portuguesa (nomeadamente das
condições de acesso ao crédito bancário).
157. À semelhança do veriﬁcado noutros contextos de recepção. Por exemplo, Chan e Cheung
(1985:149) mostraram que no caso do empresários chineses de Toronto o capital para desenvolver o negócio veio mais de recursos pessoais (poupanças, heranças, presentes de família) que
de recursos colectivos ou do grupo étnico (sob a forma de associações de crédito rotativo). Em
Portugal alguns chineses que vieram de Moçambique, com nacionalidade portuguesa, recorreram à banca: “após a perda de bens pessoais que acompanhou a transição de Moçambique para a
independência, um conjunto de 6 ou 7 famílias, na eminência de recomeçar do zero em Portugal,
decide reunir-se e pedir um empréstimo à banca para abertura de uma loja a retalho (super-mercado), para a qual todas contribuíram com mão-de-obra. À medida que iam tendo a possibilidade
de disponibilizar capital para novos negócios, as famílias foram-se progressivamente separando
para iniciarem o seu negócio autónomo.” (Teixeira,1999:164).
158. “The discussion of rotating credit association shows that the solidarity required for assembling coherent combinations of economic activity depends on a well-deﬁned collection of people
who identify one another as belonging to the same collectivity by ethnic or even more speciﬁc
markers such as place of origin. This indicates that at least as important as intensity of interaction is the clearly deﬁned boundary beyond which such intensity and trust falls off sharply. Such
a boundary is required in order to sustain trust internally, but also to limit the extent of the group
that can make claims on the economic organization that has been constructed” (Granovetter,
1995:142,143)
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Como se discutiu, as diﬁculdades no acesso a crédito bancário podem aumentar a dependência nos recursos étnicos e assim (para alguns casos)
limitar o leque possível de estratégias empresariais.159 Entre os grupos
inquiridos, são os indianos aqueles que mais se queixaram de diﬁculdade no acesso a crédito bancário (29,2%). Há, no entanto, uma percentagem diminuta de empresários de origem imigrante a recorrerem a bancos
portugueses. Quando questionados acerca da origem do capital investido
apenas 12,4% dos empresários responderam ter beneﬁciado de crédito
bancário em Portugal: 19,1% dos empresários de origem cabo-verdiana160,
10% dos de origem chinesa e 11,5% dos de origem indiana.
Segundo o estudo do SEIES acerca de empresas de minorias étnicas, a
diﬁculdade de acesso ao crédito bancário “resulta da incapacidade de assumir os encargos daí recorrentes e também a informalidade de grande parte das iniciativas dos imigrantes” (1995:43-44). Contudo mesmo os
empreendedores portugueses (nativos) parecem ter diﬁculdades com os
bancos (vd. “Público”, 24 de Setembro de 2001). Num estudo de Cardoso et
al., acerca de empresários e gestores da indústria portuguesa, 44,5% dos
inquiridos aﬁrmaram que o principal obstáculo externo da sua empresa é
o “sistema bancário e limites de crédito” (1990:39).
Em consequência, as associações de imigrantes (económicas, culturais
ou religiosas) podem ter também um papel importante para contornar essas diﬁculdades, disponibilizando algumas delas crédito (por vezes sem
cobrança de juros). O caso indiano parece ilustrar essas práticas. A associação ismaelita, por exemplo, garante um suporte ﬁnanceiro e logístico
central no desenvolvimento das actividades empresariais dos seus associados. No entanto, uma vez que o capital utilizado para o desenvolvimento
da empresa não pode ser visto como um empréstimo ( uma vez que as
normas religiosas proíbem a prática de usura), a transacção é livre de
interesses e o apoio ﬁnanceiro transforma a iniciativa em uma sociedade
comercial (Marques, Oliveira e Dias, 2001).
Assim não é surpresa que se veriﬁque que, não obstante a grande maioria
dos inquiridos não ter sócios (419), 60% dos empresários de origem indiana têm sócios e desses, 86% são co-étnicos.161
159. Como também mostram Waldinger et al. “because of difﬁculties in obtaining loans from
commercial banks, minority entrepreneurs need to nurture kinship and friendship networks that
provide alternative access to the savings of coethnics.” (1990:156).
160. Quatro empresários de origem cabo-verdiana disseram ainda ter tido ajudas do Estado português no período pós-independência das colónias ultramarinas.
161. Apesar de ter sido identiﬁcada a tendência em que “Asians ﬁrms generally have more owners
than non-Asian ones.” (Chan e Cheung, 1985:149)
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Por outro lado, entre aqueles que declararam ter sócios o peso de participação é distinto consoante a origem do empresário. Enquanto que dos 60%
indianos que disseram ter sócios, 59,6% tinha sócios em partes iguais; dos
23% chineses com sócios, 55% disseram ser o sócio principal. Do mesmo
modo, dos 44,4% cabo-verdianos com sócios, 50,1% é o sócio maioritário
e apenas 31,7% disse ter sócios em partes iguais.
Quadro 20: Origem dos sócios por grupo de origem imigrante
Origem dos empresários

Origem dos Sócios

Sócios de origem
Sócios portugueses
Sócios de origem
e portugueses
sócios de outras origens
Sem sócios
Total

Total

Cabo-verdianos

Chineses

Indianos

N

46

66

130

242

%

32,4

21,4

51,4

34,4

N

11

5

15

31

%

7,7

1,6

5,9

4,4

N

5

0

4

9

%

3,5

0

1,6

1,3

N

1

0

2

3

%

0,7

0,0

0,8

0,4

N

79

238

102

419

%

55,6

77,0

40,3

59,5

N

142

309

253

704

%

100

100

100

100

Fonte: Oliveira et al. “Empresas Imigrantes 2002”, SociNova/Migrações.

Adicionalmente, a maioria dos empresários de origem imigrante com sócios tem sócios familiares. Apenas os cabo-verdianos têm um peso relativamente signiﬁcativo de sócios não familiares (vd. quadro 21).
A esmagadora maioria das empresas de imigrantes de origem chinesa é
de pequena e média dimensão e é gerida por membros de uma mesma família (Teixeira 1997). Como descrevem muitos dos entrevistados desta comunidade, há quase uma sequência lógica, da emigração, à estruturação
de um negócio por conta própria. Primeiro parte o pai, que trabalha muito
até conseguir poupar dinheiro para a viagem da esposa. Depois trabalham
juntos para pagarem a vinda dos ﬁlhos. Finalmente, juntos trabalham para
conseguirem ter um sustento próprio: o negócio da família.162 Então os
membros da família ocupam os lugares estratégicos dentro da empresa,
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concentrando bens e capitais, para (re)investimento. Deste modo, sucessivamente, as gerações mais jovens da família (que também vai crescendo)
garantem negócios próprios. A experiência adquirida no negócio da família
é guardada como uma herança de competências, a usar na constituição de
novos negócios.163
Quadro 21: Relação com os sócios por grupo de origem imigrante
Relação com os sócios

Origem dos empresários
Cabo-verdianos

Sócios familiares
Sócios não familiares
Sem sócios
Total

Chineses

Total

Indianos

N

36

56

137

229

%

25,4

18,1

54,2

32,5

N

27

14

14

55

%

19,0

4,5

5,5

7,8

N

79

239

102

420

%

55,6

77,3

40,3

59,7

N

142

309

253

704

%

100

100

100

100

Fonte: Oliveira et al. “Empresas Imigrantes 2002”, SociNova/Migrações.

É particularmente interessante indagar acerca da transmissão familiar de
capital económico e social que poderá se tornar num factor decisivo na aptidão e disposição empresarial. Neste sentido inﬂuenciando as trajectórias
individuais e familiares, que de forma mais ou menos directa se traduzem
em trajectórias empresariais.164 À semelhança da estrutura empresarial
portuguesa, proliferam as empresas familiares entre os empresários de
origem imigrante. Não obstante, são raras as empresas adquiridas por
herança, doação ou casamento (apenas 3,8%).165 Enquanto que no caso
português, o estudo de Cardoso et al. acerca de empresários e gestores da
162. A ética do trabalho é traduzida da seguinte forma: “The other central personal value was
the ability to take hard work. This was closely related to a belief that work expresses man’s fundamental obligation and dignity. «A day without work is a day which does not deserve rest», was
a common axiom which encouraged diligence and industry. The «need to work», «long hours of
work», «working till one dies», «it’s important to be working» were related axioms in the manufacturing of a work ethic which deﬁned learning in utilitarian terms thus leaving little room for
leisure and other idle pursuits”. (Chan e Chiang, 1994:96)
163. “(…) esta transmissão geracional implica, igualmente, o enriquecimento e aperfeiçoamento
da «herança» ao longo das gerações, e que possui ainda uma capacidade de adaptação a situações potencialmente adversas, como pode ser a experiência de um empresário imigrante numa
sociedade que lhe é estranha.” (Teixeira,1999:173)
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indústria portuguesa mostrava que 13,7% dos inquiridos participavam no
capital da empresa por herança, doação ou casamento (1990:32).
A grande maioria das empresas de origem imigrante é fundada pelos próprios - 45,5% (76,8% dos cabo-verdianos e 45,3% dos chineses) ou adquirida por trespasse - 38,4% (52,6% dos indianos e 38,2% dos chineses).166
Quadro 22: Número de trabalhadores familiares por grupo de origem imigrante
Número de Trabalhadores
familiares
0
1
2
3
4 e mais
Total

Origem dos empresários
Cabo-verdianos

Chineses

Total

Indianos

N

64

70

57

191

%

45,4

22,8

22,8

27,4

N

23

51

84

158

%

16,3

16,6

33,6

22,6

N

21

96

61

178

%

14,9

31,3

24,4

25,5

N

15

42

28

85

%

10,6

13,7

11,2

12,2

N

18

48

20

86

%

12,8

15,6

8,0

12,3

N

141

307

250

698

%

100

100

100

100

Nota: 6 valores omissos (o correspondente às não respostas
de 2 chineses, 3 indianos e 1 cabo-verdiano).
Fonte: Oliveira et al. “Empresas Imigrantes 2002”, SociNova/Migrações.

164. Também veriﬁcado no estudo de Guerreiro acerca das empresas portuguesas: “É neste sentido que se poderá falar aqui de reprodução social, se se entender o conceito como referindo-se,
não a garantias estruturais de continuidade tranquila, mas sim à existência de condições sociais propiciadoras da emergência de «vocações empresariais». Não sendo condições necessárias
nem suﬁcientes, representam um conjunto de factores facilitadores e orientadores, com raízes
no contexto e no trajecto familiar, geradores de predisposições para um modo de vida organizado
em torno de uma actividade empresarial.” (Guerreiro, 1996:19).
165. Apesar de que dos 27 inquiridos que disseram ter adquirido a empresa por herança, doação
ou casamento, 19 eram empresários de origem indiana.
166. O estudo de Cardoso et al. (1990) mostrou que também a maioria dos empresários e gestores
da indústria portuguesa fundaram a empresa (65,2%).
167. Waldinger et al. acreditam mesmo que o trabalho familiar é importante não só nas empresas
étnicas, mas em todos os negócios de pequena dimensão (1990:142).
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À semelhança da estrutura empresarial portuguesa, o trabalho familiar
tem um papel importante nos negócios de pequena dimensão dos imigrantes.167 Apenas 27,4% dos empresários de origem imigrante inquiridos
não têm trabalhadores familiares. São os empresários de origem caboverdiana que têm, comparativamente com os chineses e indianos, o menor peso de trabalhadores familiares.
Entre aqueles que têm trabalhadores familiares, 13,1% diz não dar qualquer remuneração pelos seus serviços. São os chineses aqueles que mais
têm trabalhadores familiares não remunerados: 16,2% contra 10,3% dos
empresários de origem indiana e 11,3% dos empresários de origem caboverdiana.
Chan e Cheung (1985:149) também mostraram a importância da família
nas actividades empresariais dos chineses de Toronto, admitindo mesmo
que não obstante 49% dos empresários chineses inquiridos terem dito ter
um ou mais empregados familiares, este valor estava sub representado
porque não tinha em linha de conta o apoio ocasional de familiares. Também neste inquérito ﬁca por medir o apoio ocasional de familiares na actividade empresarial.
Do mesmo modo, o trabalho étnico pode ser uma vantagem competitiva
nestas empresas. Como veriﬁcaram investigadores de outros países, as
empresas de origem imigrante empregam preferencialmente trabalhadores co-étnicos (Chan e Cheung, 1985:149). As redes de solidariedade e de
interconhecimento entre as populações de origem imigrante permitem angariar uma força de trabalho étnica que aceita condições de trabalho que
outros não aceitariam: receber salários mais baixos e trabalhar mais horas
(Waldinger et al. 1990:142). Assim grande parte destes empregadores toma
as suas decisões de contratação de mão-de-obra com base em preferências étnico-raciais, funcionando as redes sociais como uma forma eﬁcaz de
localizar potenciais empregados (Light e Gold, 2000:119, Poros, 2001:244).
Contudo, o inquérito realizado em Portugal mostra que as populações de
origem imigrante têm estratégias distintas: enquanto que os chineses dão
preferência clara a trabalhadores co-étnicos (52,4%), os indianos preferem
contratar não co-étnicos (vd. Quadro 23). A grande parte dos inquiridos de
origem chinesa justiﬁcou a sua opção por razões de conﬁança e facilidades de comunicar na mesma língua; já os indianos preferem não contratar
co-étnicos porque esses normalmente aprendem os meandros do negócio
e rapidamente abrem a sua própria empresa tornando-se concorrentes.
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Estas diferentes estratégias de contratação tornam-se ainda mais evidentes se tivermos em conta que 36,6% (52) dos empresários de origem
cabo-verdiana, 24,9% (77) de origem chinesa168 e 70,4% (178) de origem
indiana não têm trabalhadores co-étnicos. Adicionalmente, no caso chinês
nota-se que a mão-de-obra co-étnica é fundamental no desenvolvimento
da empresa uma vez que 87,1% dos empresários diz não ter trabalhadores portugueses nativos e 98% não tem empregados de outras origens
étnicas.
Quadro 23: Preferências na contratação
de trabalhadores por grupo de origem imigrante
Origem dos empresários

Preferências na contratação
de trabalhadores

Cabo-verdianos

Chineses

Indianos

Total

Preferencialmente contrata
trabalhadores co-étnicos

N

50

162

28

240

%

35,2

52,4

11,1

34,1

Preferencialmente contrata
trabalhadores não co-étnicos

N

57

70

178

305

%

40,1

22,7

70,4

43,3

N

35

77

47

159

%

24,6

24,9

18,6

22,6

N

142

309

253

704

%

100

100

100

100

NS/NR
Total

O Coeﬁciente de V. de Cramér avalia a associação em 0,322 para as variáveis.
Fonte: Oliveira et al. “Empresas Imigrantes 2002”, SociNova/Migrações.

A estas opções distintas estão subjacentes duas leituras acerca das implicações de contratar trabalhadores co-étnicos. No caso chinês veriﬁcase que o empresário recruta preferencialmente empregados com quem
estabelece relações de conﬁança e solidariedade, mantendo-se assim um
ciclo de reciprocidade mútua (conforme Portes, 1999 e Light e Gold, 2000).
A contratação de trabalhadores co-étnicos que, na maioria dos casos, falem o mesmo dialecto de origem169, incentiva a relação paternalista entre
168. Chan e Cheung (1985) ao estudarem aos chineses de Toronto chegaram a valores ainda mais
expressivos: apenas 6% dos negócios não tinham trabalhadores co-étnicos e 49% das empresas
tinham exclusivamente trabalhadores chineses (para além de 27% com trabalhadores familiares
não remunerados).
169. “Although language can be a barrier in ﬁnding work outside the community, it is an advantage
in ﬁnding jobs in the community. A basic requirement of hiring for most of the business is ﬂuency
in at least one of the major local dialects or a foreign language such as Cantonese or Vietnamese.”
(Zhang, 1998:43).
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os empregados e o patrão. Nesta relação paternalista há uma obediência
formal dos empregados, o que lhes impede de constituírem uma “consciência de classe”.170 A condição ilegal do trabalhador chinês leva-o também, em alguns casos, a trabalhar mais horas que o português.171
Contudo, ao contrário do que Portes (1999) defende, para alguns empresários a solidariedade conﬁnada e as relações de reciprocidade mútua intracomunitárias podem funcionar como limitações para o sucesso da actividade empresarial. Não só porque, como discutem Light e Gold (2000:126),
as obrigações de reciprocidade levam empregadores a contratarem co-étnicos sem qualiﬁcações e a experiência necessária para a actividade empresarial; mas também porque, como ilustra o caso indiano em Portugal,
se deﬁnem conﬂitos entre co-étnicos, provavelmente consequentes de um
mercado em vias de esgotamento.172 Nesses casos, segundo Light e Gold
(2000:127), a concorrência pode tornar-se mesmo “canibalesca”.
Ainda assim, as redes sociais são fundamentais enquanto fontes de conselhos, de informação e conhecimentos estratégicos (Waldinger et al.
1990:133). Informam os empresários de oportunidades de investimento,
do sucesso de conterrâneos e de circuitos de abastecimento de mercadorias e mão-de-obra (Brown e Butler, 1993:103). O caso chinês ilustra, uma
vez mais, as oportunidades decorrentes da participação em redes sociais.
Mais de metade (50,8%) dos empresários de origem chinesa inquiridos
disseram ter vindo para Portugal recrutados por um empregador co-étnico (vd. Quadro 24).

170. “The overseas Chinese entrepreneurs are not unaware of the potential conﬂict of interest
between employees and employers. The gain of the employees could mean the loss of the employers. Unlike the Marxists who tend to see industrial relations in strict class terms and tend
to regard the class relationship as antagonistic and irreconcilable, the overseas Chinese entrepreneurs tend to perceive the employer—employee relationship as senior-junior partnership in
a common endeavour, and their relationship is harmonious, co-operative and complementary.”
(Chiang-Hmang, 1995:241)
171. “Tanto quanto sabemos, para pagar tais importâncias [entre 20 000 e 30 000 US Dolars] a
família do potencial imigrante endivida-se e ele próprio ﬁca endividado por vários anos, no país
de destino, para com a rede, prestando serviços até à sua redução ou eliminação. Dados recentes referem estas redes como muito bem organizadas e violentas (…).Permanecem em situação
ilegal em território português, movimentado-se entre vários empregadores ou entre estabelecimentos diversos do mesmo empregador, não só no país mas também noutros Estados Schengen” (Ramos, 1999:178-179).
172. Ainda assim, apenas 7,5% dos empresários de origem indiana disseram sentir a concorrência de co-étnicos (conforme o quadro 18).
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Os valores reduzidos no caso indiano estão certamente relacionados também com o contexto de chegada a Portugal. Recorde-se que a maioria
destes empresários chegou a Portugal em meados da década de 80, durante um período conturbado da história da descolonização, no ﬂuxo migratório de retorno das ex-colónias. Ora, grande parte destes empresários
abandonou o país onde residia por razões de instabilidade política e institucional.
Quadro 24: Inquiridos recrutados para trabalharem em Portugal segundo a
origem do empregador
Origem do empresário

Origem do empregador
Chegada sem empregador
Empregador de origem étnica
Empregador português nativo
Total

Total

Cabo-verdianos

Chineses

Indianos

N

123

151

207

473

%

87,9

48,9

90,8

69,9

N

7

157

14

178

%

5,0

50,8

6,1

26,3

N

9

1

6

16

%

6,4

0,3

2,6

2,4

N

140

309

228

677

%

100

100

100

100

O Coeﬁciente de V. de Cramér avalia a associação das variáveis em 0,377.
Fonte: Oliveira et al. “Empresas Imigrantes 2002”, SociNova/Migrações.
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Quadro 25: Forma como obteve o primeiro emprego
em Portugal segundo a origem do empresário
Origem dos empresários

Forma como obteve 1º emprego

Total

Cabo-verdianos

Chineses

Indianos

N

88

216

82

386

%

62,0

69,9

32,4

54,8

15

10

7

32

10,6

3,2

2,8

4,5

N

12

2

8

22

%

8,5

0,6

3,2

3,1

Anúncios, centro de emprego, N
concursos ou outros
%

19

2

17

38

13,4

0,6

6,7

5,4

N

8

79

139

226

%

5,6

25,6

54,9

32,1

N

142

309

253

704

%

100

100

100

100

Através de amigos, familiares
ou conhecidos co-étnicos

Contactos directos com empre- N
gadores Conterrâneos
%
Conhecidos portugueses nativos

Investiu logo como empresário
Total

Fonte: Oliveira et al. “Empresas Imigrantes 2002”, SociNova/Migrações.

Adicionalmente, parte dos empresários de origem indiana tem a particularidade de ter transferido as suas estratégias empresariais de Moçambique para Portugal (Ávila e Alves 1993, Marques et al. 2002). Assim não é
surpreendente que 54,9% desses inquiridos diz ter investido em uma actividade empresarial assim que chegou a Portugal (conforme quadro 25).
Detecta-se, por outro lado, que os contactos privilegiados com o grupo étnico, no caso chinês, facilitaram a obtenção do primeiro emprego em Portugal: 69,9% dos inquiridos obtiveram-no com a ajuda de amigos, familiares ou conhecidos co-étnicos. Esta é também uma tendência maioritária
para os restantes grupos de origem imigrante em estudo (vd. quadro 25).
Segundo os empresários recenseados, os contactos privilegiados com coétnicos foram ainda importantes para o início da actividade empresarial
em Portugal. A grande maioria dos inquiridos (73,7%) disse ter contactos
com empresários da mesma área de negócio, sendo 55,8% com co-étnicos
(quadro 26). Os empresários de origem chinesa destacam-se mais uma vez:
71,8% desses inquiridos diz ter contacto com co-étnicos na mesma área de
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negócio. Os empresários de origem chinesa e indiana têm também familiares no mesmo ramo de negócio (58,3% e 74,3%, respectivamente).
Quadro 26: Contactos com empresários da mesma
área de negócio segundo a origem do empresário
Origem dos empresários

Origem dos contactos

Chineses

Indianos

25

79

81

185

% linha

13,5

42,7

43,8

100

% coluna

17,6

25,6

32,0

26,3

N
Sem contactos

N
Portugueses

47

5

49

101

% linha

46,5

5,0

48,5

100

% coluna

33,1

1,6

19,4

14,3

60

222

111

393

% linha

15,3

56,5

28,2

100

% coluna

42,3

71,8

43,9

55,8

10

3

12

25

% linha

40,0

12,0

48,0

100

% coluna

7,0

1,0

4,7

3,6

N

142

309

253

704

% linha

20,2

43,9

35,9

100

% coluna

100

100

100

100

N
Co-étnicos

N
Indiferenciados

Total

Total

Cabo-verdianos

O Coeﬁciente V. de Cramér avalia a associação das variáveis em 0,301.
Fonte: Oliveira et al. “Empresas Imigrantes 2002”, SociNova/Migrações.

A forma como os empresários conheceram os seus fornecedores também ilustra a importância destas redes sociais para o desenvolvimento
da actividade empresarial (vd. quadro 27). A grande maioria (63,2%) dos
inquiridos teve acesso aos seus fornecedores de forma informal, através
de familiares, amigos ou conhecidos. Os chineses voltam a destacar-se
(70,6%) enquanto que os indianos ﬁcam ligeiramente aquém da tendência
total (55,7%).
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Quadro 27: Forma como empresários de origem
imigrante conhecem fornecedores

Como conheceu os fornecedores

Origem dos empresários

Total

Cabo-verdianos

Chineses

Indianos

N

0

0

8

8

%

0,0

0,0

3,2

1,1

Através de familiares, amigos N
ou conhecidos
%

86

218

141

445

60,6

70,6

55,7

63,2

34

39

73

146

23,9

12,6

28,9

20,7

N

17

38

14

69

%

12,0

12,3

5,5

9,8

N

5

14

17

36

%

3,5

4,5

6,7

5,1

N

142

309

253

704

%

100

100

100

100

Não se abastece

Através de anuários, publici- N
dade, câmaras do comércio
%
Misto: informalmente
e formalmente
NS/NR
Total

Fonte: Oliveira et al. “Empresas Imigrantes 2002”, SociNova/Migrações.

Deste modo, os dados recolhidos provam que há oportunidades étnicas
fundamentais para o desenvolvimento de estratégias empresariais de
origem imigrante. Contudo, uma vez que as estruturas de oportunidades
étnicas não são homogéneas para cada uma das populações em estudo espera-se que, para alguns casos, outros recursos e oportunidades
apresentem uma importância explicativa mais signiﬁcativa na deﬁnição de
estratégias empresariais.
10. RECURSOS PESSOAIS
Como defendem Chan e Cheung a proliferação de empresas étnicas deve
ter em consideração, para além da inﬂuência do grupo e dos seus recursos (solidariedade, coesão, conﬁança mutua, facilidade de comunicação,
etc.), a competência individual e/ou os recursos pessoais do empresário
(1985:144).
Diferentes grupos étnicos têm sido caracterizados como tendo qualidades
culturais e psicológicas distintas que lhes afectam na propensão de desenvolverem com sucesso uma actividade empresarial. Os asiáticos são
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normalmente descritos como muito trabalhadores, ambiciosos, ariscos
ao risco, e o investimento empresarial surge como um traço cultural; já os
africanos não só são menos propensos a investirem numa actividade por
conta própria, como têm diﬁculdades em desistir do trabalho assalariado
(Tang, 1996:134, Portes e Zhou 1999:165).
Independentemente do risco de trabalhar com estereótipos, é difícil provar,
senão impossível que são características culturais que explicam a propensão
de uns e não de outros para o desenvolvimento de estratégias empresariais.
Assim, numa leitura mais pragmática dos dados recolhidos, acredita-se que
indicadores como classe social, qualiﬁcações, experiência proﬁssional, idade, experiência migratória, entre outros, podem fornecer uma explicação
mais concreta de como os recursos pessoais afectam as decisões e as estratégias de inserção económica de indivíduos de origem imigrante.
Segundo Portes e Zhou (1999), é possível identiﬁcar determinantes de
empresarialidade étnica. Determinantes esses que dependem mais das
características e do capital humano do indivíduo, que da partilha de determinada etnia com um grupo ou comunidade. Entre as variáveis causais
de empresarialidade imigrante, identiﬁcadas por Portes e Zhou (1999) a
partir dos Censos americanos de 1980 e 1990, destacam-se: a experiência
proﬁssional e de negócio, o conhecimento da língua do país de acolhimento, a idade, o sexo e os anos desde a imigração.
A experiência proﬁssional revela um efeito positivo forte sobre a iniciativa
empresarial, em particular no que se refere a conhecimentos no sector
do negócio. Como se mostrou, em especial no caso chinês, é recorrente o
empresário trabalhar por conta de outrem em empresas co-étnicas antes
de enveredar por uma actividade empresarial. Na realidade esta opção
corresponde à aquisição de experiência e de conhecimentos necessários
a um investimento seguro.173
Assim não foi surpresa quando se observou que os inquiridos adquiriram experiência proﬁssional no mesmo ramo do seu investimento actual
(compare-se o quadro 28 com o quadro 9). Como já tinha sido referido no
capítulo 8.2, há uma clara associação entre as origens de imigrantes e o
ramo de actividade: os empresários de origem cabo-verdiana com experiência proﬁssional no sector da construção civil, os chineses no sector da
restauração e os indianos no comércio.
178. Esta ideia foi também desenvolvida por Waldinger e outros (1990:140).
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Quadro 28: Ramo de actividade em que trabalhavam
antes de desenvolver uma iniciativa empresarial
Origem dos empresários

Ramo de actividade
Não tinha outra actividade
Indústria
Construção Civil
Comércio
Hotelaria / restauração
Outras
Total

Tota

Cabo-verdianos

Chineses

Indianos

N

3

15

74

92

%

2,1

4,9

29,2

13,1

N

8

13

7

28

%

5,6

4,2

2,8

4,0

N

73

7

8

88

%

51,4

2,3

3,2

12,5

N

15

55

128

198

%

10,6

17,8

50,6

28,1

N

14

200

8

222

%

9,9

64,7

3,2

31,5

N

29

19

28

76

%

20,4

6,1

11,1

10,8

N

142

309

253

704

%

100

100

100

100

O Coeﬁciente de V. de Crámer mede a associação das variáveis em 0,641.
Fonte: Oliveira et al. “Empresas Imigrantes 2002”, SociNova/Migrações.

Tendo em conta estes resultados devemos ter em linha de conta que, para
alguns casos, a experiência proﬁssional não é só um recurso pessoal, mas
faz parte também das oportunidades oferecidas no seio da população coétnica.
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Quadro 29: Razões que deram origem à actividade
empresarial desenvolvida em Portugal 174
Origem dos empresários

Motivações
Solicitações Familiares

Queria ser independente
Viu que outros o faziam com sucesso

Conhecia bem o sector de negócio

Total

Cabo-verdianos

Chineses

Indianos

N

16

78

86

180

%

11,3

25,2

34,0

25,6

N

75

107

88

270

%

52,8

34,6

34,8

38,4

N

22

43

18

83

%

15,5

13,9

7,1

11,8

N

51

64

56

171

%

35,9

20,7

22,1

24,3

Porque sentiu alguma discriminação no mercado de trabalho

N

10

1

1

12

%

7,0

0,3

0,4

1,7

Porque tinha capital disponível
para investir

N

5

13

18

36

%

3,5

4,2

7,1

5,1

N

34

151

86

271

%

23,9

48,9

34,0

38,5

N

13

8

4

25

%

9,2

2,6

1,6

3,6

N

5

0

4

9

%

3,5

0,0

1,6

1,3

N

12

7

21

40

%

8,5

2,3

8,3

5,7

Queria subir na vida
Por uma questão de prestigio
Não conseguia arranjar emprego
Aconteceu por mero acaso

Fonte: Oliveira et al. “Empresas Imigrantes 2002”, SociNova/Migrações.

No entanto, como se discutiu anteriormente, as relações privilegiadas de
solidariedade e conﬁança que caracterizam normalmente as empresas
étnicas, podem tornar-se também fontes de conﬂito entre empregadores e empregados. Em particular quando os empregados abandonam a
empresa depois de terem os conhecimentos necessários para criarem
o seu próprio negócio, e assim se tornarem concorrentes (Light e Gold
174. Os dados apresentados nesta tabela resultam de uma questão de escolha múltipla onde
os inquiridos identiﬁcavam entre uma e três razões que deram origem ao desenvolvimento da
actividade(s) em Portugal.
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2000:118). Como se observou nos dados recolhidos, esse é exactamente o
receio dos empresários de origem indiana, daí que preﬁram hoje contratar
não co-étnicos. Em todo o caso, apenas 24,3% dos inquiridos disseram
que o que os mobilizou para desenvolverem uma actividade empresarial
foi conhecerem bem o sector do negócio (vd. Quadro 29).
Os cabo-verdianos deram principalmente razões de ordem individual para o desenvolvimento das suas estratégias empresariais175 – “queria ser independente” (52,8%), “conhecia bem o sector de negócio” (35,9%) e “queria subir na vida”
(23,9%). Já os chineses e os indianos dão especial atenção, para além das motivações individuais, às solicitações familiares (25,2% e 34%, respectivamente)176.
Quadro 30: Número de patrões em Portugal antes
de desenvolver actividade empresarial
Origem dos empresários
Número de Patrões

Nenhum

1 ou 2

3 ou 4

Chineses

Indianos

8

78

141

227

% linha

3,5

34,4

62,1

100,0

% coluna

5,6

25,2

55,7

32,2

N

51

194

80

325

% linha

15,7

59,7

24,6

100,0

% coluna

35,9

62,8

31,6

46,2

52

33

29

114

% linha

45,6

28,9

25,4

100,0

% coluna

36,6

10,7

11,5

16,2

31

4

3

38

% linha

81,6

10,5

7,9

100,0

% coluna

21,8

1,3

1,2

5,4

N

N

N
5 e mais

Total

Total

Cabo-verdianos

N

142

309

253

704

% linha

20,2

43,9

35,9

100,0

% coluna

100

100

100

100

O Coeﬁciente V. de Cramér dá associação das variáveis em 0,420
Fonte: Oliveira et al. “Empresas Imigrantes 2002”, SociNova/Migrações.
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A importância da experiência proﬁssional adquirida no mercado de trabalho português para o desenvolvimento da estratégia empresarial foi ainda
analisada a partir de outro indicador: o número de patrões que os inquiridos tiveram antes da criação do seu negócio. De forma indirecta, este indicador permitiu medir também os recursos que os inquiridos dispunham
e/ou precisaram reunir para concretizarem o seu projecto empresarial.
Como se pode veriﬁcar no quadro 30, entre os empresários inquiridos, os
indianos foram aqueles que menos trabalharam por conta de outrem antes de criarem a sua empresa em Portugal. Recorde-se que grande parte
destes inquiridos (54,9%) desenvolveu uma actividade por conta própria ou
ajudou no negócio da família assim que chegou a Portugal.
Em oposição, foram os empresários de origem cabo-verdiana que tiveram maior
número de patrões antes de ingressar numa actividade empresarial. Esta instabilidade reﬂecte a própria dinâmica do sector da construção civil, onde uma
parte substantiva destes empresários adquiriu a sua experiência proﬁssional.
A maioria dos inquiridos chineses teve apenas 1 ou 2 patrões (62,8%) antes de
fundarem a sua empresa, o que mostra a ﬁdelidade inerente às relações patronais intra-comunitárias. Note-se que a maioria destes indivíduos trabalhou para
co-étnicos e conseguiu o primeiro emprego em Portugal através de contactos
privilegiados com amigos ou familiares. Em consequência, neste caso, o menor
número de patrões não traduz necessariamente menos tempo de exercício de
funções assalariadas. A idade em que os inquiridos deﬁniram pela primeira vez
uma estratégia empresarial reﬂecte isso mesmo.
Segundo os dados recolhidos, os empresários de origem indiana são os
inquiridos que mais cedo começaram a trabalhar por conta própria. Em
média esses empresários começaram com 25 anos (mas com moda aos
18), enquanto que os empresários de origem cabo-verdiana em média tiveram a sua primeira actividade empresarial com 30 anos (moda: 25 anos)
e os chineses com 31 anos (moda: 30 anos).
175. Como tinha sido observado no estudo do SEIES acerca das empresas de minorias étnicas:
“(...) na esmagadora maioria dos casos a opção para concretização da empresa é sobretudo individual. (...) Há também aqueles que percebendo a forte presença da sua comunidade de pertença
optam pelo trabalho por conta própria «como sou africano pensei fazer uma casa típica de comida
africana e com animação»” (SEIES 1995:38-39).
176. De forma relativamente semelhante aos cabo-verdianos, os empreendedores portugueses,
segundo um estudo desenvolvido pelo Observatório do IAPMEI (2001), têm motivações de carácter
individual, que ainda assim mudam com a idade. Os empreendedores mais novos, com habilitações superiores, explicam o seu investimento pelas expectativas de procura de incentivos e lucro;
já os mais velhos explicam o seu investimento pela expectativa de aproveitarem o insucesso de
outras empresas, beneﬁciarem do apoio familiar e da facilidade de criarem uma empresa.
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Já a idade média dos empreendedores portugueses é 35 anos, concentrando-se a maioria entre os 25 e os 40 anos (conforme estudo do Observatório
do IAPMEI, Janeiro de 2001). A grande maioria desses empreendedores é
do sexo masculino (perto de 70%).
De forma semelhante, a maioria dos empresários de origem imigrante é
do sexo masculino (78,7%). Essa tendência é mais acentuada no caso dos
empresários de origem indiana, com apenas 13,4% empresários do sexo
feminino177, e menos no caso dos chineses, com 30,1% empresárias. Não
obstante as diferenças entre as origens de imigrantes é importante não
esquecer que, como foi mostrado, grande parte das empresas de origem
imigrante é de tipo familiar, sendo o homem que culturalmente assume a
direcção e o destino dos negócios da família.
Quadro 31: Escolaridade dos empresários de origem imigrante
Origem dos empresários

Escolaridade
Sem escolaridade
Básico (primário)

Preparatório

Secundário

Universitário

Total

Total

Cabo-verdianos

Chineses

Indianos

1

1

0

2

% coluna

0,7

0,3

0,0

0,3

N

45

56

33

134

% linha

33,6

41,8

24,6

100,0

% coluna

31,7

18,1

13,0

19,0

N

N

59

42

88

189

% linha

31,2

22,2

46,6

100,0

% coluna

41,5

13,6

34,8

26,8

N

18

181

92

291

% linha

6,2

62,2

31,6

100,0

% coluna

12,7

58,6

36,4

41,3

N

19

29

40

88

% linha

21,6

33,0

45,5

100,0

% coluna

13,4

9,4

15,8

12,5

N

142

309

253

704

% linha

20,2

43,9

35,9

100

% coluna

100

100

100

100

Fonte: Oliveira et al. “Empresas Imigrantes 2002”, SociNova/Migrações.
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Procurou-se analisar também se a qualiﬁcação do indivíduo constituía
um recurso empresarial importante. À semelhança do que Portes e Zhou
(1999:152) veriﬁcaram nos Estados Unidos, o nível de educação não se
mostrou um determinante para a iniciativa empresarial imigrante, uma
vez que não tem um efeito linear para todas as categorias étnicas (vd. Quadro 31). Entre as populações de origem imigrante inquiridas são os empresários de origem cabo-verdiana que têm menos escolaridade: 64,8%
tem a instrução básica ou o preparatório. Recorde-se que foram também
estes empresários que se queixaram mais de terem insuﬁcientes conhecimentos técnicos e de gestão (21,8%) para o desenvolvimento da sua actividade empresarial (no quadro 3). Em contrapartida são os indianos aqueles
que investem mais na educação superior. Já a maioria dos chineses têm
o secundário (59%).
O padrão escolar dos empresários de origem cabo-verdiana é o que mais
se assemelha ao dos empresários nativos portugueses. Apesar da evolução positiva do nível de qualiﬁcações dos trabalhadores portugueses, há
ainda um signiﬁcativo número que não tem escolaridade ou apenas o 1º
ciclo do ensino básico. Nas empresas portuguesas predominam proﬁssionais com habilitações literárias correspondentes ao 1º ou 2º ciclo do
ensino básico (IEFP, 2001).

177. Nas entrevistas exploratórias a empresários de origem indiana foi-nos descrito que a religião
que seguem deﬁne uma divisão sexual das tarefas e são os homens que assumem a propriedade
e a função empresarial das actividades económicas.
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Quadro 32: Intenção de adquirir nacionalidade segundo a origem do empresário
Origem dos empresários

Intenção de adquirir
nacionalidade portuguesa
Sem intenção
Porque se identiﬁca
com o país
Porque facilita a vida
Outra
NS/NR
Já tem nacionalidade
portuguesa
Total

Total

Cabo-verdianos

Chineses

Indianos

N

14

138

6

158

%

9,9

44,7

2,4

22,4

N

2

37

6

45

%

1,4

12,0

2,4

6,4

N

43

74

16

133

%

30,3

23,9

6,3

18,9

N

4

1

1

6

%

2,8

0,3

0,4

0,9

N

8

18

9

35

%

5,6

5,8

3,6

5,0

N

71

41

215

327

%

50,0

13,3

85,0

46,4

N

142

309

253

704

%

100

100

100

100

O Coeﬁciente de V. de Crámer mede a associação das variáveis em 0,481
Fonte: Oliveira et al. “Empresas Imigrantes 2002”, SociNova/Migrações.

Outro recurso pessoal fundamental para a constituição de uma empresa
num país estrangeiro é a condição legal e/ou a nacionalidade do indivíduo,
uma vez que pode determinar as condições de acesso a algumas oportunidades da sociedade de acolhimento. Recorde-se que em Portugal só os
imigrantes portadores de autorização de residência, de visto de trabalho
de tipo III, ou de nacionalidade portuguesa, podem criar uma empresa
legal. Conscientes disso, independentemente da origem de imigração, a
maioria dos empresários inquiridos disse querer adquirir a cidadania portuguesa porque “facilita a vida” (vd. Quadro 32).
Em todo o caso quando questionados acerca da sua identidade a maioria
dos inquiridos auto-deﬁniu-se pela origem da imigração: 69% dos empresários de origem cabo-verdiana identiﬁcam-se como cabo-verdianos (26,7%
dizem-se luso-cabo-verdianos) e 92,2% dos chineses como chineses. São
os indianos os que mais diversiﬁcam as suas identidades: 41,1% sentem-se
indianos, 34,4% dizem-se luso-indianos e 19,4% sentem-se portugueses.
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A identidade dos indivíduos não signiﬁca porém uma intenção de voltar ao
país de origem, uma vez que a maioria dos inquiridos (55,1%) não mostrou
interesse em regressar ao país da origem migratória da família. No entanto, são os empresários de origem cabo-verdiana os que mais mostram
interesse em regressar a Cabo Verde (73,9%).
Deste modo, ao contrário do que defende Bonacich (1973), não é evidente
que a intenção dos imigrantes regressarem ao seu país de origem aumente
a predisposição para as actividades empresariais ou incentive o desenvolvimento rápido de determinadas estratégias económicas na sociedade de
acolhimento. Nota-se o grupo de origem imigrante que mostra maior predisposição para regressar ao país de origem é aquele que menor associa a
sua integração económica (em Portugal) a estratégias empresariais.
Adicionalmente, os dados recolhidos evidenciam que são também poucos
os empresários de origem imigrante que têm interesse em emigrar para
outro destino (apenas 9,8%).
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PARTE IV. ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS E PERCURSOS
11. ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS: ANÁLISE COMPARADA DE IMIGRANTES DE ORIGEM CHINESA, INDIANA E CABO-VERDIANA EM PORTUGAL
Grande parte das investigações empíricas de cariz sociológico têm como
objectivo a validação de hipóteses, ou a resposta a questões problemáticas
formuladas através de um processo de prova no qual, variável a variável,
se confronta a variável dependente com os dados independentes ou explicativos. A partir da caracterização dos empresários de origem imigrante
torna-se possível aﬁrmar que há de facto estratégias empresariais distintas tendo em conta a forma como é feita a combinação de recursos pessoais, oportunidades estruturais e oportunidades étnicas.
Como se mostrou, empresários de origem chinesa, cabo-verdiana e indiana
têm diferentes características e percursos individuais, integram-se em comunidades com diferentes recursos, e investem em diferentes sectores de
mercado da sociedade portuguesa. Em comum, têm a mesma perspectiva
de integração económica: o desenvolvimento de iniciativas empresariais.
Neste sentido procura-se ilustrar como indivíduos, com base nos recursos
que dispõem, criam oportunidades, adaptam-se e moldam o mercado de trabalho da sociedade de acolhimento às suas necessidades. Assim as estratégias empresariais não são uniformes para diferentes origens de imigração ou
mesmo para a mesma etnia, uma vez que elas são o resultado de negociação,
imaginação e adaptação a um dado contexto temporal e espacial.
Tendo em conta o modelo heurístico proposto é objecto deste capítulo
identiﬁcar as variáveis explicativas das estratégias empresariais e estabelecer relações entre as diferentes contribuições dos processos individuais,
étnicos e do meio envolvente.
A análise factorial de correspondências (AFC) fornece uma leitura multivariada de atributos sócio-económicos e sócio-demográﬁcos que distinguem
os empresários de origem imigrante. Serão por isso apresentadas as principais tendências encontradas nas análises realizadas a partir da descrição
integrada de todas as variáveis sociológica e estatisticamente pertinentes.
Tendo em conta o processo metodológico seguido para melhor interpretar
os resultados obtidos analisamos neste capítulo as relações entre as categorias seleccionadas (uma vez que a utilização total de categorias coloca
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problemas acrescidos quando se pretende obter uma redução a poucos
factores). Assim depois de várias AFC exploratórias optou-se por considerar as categorias com contribuições absolutas superiores à média e que
do ponto de vista sociológico tenham revelado ser mais interessantes. Em
resultado disso, ﬁcaram para análise vinte e três variáveis, cinquenta e
duas categorias activas e vinte e nove categorias suplementares. Atendendo à dispersão da nuvem dos dados foram necessários apenas dois factores para explicarem 76,3% da variância (com 54,2% e 22,1% de inércia,
respectivamente).
Os três estudos de caso permitiram ilustrar como estratégias empresárias de origem imigrante podem ter contornos distintos consoante se baseiam mais em recursos pessoais, oportunidades étnicas ou estruturais.
Concretamente a partir do gráﬁco factorial (ﬁgura 3) é possível veriﬁcar
uma separação clara entre as combinações de recursos e de oportunidades usadas por empresários de origens indiana, chinesa e cabo-verdiana.
Cada origem de imigração polariza um conjunto de atributos que deﬁnem
a sua estratégia de inserção económica em Portugal.
A nuvem de inércia divide-se claramente em três estratégias empresariais, mas a interpretação do primeiro factor (Eixo 1) intervém na distinção (e oposição) entre estratégias baseadas principalmente em recursos
pessoais (à esquerda do eixo) e estratégias circunscritas a oportunidades
étnicas (à direita do mesmo eixo).
Os chineses, porque apresentam mais diﬁculdades relacionadas com a
sociedade portuguesa (desconhecimento da língua e leis portuguesas),
deﬁnem as suas estratégias empresariais mais pela ligação a recursos
e oportunidades étnicas (trabalhadores, contactos privilegiados, recursos
ﬁnanceiros, etc.).
Já os indianos e os cabo-verdianos (ainda que com estratégias empresariais distintas) deﬁnem a sua integração no mercado de trabalho português a partir de recursos pessoais (da família ou do próprio indivíduo). De
destacar ainda que têm recursos que lhes permitem aceder a eventuais
oportunidades estruturais da sociedade portuguesa: não têm diﬁculdades com a língua e conhecem as leis portuguesas. Por outro lado, não
realizaram qualquer estudo de mercado prévio antes de investir, o que
pode induzir também a um maior conhecimento da estrutura económica
do mercado.
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Figura 3: Gráﬁco factorial de correspondências – Estratégias Empresariais de origem imigrante
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Assim claramente a principal dicotomia entre estratégias empresariais de
origem imigrante em Portugal deﬁne-se a partir da importância relativa
de recursos pessoais dos investidores e oportunidades étnicas da comunidade a que pertencem.
A partir dos três estudos de caso considerados não ﬁca, no entanto, claro o
contributo de oportunidades estruturais inerentes à sociedade portuguesa
que expliquem o desenvolvimento de estratégias empresariais de origem
imigrante. O que pode indiciar que actualmente, em Portugal, os imigrantes não identiﬁcam incentivos estruturais para o seu investimento.178
Contudo, o caso cabo-verdiano permitiu evidenciar a existência de inﬂuências involuntárias inerentes ao mercado de trabalho português. Desvantagens na sociedade de acolhimento (económicas, sociais, políticas e culturais) levam os imigrantes a desenvolver actividades por conta própria.
Concretamente, a discriminação racial no acesso ao mercado de trabalho
português surge como um incentivo para as iniciativas empresariais dos
cabo-verdianos (e apenas para esse grupo).
Deste modo parece evidente que diferentes factores estruturais têm inﬂuências distintas nos grupos de imigrantes. Adicionalmente, determinados
contextos de recepção podem gerar maior ou menor dependência dos recursos da comunidade co-étnica, o que pode funcionar como uma vantagem para uns (chineses) e limitação para outros (cabo-verdianos).179
Por outro lado, se é verdade que qualquer estratégia de inserção económica numa dada sociedade de acolhimento se baseia na combinação de
recursos e oportunidades disponíveis (individuais, étnicas ou estruturais),
é também ponto assente que os indivíduos tendem a moldar e negociar a
sua integração a partir do que melhor podem mobilizar. É por esta razão
que foi possível identiﬁcar, a partir dos três estudos de caso, três «tipos
ideais» de estratégias empresariais de origem imigrante.
A partir dos atributos preponderantes de deﬁnição da estratégia empresarial, observa-se a oposição entre (1) estratégias étnicas em que o ponto de
partida para integrar o mercado de trabalho são recursos étnicos – caso
178. Ao contrário do que foi ilustrado para o caso de Haia, na Holanda, onde o poder local têm um
papel activo ao incentivar, a partir de programas especiais, estratégias empresariais de imigrantes como forma de integração económica dessas populações e reconstrução de identidades de
bairros marcados pelo abandono e a exclusão social (Santokhi, 2002).
179. Como sugerem também Portes et al. 2002:293
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chinês –, e (2) estratégias individuais de imigrantes, baseadas em recursos
pessoais (poupanças próprias, empresa fundada) – caso cabo-verdiano.
Finalmente o caso indiano ilustra outro género particular de estratégias
baseadas em recursos pessoais, as (3) estratégias familiares, adquiridas
por herança.
Deste modo, ﬁcam por caracterizar as estratégias estruturais, baseadas
principalmente em oportunidades intrínsecas à sociedade de acolhimento: oportunidades no mercado de trabalho e/ou no contexto político e institucional.180
Cada uma das estratégias empresariais de origem imigrante identiﬁcada
será analisada como «tipos ideais» porque se pretende realçar as oportunidades e recursos preponderantes para cada uma delas. Admite-se assim
que poderão aparecer estrangeiros que apesar de partilharem a mesma
origem de imigração, deﬁnem outras estratégias de inserção económica
ou outras estratégias empresariais no mercado de trabalho português.
Aceita-se ainda que poderão persistir casos de estratégias empresariais
de origem imigrante sem clara delimitação dos recursos preponderantes,
deﬁnindo-se antes uma combinação complexa de múltiplas contribuições
de diferentes agentes – indivíduo, grupo étnico e sociedade de acolhimento. Nestes casos deﬁnem-se estratégias empresariais de carácter misto,
com múltiplas referências.
Em todo o caso realçam-se aqui as estratégias identiﬁcadas a partir dos
estudos de caso considerados.
11.1. Estratégias étnicas
No tipo ideal de estratégia étnica o empresário mobiliza essencialmente oportunidades e recursos intrínsecos a uma determinada população
étnica ou de origem imigrante. Parte de recursos culturais, ﬁnanceiros,
humanos, políticos e sociais adquiridos a partir de redes de solidariedade
e reciprocidade inerentes a um grupo étnico.
180. Apesar deste tipo de estratégias empresariais não ter sido estudado, admitimos que poderá
ser ilustrado pelos empresários estrangeiros que investem em Portugal com o intuito de beneﬁciar de regalias relacionadas com a participação de Portugal na União Europeia (e.g. determinadas cotas de produção) e à existência de uma mão-de-obra barata comparativamente a outros
países europeus.
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Os empresários de origem chinesa residentes em Portugal ilustram este
tipo de estratégia. Uma série de recursos e oportunidades identiﬁcados no
grupo de pares permite explicar a sua estratégia de inserção económica
no país.
Estes empresários chegaram a Portugal principalmente a partir da década de noventa, não tendo a intenção de regressar ao país de origem.
A sua imigração associa-se a motivos económicos. Não é por isso de estranhar que tenham vindo para Portugal já recrutados por empregador
co-étnico, já estabelecido no país (conforme mostram as conjunções de
atributos projectados). As redes de solidariedade intra-étnica foram também importantes na aquisição do primeiro emprego em Portugal. Estes
empresários declararam possuir também contactos privilegiados com coétnicos na mesma área de negócios.
Adicionalmente, acreditam que não há discriminação no mercado de trabalho português, contudo, tendo em conta os contornos da sua integração
no mercado de trabalho (baseada em contactos étnicos), esta opinião pode
mostrar desconhecimento dessa realidade. Como se mostrou, este grupo
encontra-se bastante associado ao sector da restauração étnica, e a sua
experiência principal é também adquirida neste sector.
Estes empresários mostram-se também sensíveis às oportunidades estruturais do mercado de trabalho português, uma vez que a sua estratégia
empresarial se baseia num estudo de mercado prévio.
Contudo, as diﬁculdades relacionadas com a sociedade de acolhimento
manifestam-se no desconhecimento da língua e das leis portuguesas, não
obstante se associarem a uma situação regular no país. Ao contrário dos
empresários de origem cabo-verdiana, estas diﬁculdades não se transformaram em inﬂuências involuntárias para o desenvolvimento empresarial
uma vez que as suas estratégias dependem muito mais de oportunidades
e recursos étnicos. A força desses recursos torna-os menos vulneráveis
a constrangimentos do mercado de trabalho e menos dependentes de
oportunidades estruturais para o desenvolvimento de estratégias empresariais.
Os atributos mais estruturadores desta estratégia tipo são assim o recurso a ajudas ﬁnanceiras de amigos co-étnicos, e a contratação de trabalhadores co-étnicos.
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11.2. Estratégias individuais
Já as estratégias individuais partem principalmente da mobilização de
recursos pessoais do indivíduo. Entre esses recursos fundamentais destacam-se as poupanças próprias (como a principal fonte ﬁnanceira do investimento) e a experiência proﬁssional. A estratégia empresarial parte do
próprio indivíduo: é ele que funda o negócio.
Os empresários de origem cabo-verdiana parecem ilustrar relativamente
bem as estratégias individuais. Em particular porque o desenvolvimento
da sua actividade dependeu principalmente de poupanças próprias, e não
de ajudas ﬁnanceiras familiares, de amigos ou conhecidos étnicos, como
no caso chinês.
Por outro lado associam-se à fundação da própria empresa. Apesar de
14,1% (20) dos empresários de origem cabo-verdiana se queixam de indeﬁnição da estratégia empresarial (contra 4,2% de chineses e 9,1% de
indianos).
As associações mais fortes com a projecção dos empresários de origem
cabo-verdiana são dadas pelo investimento na construção civil e experiência proﬁssional no mesmo sector.
Ainda são bastantes importantes as diﬁculdades de discriminação, havendo também associação com opinião positiva acerca da discriminação no
mercado de trabalho português. Como foi mostrado anteriormente estas
associações podem funcionar como inﬂuências involuntárias para o desenvolvimento de estratégias empresariais.
Ao contrário dos restantes grupos de origem imigrante em estudo, os
cabo-verdianos tencionam regressar ao país de origem e investem em
Cabo Verde. Dos 47,2% empresários de origem cabo-verdiana que investe,
67,2% compra propriedades e habitação e 17,9% investe na formação de
empresas e novos negócios.
Num círculo relativamente menos próximo do centro de gravidade da projecção destes empresários, mas fazendo parte também dos atributos especíﬁcos,
nota-se que possuem contactos com portugueses (não co-étnicos) na mesma
área de negócio. Aparecem ainda como tendo vindo para Portugal recrutados
por um empregador português. Não obstante, associam-se também à aquisição do primeiro emprego por contacto directo com um empregador co-étnico.
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Finalmente, ao contrário dos empresários de origem chinesa, consideram
muito importante as gerações mais jovens continuarem as suas estratégias empresariais. Esta postura parece ser consequência do esforço associado à conquista da posição presente (enquanto empresário), não tão
comum entre o seu grupo de origem imigrante. Deste modo, será que
estas estratégias individuais se transformarão em estratégias familiares?
11.3. Estratégias familiares
Apesar de se basearem também em recursos pessoais do empresário de
origem imigrante, as estratégias familiares distinguem-se pelo recurso
particular a oportunidades intrínsecas a uma rede familiar. Ainda que estas estratégias empresariais se possam personiﬁcar num indivíduo, elas
resultam de um projecto familiar, são herdadas e mantidas a partir de
recursos ﬁnanceiros e sociais (e.g. qualiﬁcação e experiência no negócio)
da família.
Neste âmbito é particularmente interessante considerar que a transmissão familiar de capital económico e social se pode transformar num factor
decisivo para a aptidão e disposição empresarial e, em consequência, determinar as trajectórias individuais e familiares.181
À semelhança da estrutura empresarial portuguesa, proliferam as empresas familiares entre os empresários de origem imigrante. No entanto
são raras as empresas familiares mantidas ao longo de gerações: apenas
3,8% dos negócios dos imigrantes inquiridos foram adquiridos por heranças, doação ou por casamento.182
As opções empresariais de origem indiana são aquelas que melhor retratam as estratégias familiares. Ao contrário dos restantes inquiridos, grande parte dos empresários indianos não trabalhou de forma assalariada
antes de desenvolver uma actividade empresarial em Portugal. Veriﬁcouse também que são estes empresários que mas cedo começaram a trabalhar por conta própria, o que torna claro a importância do enquadramento
do projecto familiar.

181. Também Guerreiro (1996:19) veriﬁca que nas empresas portuguesas se detecta a reprodução
social do trajecto familiar em “vocações empresariais”.
181. Note-se, no entanto, que de um total de 27 inquiridos que disseram ter adquirido a sua empresa por doação ou casamento, 19 são de origem indiana.
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Recorde-se que a maioria destes empresários (54,9%) criou uma empresa
ou ajudou nos negócios da família assim que chegou a Portugal. Como já
se referiu antes, este resultado não é nada mais do que a evidência de que
muitos destes empresários transferiram as suas estratégias empresariais
de Moçambique (onde residiam antes) para Portugal durante o processo
de descolonização.
Nota-se ainda que, ao contrário das outras populações em estudo, os empresários de origem indiana não cingem o seu investimento ao sector onde
adquiriram experiência proﬁssional (conforme ﬁgura 3). O que mostra que,
para alguns casos, a estratégia empresarial não resulta da experiência ou
opção do indivíduo, mas antes da família. Uma parte desses indivíduos admite mesmo que o que os levou a serem empresários foram solicitações
familiares (34%).
Adicionalmente, à semelhança do que se veriﬁca em outras empresas de
pequena e média dimensão portuguesas, o trabalho familiar tem um papel fundamental. Apenas 22,6% dos empresários de origem indiana não
têm trabalhadores familiares.
Finalmente é importante referir que neste tipo ideal de estratégia empresarial a participação e descendência familiar têm papéis centrais. Assim
não foi surpreendente veriﬁcar que grande parte dos inquiridos de origem
indiana tem familiares no mesmo ramo de negócio (74,3%). Os dados recolhidos mostram também que, em comparação aos restantes inquiridos,
foram estes empresários que obtiveram mais apoio ﬁnanceiro da família
para o desenvolvimento da sua estratégia empresarial (51,8%).
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CONCLUSÃO
Tal como se propunha, pensamos que esta investigação foi capaz de desenhar perﬁs de empresários de origem imigrante em Portugal, com coerência e precisão, onde antes havia sobretudo percepções de matiz étnicas
e por vezes preconceitos acerca do real sentido da integração económica
de imigrantes.
Deste modo o trabalho conceptual desenvolvido, sobretudo em torno dos
conceitos de “empresário de origem imigrante” (e dos problemas da sua
operacionalização), “estratégias empresarias”, “oportunidades étnicas”,
“oportunidades estruturais” e “recursos pessoais”, foi importante não
apenas para esta investigação, mas também porque permite levantar
questões para futuros aprofundamentos.
Uma análise integrada das várias oportunidades e recursos que envolvem
o indivíduo que desenvolve determinada estratégia empresarial é estritamente necessária. Só assim se pode compreender porque é que nem
todos os indivíduos da mesma etnia e origem cultural têm estratégias de
inserção económica semelhantes, em diferentes contextos de recepção
– tendo em conta, em particular, a inﬂuência de oportunidades estruturais associadas ao mercado de trabalho e ao contexto legal e institucional
da sociedade de acolhimento. Por outro lado, permite entender porque
é que algumas oportunidades estruturais disponíveis em sociedades de
acolhimento não são aproveitadas por determinadas origens de imigrantes – tendo em conta a importância das oportunidades étnicas.
Finalmente a análise não ﬁca completa sem atender aos recursos pessoais, que em última instância explicam o percurso migratório e as opções
do indivíduo, inserido ou não numa comunidade co-étnica.
Assim as variações de estratégias empresariais entre grupos de origem
imigrante são normalmente consequência das variações de oportunidades
disponíveis em mercados locais, diferenças de capital humano e recursos
pessoais de determinados indivíduos, e de atributos especíﬁcos de redes
étnicas de solidariedade e interconhecimento.
A inﬂuência de estruturas económicas, legais, sociais e culturais e o papel
de características sócio-económicas e sócio-demográﬁcas dos indivíduos
foram claramente evidenciadas pelos estudos de caso – empresários de
origens indiana, cabo-verdiana e chinesa.
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As populações com mais recursos ﬁnanceiros (de origem étnica, familiar
ou pessoal) tendem mais a desenvolver actividades empresariais, mostrando assim que não são características de cariz étnico ou cultural que
incentivam o indivíduo para o investimento empresarial (como também Li
(2002:1126) mostrou no caso canadiano).183
Foi demonstrado também que há factores mobilizadores de estratégias
empresariais: a) a família que por pressões ou por herança determina a
integração económica do indivíduo – como é o caso indiano (estratégias familiares); b) diﬁculdades intrínsecas à integração no mercado de trabalho
da sociedade de acolhimento (e.g. discriminação ou desemprego) - caso
dos cabo-verdianos (estratégias individuais); c) ou ainda pela existência de
oportunidades étnicas fortes (e.g. trabalhadores étnicos que falam mesma língua, circuitos de fornecimento de produtos, recursos ﬁnanceiros,
etc.) – caso dos chineses (estratégias étnicas).
Ficou assim claro que, consoante estejamos a falar de imigrantes de origem cabo-verdiana, chinesa ou indiana, teremos noções e espectros de
estratégias empresariais distintas – quer em termos de dimensão do negócio, das esferas de actividades, da origem dos trabalhadores, ou da(s)
fonte(s) de capital do investimento.
Evidenciou-se ainda que as estratégias empresariais de origem imigrante
não resultam necessariamente da combinação exaustiva de recursos e
oportunidades disponíveis. Imigrantes que não dispõem de recursos étnicos podem também desenvolver estratégias empresariais a partir (fundamentalmente) de recursos pessoais – como ilustra o caso cabo-verdiano.
A análise comparada dos principais indicadores de caracterização das
estruturas empresariais destas populações permitiu ainda encontrar similitudes com os investidores portugueses: volume de trabalhadores das
empresas, qualiﬁcação dos empresários, recurso a trabalhadores familiares não remunerados, acesso a capital para investir a partir de meios
informais, etc. O que prova que as estratégias empresariais de origem
imigrante não se distinguem de outras só por lhes estar associada uma
dada etnia. As actividades empresariais não têm uma natureza étnica.
183. Aliás, “when opportunities are available outside the ethnic community, dependence on resources controlled by ethnic institutions decline. The less the dependence on ethnic resources,
the weaker the social mechanisms that maintain bounded solidarity and enforceable trust within
the ethnic group.” (Sanders e Nee, 1996:233).
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Ficaram no entanto por explorar possíveis ligações mais estreitas entre estratégias empresariais de origem imigrante e oportunidades estruturais da sociedade portuguesa. Ficou por demonstrar o tipo ideal de estratégias estruturais.
Segundo o relatório anual de 2001 de caracterização do mercado de emprego, produzido pelo departamento de planeamento estratégico do Instituto do
Emprego e Formação Proﬁssional, houve durante esse ano uma quebra de
emprego na indústria provocada pela redução do número de postos de trabalho no sector da construção. O emprego diminuiu ainda em “trabalhadores
não qualiﬁcados” (-15,6 mil) e nos “operadores de instalações e máquinas e
trabalhadores de montagem (-9,6 mil), relativamente aos empregos de 2000.
Uma vez que (como mostrámos) estes empregos e o sector de actividade da
construção são ocupados nomeadamente por imigrantes de origem caboverdiana, que impactos terão de futuro estas mudanças nas suas estratégias
de inserção económica no mercado de trabalho português?
Será que a diminuição da procura no sector da construção e a manutenção de uma relativamente grande oferta de origem imigrante aumentará
a precarização da situação dos trabalhadores nesse ramo de actividade
ou crescerá o carácter temporário (de “biscate”) de muitas das pequenas
empresas que aí ﬂorescem?
A precarização do emprego em Portugal é particularmente evidente quando se mantém uma elevada proporção de contratos não permanentes
(20,7%), taxa relativamente superior à média da União Europeia.
Por outro lado, esta mudança no mercado de emprego em Portugal poderá
ainda redireccionar o investimento dos pequenos investidores para outros sectores? Em particular, se atendermos ao facto de que o emprego diminuiu no
sector da construção durante 2001 veriﬁcou-se, por outro lado, um aumento do
volume de emprego no “pessoal dos serviços e vendedores” (+ 33,2 mil). O crescimento de emprego em 2001 foi mais signiﬁcativo no “Comércio por Grosso e a
Retalho” (+ 25,8 mil empregos), seguindo-se as “Actividades Imobiliárias e Serviços Prestados às Empresas” (+ 18,3 mil postos de trabalho) (IEFP, 2001:24).
Devemos ter em atenção também ao aumento do desemprego. Essa evolução inverteu o sentido da descida nos últimos anos.184 Se veriﬁcamos
que por vezes o desemprego e o desenvolvimento de actividades por conta
própria têm relações de causa e efeito, prever-se-á um aumento tanto de
empresários nativos como de empresários de origem imigrante? E que
impactos para a concorrência no mercado?
Catarina Reis de Oliveira

159

E M P R E S Á R I O S

D E

O R I G E M

I M I G R A N T E

De facto, o aumento do desemprego nos últimos trimestres e o decréscimo da procura no sector da construção civil, prevista para os próximos
anos, permite antecipar o aumento do número de trabalhadores por conta própria estrangeiros185. As populações imigrantes mais vulneráveis às
ﬂutuações da economia (e.g. africanos), em particular, tenderão a procurar actividades independentes ocasionais (formais ou informais) para
garantirem a sua sobrevivência material temporária (Oliveira 2005). Como
realça Portes (1999:78), em alguns momentos o mercado da sociedade de
acolhimento é inundado de trabalhadores por conta própria a “biscate” ou
de proﬁssionais cientíﬁcos, com actividades independentes ocasionais. No
entanto, nesses casos, o crescimento da taxa de empreendedorismo não
traduz necessariamente a mobilidade económica dos estrangeiros, mas
antes situações de sobrevivência material temporária.
Ao longo das últimas décadas, os ﬂuxos de imigração cabo-verdiana responderam às exigências e transformação da economia portuguesa, em
particular, nas actividades assalariadas do sector da construção civil. A
dinâmica desse sector e a experiência proﬁssional adquirida por estes
imigrantes em Portugal levou ao surgimento de algumas estratégias empresariais com contornos especíﬁcos (e.g. subempreiteiros). Nota-se que
há algumas iniciativas empresariais de cabo-verdianos que decorrem de
um conjunto de circunstâncias temporais e localizadas ou “acidentes de
percurso”. Desaﬁos lançados por conterrâneos (em particular no sector
da construção civil) aliados à necessidade de ganhar dinheiro, ou à situação de desemprego leva alguns dos cabo-verdianos a desenvolverem
actividades por conta própria sob a forma de “biscates” (Oliveira 2005).
Ora, essas actividades não são mais do que situações de sobrevivência
material temporária, onde o imigrante procura manter a sua subsistência.
Estas actividades de pouca duração, por vezes sem carácter formal, são
criadas e dissolvidas conforme surgem oportunidades no mercado.
A diﬁculdade de adquirir um contrato de trabalho, ou a condição de trabalho
temporário e por vezes precário pode incentivar também a abertura nas
ﬁnanças de uma actividade independente. Muitos empregadores não querendo deﬁnir contratos de trabalho, que geram custos sociais, solicitam a
emissão de recibos aos seus prestadores de serviços. Esta lógica contribui
184. Em 2001, comparativamente ao ano anterior, existiu um aumento de 3,6% (7,1 mil desempregados).
185. Por analogia às tendências encontradas por Freire (1995) na economia portuguesa, em outros
momentos.
186. Como também descreve Freire reportando-se aos “falsos independentes” (1995:69).
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também para o aumento do número de trabalhadores isolados, ainda que
sem gerar o crescimento real da iniciativa empresarial estrangeira186.
As recentes mudanças nas sociedades contemporâneas consequentes da
internacionalização e da globalização podem, contudo, conduzir ao aumento real da iniciativa empresarial dos imigrantes e consequentemente
à sua mobilidade social. Sassen (1991a) no estudo do fenómeno das cidades globais, detectou a diversiﬁcação dos consumos e, em particular, a
crescente procura do “exotismo” a que os imigrantes normalmente estão
associados. Em resultado disto que, como se mostrou, alguns investigadores acreditam que nesta era Pós-Fordista há oportunidades para o ﬂorescimento das actividades empresariais de imigrantes em sectores muito
especíﬁcos onde a sua cultura é vendida como um recurso económico.
É exactamente neste contexto que se deﬁnem também em Portugal novas
oportunidades empresariais para os imigrantes. As discotecas étnicas, a
música étnica, os restaurantes de comida étnica ou mesmo os cabeleireiros africanos começam a fazer parte de um mercado de produtos exóticos
que tem vindo a ter uma procura crescente no país.
É tendo em conta estas tendências recentes que os contextos políticos e
institucionais portugueses deviam ter um papel mais interveniente na promoção do desenvolvimento de actividades empresariais entre imigrantes.
Em particular porque (como se mostrou) há indivíduos de origem imigrante que se encontram mais vulneráveis ao desemprego e à discriminação.
Mas também porque uma política de incentivo à criação de empresas (étnicas ou não) gera crescimento económico (Waldinger et al., 1990:181).
Conclui-se assim que a deﬁnição de uma política de incentivo às iniciativas
empresariais pode ser uma opção para encorajar a criação de emprego
entre populações de origem imigrante. Há precedentes em outros países
que mostram como o desenvolvimento empresarial de imigrantes foi um
motor para a mobilidade social do grupo.187
Este esboço conclusivo sobre a interpretação dos resultados alcançados
ambiciona ser sobretudo uma primeira plataforma de análise do tema e
uma reﬂexão dos seus principais problemas.
Tendo em conta a importância que este tema pode assumir nas estruturas económicas, sociais, políticas e culturais na actualidade portuguesa,
pretende-se que seja também uma chamada de atenção para uma nova
leitura acerca dos contributos da imigração, que será retomada proximamente num quadro de análise mais amplo.
187. Waldinger e outros (1990) mostram os casos da Inglaterra, Holanda, Alemanha e Estados
Unidos da América.
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