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Rosário Farmhouse

Alta-Comissária para a Imigração e Diálogo Intercultural
Muito embora a latinidade americana esteja mais fortemente ligada ao universo
de países que estiveram sob domínio colonial espanhol, a crescente importância
do Brasil como potência emergente no continente americano recolocou Portugal
como parceiro estratégico na ligação da América Latina ao continente europeu.
Com mais de 100.000 cidadãos residentes em território nacional, o Brasil afirma-se, de forma destacada, como a comunidade estrangeira mais representativa em
Portugal, confirmando a tendência que se vinha a desenhar desde o início do presente século.
Esta conclusão apresentada no Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo 2008,
elaborado pelo SEF, dimensiona bem a alteração verificada na movimentação migratória entre os dois continentes.

O Brasil está hoje mais próximo de Portugal e através dessa proximidade Portugal
assume maior relevo na comunidade dos países Ibero-Americanos, justificada
também pela relevante presença de muitos portugueses na Venezuela.
Não é pois sem motivo que se realiza, este ano, no nosso país, a XIX Cimeira Ibero-Americana reunindo os Chefes de Estado e de Governo dos 22 países membros da
Organização de Estados Ibero-Americanos.
Este importante acontecimento não podia deixar de merecer uma especial atenção
por parte de quem tem por missão acolher e integrar os imigrantes e promover
o diálogo intercultural, e justifica plenamente que este quinto volume da Revista
Migrações se dedique ao estudo dos movimentos migratórios entre Portugal e a
América Latina.
Os resultados aqui apresentados por diversos investigadores, ajudam-nos a
conhecer melhor esta realidade, e permitem-nos perspectivar novos desafios na
relação do nosso país com esta região do Globo, afirmando a comunidade ibero-americana na agenda institucional e científica portuguesa, conforme salientam
Beatriz Padilla e Maria Xavier, as organizadoras deste número temático, a quem
agradeço o excelente trabalho efectuado.
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nota de abertura

Com efeito, a irmandade entre Portugal e o Brasil tão reclamada pelos dois povos
funciona, agora, nos dois sentidos. Depois de um longo período em que o Brasil
representou a janela de oportunidade para muitos portugueses que emigravam,
Portugal é hoje um país de destino privilegiado para muitos brasileiros que procuram aqui uma vida melhor.
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Roberto Carneiro

Coordenador do Observatório da Imigração
O presente número 5 da Revista Migrações proporciona um salto quântico na sua
curta mas estimulante existência.
São três as ordens de razões para nos regozijarmos especialmente com a publicação desta edição da Revista.

Em segundo lugar salienta-se a escolha, também inédita, da América Latina como
o outro par do binómio sob análise e que, com “o lado de cá” oferece um campo
de investigação e de reflexão absolutamente fascinante. Em boa verdade, bastaria a
combinação Brasil-Portugal para justificar um número temático da revista dedicado aos fluxos recíprocos. No entanto, os coordenadores científicos desta publicação
- Beatriz Padilla e Maria Xavier – em boa hora quiseram arriscar alargando o
horizonte de investigação a toda a América Latina e envolvendo, por igual, o nosso
vizinho espanhol. Empresa verdadeiramente arrojada mas que se salda por um
resultado superlativamente positivo.
Por último, é um número da Revista que honra os seus promotores ao reunir um
elenco notabilíssimo de colaboradores, que a enriquecem nas variadas secções
que a compõem: Investigação – na dupla vertente da Imigração e da Emigração;
Boas Práticas; e Artigos de Opinião.
Emerge, assim, uma publicação verdadeiramente suculenta e apetecível sendo um
privilégio para o ACIDI e o para o Observatório da Imigração poderem constituir-se
como verdadeiro “oikos” ou casa comum de tanta e tão ilustres gentes.
Os grandes objectivos que presidiram à criação da Revista Migrações revêem-se
plenamente nesta edição: fomentar o diálogo intercultural, publicar estudos e investigação inédita sobre temáticas de fronteira, suscitar um debate sustentável e
sustentado sobre a realidade das novas migrações, abrir caminhos fecundos para
Migrações _ #5 _ Outubro 2009
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nota do director

Desde logo, a Revista Migrações surge, pela primeira vez desde que nasceu, como
um locus de reflexão sobre os movimentos de população em ambos os sentidos.
Esta é, na verdade, uma edição verdadeiramente pioneira ao tratar, em pé de igualdade, os temas simétricos da imigração e da emigração. Essa é uma opção estratégica que faz jus a uma nação que se distingue, ao longo da sua multisecular
história, por ter sido das primeiras a fomentar uma corrente migratória para fora
da Europa e que hoje mantém uma importante diáspora nos cinco continentes do
planeta. É igualmente uma decisão que valoriza a intensidade das correntes migratórias que tomaram Portugal como destino recente, intensificando, por essa via,
uma miscigenação de alma e de cultura que caracteriza o ser português há 500
anos, com a singularidade de a promover agora no próprio território do Portugal
europeu, com toda a corte de novos desafios que acarreta.

nota do director

a aproximação entre povos e culturas que, embora convivendo fisicamente, muitas
vezes se desconhecem ou vivem de costas voltadas.
O facto singelo de ter lugar em Portugal, no presente ano, a XIX Cimeira Ibero-Americana, confere a este número uma oportunidade muito especial. Num momento em que Portugal faz um grande esforço diplomático para estar na vanguarda
do diálogo entre a América Latina, Portugal e Espanha, a Revista Migrações dá um
contributo muito substancial para a consolidação dessa ponte.
Resta formular um agradecimento muito especial e sentido às coordenadoras científicas do número em apreço, Beatriz Padilla e Maria Xavier, que disponibilizaram
generosamente muito do seu imenso saber e competência científica na consecução desta obra.
A partir deste número o benchmark fica extremamente elevado.
Esperamos continuar à altura dos desafios fazendo da Revista Migrações uma janela de eleição no estudo e na observação dos fenómenos migratórios contemporâneos.

10

Migrações entre Portugal e América Latina

Beatriz Padilla* e Maria Xavier**

Organizadoras do Número Temático sobre Migrações
entre Portugal e América Latina
Portugal acolhe, em 2009, a XIX Cimeira Ibero-Americana. Membro da Secretaria-Geral Ibero-americana (SEGIB) e da Organização de Estados Ibero-americanos
(OEI), o país receberá, a 30 de Novembro e 1 de Dezembro próximos, os Chefes
de Estado e de Governo dos 22 países do espaço ibero-americano. Um dos eixos
estratégicos da agenda política da Conferência Ibero-americana são as migrações
internacionais e a sua relação com o desenvolvimento e os direitos humanos, que
afectam transversalmente todos os países do projecto ibero-americano.
Neste contexto, este número da Revista Migrações, dedicado ao movimento migratório entre Portugal e a América Latina, representa para nós, organizadoras,
a responsabilidade de contribuir para o debate político e científico do tema. Corresponde, no plano institucional, à missão comum da Casa da América Latina e
do CIES-ISCTE-IUL, através do ELARP (Europe and Latin America Research
Programme), de promover o conhecimento sobre a América Latina em Portugal,
afirmando este espaço na agenda institucional e científica portuguesa. Reconhecemos, ainda, o valor subjectivo deste projecto, na medida em que cada uma de nós,
organizadoras, construiu o seu percurso entre estes dois mundos, criando pontes e
oportunidades de contacto, a vários níveis, entre eles.

Portugal tem sido e continua a ser um país de emigração. Por um conjunto de
factores inter-relacionados, os portugueses têm saído de Portugal atraídos por
melhores condições de vida. Até ao fim da Segunda Guerra, partiam para o continente americano, onde alguns países recorriam à imigração europeia como
recurso de desenvolvimento (necessidade de mão-de-obra, estratégias de ocupação
territorial e “branqueamento” da população). A seguir, no período pós-guerra,
partiam sobretudo para os países em processo de reconstrução, como a França e a
Alemanha. Actualmente tem comunidades emigrantes em 140 países do mundo.1

* Politóloga e socióloga, investigadora sénior do CIES-ISCTE-IUL e coordenadora do ELARP / Political scientist and
sociologist, senior researcher at CIES-ISCTE-IUL and coordinator of ELARP / (beatriz.padilla@iscte.pt)
** Socióloga e coordenadora de programação e comunicação da Casa da América Latina/Sociologist and coordinator
of programming and communications at Casa da América Latina (mxavier@c-americalatina.pt)
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introdução

O movimento de pessoas como elemento de ligação histórica entre Portugal e os
países da América Latina é a razão pela qual o número se divide entre os portugueses que partiram para a América Latina e os latino-americanos que escolheram
viver em Portugal. Esta edição é, portanto, um número de dupla face, que compreende o fenómeno migratório no seu conjunto, olhando, ao mesmo tempo, para as
duas direcções (emigração/imigração) e para as duas perspectivas (a da origem e
a do destino) de um mesmo movimento.

introdução

A presença de portugueses na América Latina é antiga. No Brasil, de colonos
tornaram-se imigrantes. Destino preferido até à segunda metade do século XX, o
fluxo foi constante, diminuindo daí para a frente e com algumas oscilações, como
na década de 70 com a Revolução de Abril e a descolonização. Dos países latino-americanos, o Brasil é aquele que mais portugueses recebeu, razão pela qual
apresentamos artigos que ilustram diferentes facetas desta imigração (Padilla
et al; Rocha-Trindade e Fiori; Fonseca; Silva; Graça). Nos demais países, são
sobretudo as trocas comerciais que iniciam a presença portuguesa, promovida
mais tarde por políticas imigratórias de atracção. É o caso de Argentina, Uruguai
e Venezuela, em períodos e intensidades diferentes (Xavier; Padilla et al). Este
movimento explicará a imigração de contra-corrente de latino-americanos que se
verifica mais tarde para Portugal, Espanha e Itália principalmente.
A presença de latino-americanos em Portugal e na Península Ibérica, mais recente, deve ser considerada no âmbito de um sistema migratório ibero-americano.
Para este sistema, que também é um sistema de preferências, contribuem factores
de ordem política, económica, cultural e linguística. Pode-se falar em preferências
tanto por parte dos Estados, que desenvolvem políticas específicas (como referem
os artigos de Rocha-Trindade e Fiori, no caso luso-brasileiro, e de Actis, no caso
de Espanha com os países de língua espanhola), como por parte dos indivíduos,
que emigram motivados, entre outros factores, por afinidades culturais (entre
eles a língua). Geram-se assim as redes sociais que sustentam os fluxos ao longo
do tempo, como vários dos artigos demonstram (Siqueira; Machado; Góis et al.;
Padilla et al).
Este sistema migratório ibero-americano não deve ser analisado isoladamente
e sim em relação com outros sistemas. No caso do continente americano, os
EUA têm funcionado como o principal pólo de atracção dos emigrantes latino-americanos. No entanto, com os atentados do 11 de Setembro de 2001, a política
imigratória norte-americana passou a ser também uma questão de segurança,
tornando-se ainda mais restritiva. No caso do Japão, outro pólo de atracção para
brasileiros e peruanos, a recente crise económica tem provocado o retorno de
imigrantes.
Neste sentido, a Europa, e nomeadamente Portugal, são destinos que se constroem em inter-relação com outros, como peças de um jogo de preferências e
concorrências. A favor do destino português, para além das relações históricas e
culturais já assinaladas, contribuiu, em particular, a entrada na Comunidade Económica Europeia, em 1986. Numa economia em desenvolvimento, verificou-se uma
reestruturação do mercado laboral, com a necessidade acrescida de mão-de-obra
em sectores específicos. Desde então, os brasileiros são o grupo que mais cresceu,
representando 24% do total de estrangeiros residentes em Portugal e, destes, 95%
do total de latino-americanos. A sustentabilidade desta corrente, assente em redes
sociais, assimetrias económicas e continuidades culturais, é a razão pela qual lhe
dedicamos especial atenção. É também a oportunidade de apresentar dimensões
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do fenómeno pouco estudadas e de introduzir novas questões como o retorno
(Goracci e Bronzin; Siqueira), a vivência na origem - na cidade e na família (Machado; Siqueira), o associativismo transnacional (Coêlho) e o papel do Estado
(Moraes; Acosta; Barreto).
Em contraste com a imigração brasileira, destaca-se a invisibilidade e o desconhecimento sobre os demais latino-americanos em Portugal. Poucos expressivos numericamente, o conjunto dos latino-americanos, excluindo os brasileiros, soma
5.885 (SEF, 2008). Apresentamos, neste número da revista, o primeiro trabalho empírico sobre esta corrente, dando a conhecer, ainda que de forma preliminar, quem
são estes latino-americanos e o seu olhar em relação aos portugueses.

Do ponto de vista ibérico da imigração, é-nos possível fazer uma análise comparativa e, com algum cuidado, prever algumas tendências. Assim, vemos como a
expressividade numérica dos brasileiros não é exclusiva a Portugal. Em Espanha,
os brasileiros registados sextuplicaram entre 2000 e 2009, totalizando cerca de
150.000. Igualmente, os grupos que mais cresceram em Espanha são aqueles que
também mais crescem em Portugal, como os equatorianos, os colombianos, os bolivianos e os paraguaios, entre outros, embora nem sempre expressivos. Uma outra
semelhança entre os países ibéricos são os processos de regularização, que na
prática têm beneficiado os latino-americanos. Tanto há vantagens para os latino-americanos de língua espanhola em Espanha como para os latino-americanos de
língua portuguesa em Portugal (os brasileiros beneficiam em exclusivo do estatuto
de igualdade), ainda que em Portugal se observe a tendência para substituir a preferência lusófona pela equiparação dos demais imigrantes.
As contribuições dos autores estão organizadas em artigos científicos, programas
e referências de boas práticas e artigos de opinião. Os artigos científicos dividem-se em duas partes: imigração e emigração.
Na primeira parte, relativa à imigração, no primeiro artigo Padilla faz uma leitura retrospectiva e holística dos fluxos migratórios actuais, servindo-se de teses
explicativas que vão desde os laços coloniais a explicações recentes da globalização. O artigo de Moraes explora um tema pouco conhecido, as chamadas políticas
extraterritoriais de vinculação dos estados latino-americanos para com as diásporas, uma consequência directa da realidade migratória latino-americana a que
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introdução

Finalmente, a leitura global dos artigos permite-nos identificar algumas orientações gerais, o que não seria possível em separado. Do lado dos países latino-americanos, na sua relação com a península ibérica, pode-se considerar que os
países do Cone Sul, Brasil e Venezuela funcionaram como uma dupla plataforma,
primeiro de imigração e actualmente de emigração. Relativamente à emigração
portuguesa para a região, destaca-se a capacidade associativa dos portugueses
nos diferentes contextos migratórios e a importância das políticas de reciprocidade
entre Portugal e o Brasil.

introdução

os estados não ficam alheios. Em estreita relação, o texto de Acosta, de grande
actualidade, analisa as reacções dos países latino-americanos à política de imigração europeia cada vez mais restritiva, incluindo algumas recomendações no
sentido de uma política de repatriação mais humana. O artigo de Actis sintetiza a
evolução da imigração latino-americana em Espanha, apontando o aumento substantivo dos fluxos e tentando traçar os perfis sócio-demográficos mais relevantes
das diferentes comunidades nacionais. O texto de Padilla e Ortiz faz uma primeira
aproximação ao perfil social, económico e ocupacional dos latino-americanos residentes em Portugal. Com uma abordagem também qualitativa, a investigação
incluiu entrevistas institucionais e semi-dirigidas a imigrantes latino-americanos
que chegaram a Portugal em diferentes épocas.
Os seguintes textos sobre a imigração são específicos sobre os brasileiros. O
texto de Góis et al. apresenta resultados preliminares de um projecto em curso
sobre a imigração brasileira em Portugal, permitindo conhecer detalhes sobre os
fluxos mais recentes, ainda não estudados, e que indicam a sua intensificação. O
texto de Siqueira discute um tema até agora desconhecido em Portugal, que é a
mobilidade social dos emigrantes retornados à origem (Valadares), comparando
aqueles que regressam dos EUA e de Portugal. Numa óptica semelhante, o artigo
de Machado discute também um tema pouco investigado em Portugal: a questão
das famílias que ficam, como elas lidam com a saída dos seus membros, como
imaginam a ausência causada pela emigração e a importância das remessas
marcam na vida familiar.
Na segunda parte, relativa à emigração, o artigo de Xavier trata a emigração para
a Venezuela na perspectiva cronológica das políticas de imigração, desde 1871 à
actualidade. Padilla et. al focam, mais abaixo, a região platina, compreendida pelo
Sul do Brasil, a Argentina e o Uruguai, analisando as formas de associativismo
migrante e a sua inter-relação com actores locais. Os textos seguintes referem-se
à emigração para o Brasil. Rocha-Trindade e Fiori demonstram a reciprocidade de
preferências por parte dos dois países - o Brasil que privilegiou receber imigrantes
portugueses e Portugal cujos emigrantes o preferiram como espaço de destino. O
artigo de Fonseca, numa perspectiva histórica, retoma o tema das associações no
princípio do século XX, desta vez de auxilio mútuo na cidade do Rio de Janeiro. Por
sua vez, Silva analisa uma dimensão pouco conhecida da emigração portuguesa
para o Brasil, a da dinâmica das relações sociais e dos conflitos que caracterizaram
a oposição ao Estado Novo.
Na secção de programas e referências de boas práticas, os artigos abrangem tanto
a imigração como a emigração. Aguiar conta-nos sobre a experiência do Conselho
das Comunidades Portuguesas de 1980, uma iniciativa inteiramente nova de organização democrática e representativa dos emigrantes portugueses no mundo,
descrevendo as vicissitudes e transformações ao longo do seu percurso. O texto de
Barreto, actual Cônsul Geral do Brasil em Lisboa, aborda o tema da emigração dos
brasileiros como uma nova realidade para o país e as respostas encontradas pelo
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Estado brasileiro, constituindo um exemplo das chamadas políticas de vinculação
a que se refere Moraes. O texto de Goracci e Bronzin, da Organização Internacional
das Migrações, descreve o programa de retorno voluntário assistido (RVA) e a sua
expansão em Portugal. Este programa apoia imigrantes que não podem ou não
querem permanecer nas sociedades de acolhimento a retornar ao país de origem.
O texto de Coelho olha para o associativismo transnacional brasileiro como uma
referência de boa prática na qual são os próprios sujeitos migrantes que se organizam para defender os seus direitos, exercendo uma cidadania alargada que visa
melhorar a sua inserção no destino e na origem.

Para terminar, umas palavras de agradecimento, desde logo, à Alta Comissária para
a Imigração e Diálogo Intercultural, Dra. Rosário Farmhouse, e ao Coordenador do
Observatório da Imigração e Director da Revista Migrações, Eng.º Roberto Carneiro,
pela oportunidade de organizarmos, a tempo da Cimeira, este número da Revista. À
coordenadora editorial da revista, Dra. Catarina Reis Oliveira, pelo acompanhamento
de todo o trabalho. Ao Presidente do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia
do ISCTE-IUL (CIES-ISCTE-IUL), Prof. Doutor Fernando Luís Machado, e ao Secretário-Geral da Casa da América Latina, Dr. Alberto Laplaine Guimarãis, pelo apoio incondicional à realização deste projecto, para o qual facilitaram todo o tipo de recursos. Agradecemos aos assistentes de investigação Teresa Santos e Irving Mercado
pelo entusiasmo e dedicação, constituindo uma verdadeira equipa intercultural
latino-americana. À Adriana Drago e à Inês Freitas, na CAL, e ao secretariado do CIES-ISCTE-IUL, por darem todo o apoio necessário. À Dra. Paula Lauria, tradutora, pela
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introdução

O número termina com três artigos distintos de opinião. O primeiro situa-se no
plano político, em que o Secretário-Geral Ibero-Americano Enrique Iglesias aborda a evolução do tema das migrações na agenda governamental ibero-americana,
revendo decisões, compromissos, programas de acção e principais objectivos. No
segundo artigo, Roberto Speciale, Presidente da Fondazione Casa America, em
Génova, apresenta o lugar das migrações nas actividades que desenvolve, quer
na perspectiva histórica quer do diálogo intercultural, com o acolhimento, em
2009, dos membros da Red de Centros Culturales de América y Europa. Finalmente, a revista termina num registo pessoal, com o testemunho de Quartin Graça,
ele que emigrou para o Brasil com a revolução de Abril, experiência marcada por
muitos factores mas, sobretudo, pela solidariedade étnica, ao contrário do sugestivo título de capa “A incrível vida dos milionários portugueses que fugiram para o
Brasil”, em edição recente da revista Sábado (Agosto de 2009).

introdução

olhares que se cruzam e mostram as várias faces das migrações entre Portugal e a
América Latina.
Notas
Como consta no site do recém-criado Observatório da Emigração
www.observatorioemigracao.secomunidades.pt

1
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As migrações latino-americanas para
a Europa: uma análise retrospectiva para
entender a mobilidade actual
Latin American migrations to Europe:
a retrospective analysis to understand
current mobility

Beatriz Padilla*
Resumo

O presente trabalho pretende explicar a equação migratória entre a América Latina e a Europa, com uma visão histórica, integradora e de longo-prazo. Para realizar tal tarefa, recorreremos a
simplificações que denominamos teses e, a partir delas, tentamos
explicar a situação actual. As teses propostas são as seguintes:
a) A tese dos laços coloniais; b) A tese da migração de retorno
(contra-corrente); c) A tese dos laços provocados pelo exílio; e a
d) Supra-tese da globalização, subdividida em Sub-tese do mercado de trabalho e Sub-tese das redes sociais. Contributos do texto incluem: uma visão desde os contextos de partida e chegada,
a inclusão dos Estados Unidos como actor no contexto migratório
latino-americano, e a identificação do transnacionalismo político
(dos estados de origem e dos imigrantes) como uma nova realidade perante a migração.

Palavras-chave

América Latina, Europa, laços coloniais, retorno, exílio, globalização

Abstract

This articles hopes to explain the migratory equation between
Latin American and Europe, using a historical, integral and long-term approach. To achieve this goal, we used some simplifications
that we call theses, and from them we try to explain the current
situation. The proposed theses are: a) the colonial ties thesis; b) the
counter-current or returned migration thesis; c) the thesis of ties
initiated through the exile; and d) the supra-thesis of globalization,
divided into labour market thesis and the social networks thesis.
Some contributions of the text include: the standpoint of the country of origin and destination, the inclusion of the United States as an
actor in the migratory context of Latin America, and the identification of political transnationalism (state-led and immigrant-led) as
a new reality due to migration.

Keywords

Latin America, Europe, colonial ties, return, exile, globalization

* Politóloga e socióloga, investigadora sénior do CIES-ISCTE-IUL e coordenadora do
ELARP / Political scientist and sociologist, senior researcher at CIES-ISCTE-IUL and
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Resumen

El presente trabajo pretende explicar la ecuacion migratoria entre
América Latina y Europa, usando un enfoque histórico integrador
de largo plazo. Para ello, recurrimos a simplificaciones llamadas
tesis y a partir de ellas, intentamos explicar la situación actual. Las
tesis propuestas son: a) Tesis de los lazos coloniales; b) Tesis de
la migración de retorno o contra-corriente; c) Tesis de los laços
provocados por el exilio; e d) Supra-tesis de la globalización, subdividida en Subtesis del mercado de trabajo e Subtesis de las redes
sociales. Las contribuciones del texto incluyen: una visión desde
el contexto de salida y llegada, la inclusión de los Estados Unidos
como actor en el contexto migratorio latinoamericano y la identificación del transnacionalismo político (de los estados de origen y de
los inmigrantes) como una nueva realidad de la inmigración.

Palabras claves

América Latina, Europa, lazos coloniales, retorno, exilio, globalización
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As migrações latino-americanas para a Europa:
uma análise retrospectiva para entender
a mobilidade actual
Beatriz Padilla
Introdução
As migrações são um fenómeno antigo. Se tivermos em conta especificamente a relação Europa-América Latina ao longo do tempo, podemos afirmar que se trata mais
de uma regularidade do que de uma excepção. No entanto, o que actualmente tem
mudado é a direcção dos fluxos. Este artigo pretende apresentar algumas teses que
explicam os movimentos migratórios da América Latina para a Europa, com uma visão de longo prazo e tendo em conta ambos os continentes, assinalando tendências,
características e regularidades. Entendemos as migrações numa perspectiva global
e transnacional, com causas, motivações e consequências nos contextos de saída e
de chegada. Reconhece-se ainda a existência de múltiplos actores, desde o sujeito migrante, passando pelos Estados de origem e de destino e os vários níveis de
organização da sociedade civil (famílias, redes sociais, organizações, associações e
empresas).
Entre os antecedentes das migrações transatlânticas actuais, podemos pensar na
chegada dos europeus ao continente americano e nas etapas seguintes de conquista,
colonização e evangelização, seguida também pela exploração dos recursos naturais
e materiais que era característica da política mercantilista das metrópoles europeias
(Espanha e Portugal). Muitos séculos mais tarde, e posterior à independência das colónias americanas, chegariam as imigrações “em massa” que significaram outra etapa na relação entre a Europa e a América Latina. Em épocas mais recentes, a direcção
dos movimentos migratórios alterou-se. Por um lado, intensificaram-se as migrações intra-regionais, facto que ainda hoje se verifica sobretudo entre países vizinhos.
Posteriormente, as ditaduras instaladas no Cone sul e no Brasil, provocaram o exílio
de muitos cidadãos latino-americanos que foram recebidos por outros países latino-americanos (sobretudo pela Venezuela e pelo México), e por vários países europeus,
originando-se assim um novo circuito de solidariedade transatlântica. Por último, os
movimentos migratórios posteriores, dominados pelas chamadas “migrações económicas”, caracterizados pelo carácter económico e as assimetrias e desequilíbrios
inter e intra-regionais. Não obstante, subsistem paralelamente, como factores de
expulsão, os conflitos sócio-políticos, étnicos, religiosos e o narcotráfico, que “deslocam” pessoas e intensificam as migrações (Villa e Martinez, 2001; Pellegrino, 2000).
A relevância que o tema das migrações internacionais adquiriu nos últimos tempos
não é mera casualidade. O tema chega à agenda de discussão dos governos, das organizações internacionais e da academia. Simultaneamente, a associação que se faz
entre a imigração e o terrorismo tem levado o tema a ganhar relevo entre os assuntos
centrais da política internacional. Daí a justificação do controlo das fronteiras como
um tema de segurança nacional e a sua desvinculação com o tema do mercado de
trabalho e as suas flutuações. Contudo, apesar dos esforços para controlar as fron-
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teiras e a livre circulação de pessoas, verificou-se um aumento da imigração irregular ou clandestina, que contribuiu para aumentar o temor face a este fenómeno.
Deve-se no entanto reconhecer que hoje a imigração irregular é uma característica da
globalização (Singer e Massey, 1998; Mittelman,1997; Sassen, 1999). É com o intuito
de controlar este tipo de imigração, que a União Europeia aprovou recentemente a
Directiva do Retorno em 2008, a qual originou a desaprovação unânime dos países
latino-americanos (Acosta neste número e Padilla, 2009b).
Tapinos e Delaunay (2001) afirmam que as migrações sempre foram centrais para a
integração das economias de ambos os lados do Atlântico até à Primeira Guerra Mundial, e entre os países do norte e do sul a partir da Segunda Guerra Mundial. Segundo
estes autores o interessante é observar que durante esses períodos “a deslocação
da mão-de-obra deu-se a par dos movimentos do capital”. Na actualidade tal não se
verifica.
Pretendemos explicar aqui a equação migratória América Latina-Europa. Para realizar tal complexa tarefa, recorreremos a simplificações que implicam a definição de
alguns pressupostos aos quais denominamos de teses e, a partir das mesmas, tentaremos explicar a situação actual. Esta análise deve ser entendida tanto no sentido
holístico como no sentido integrador da história, e não pretende excluir outras explicações complementares e específicas que possam existir sobre casos mais pontuais.
As teses propostas são as seguintes:
a)
b)
c)
d)

A tese dos laços coloniais
A tese da migração de retorno (contra-corrente)
A tese dos laços provocados pelo exílio
Supra-tese da globalização
- Subtese do mercado de trabalho
- Subtese das redes sociais

Esclarecimentos prévios
Torna-se importante fazer algumas considerações gerais. A primeira é lembrar que
o 11 de Setembro de 2001 teve um impacto nas migrações: a intensificação dos controlos
migratórios e fronteiriços nos EUA (e no mundo) e, em consequência, a canalização
de uma parte dos fluxos migratórios de América Latina em direcção à Europa (Padilla
e Peixoto, 2007). A segunda, é que mesmo que nos foquemos na relação Europa-América Latina, os EUA continuam a ter um papel importante nas relações hemisféricas. A terceira consideração é que para além das migrações transatlânticas e em
direcção aos EUA, verificam-se também na América Latina intensos fluxos migratórios intra-regionais, que entre outros factores significam novas redes migratórias e a
multiplicação de opções para novas migrações internacionais.
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O que mostram os números
Não é possível explicar as teses em questão sem analisar os dados estatísticos que
espelham a imigração. Estas cifras devem ser apreciadas com cuidado, já que como
todas as estatísticas e fontes apresentam alguns problemas de comparabilidade. Das
fontes disponíveis, optou-se pelos dados da OCDE de 2005, que inclui a UE-15 (últimas séries disponíveis). A excepção é a Alemanha já que dita fonte não separa os
imigrantes por país de origem. Devido ao facto da Alemanha ser um importante país
de destino da migração latino-americana, tratamos o seu caso recorrendo a dados da
EUROSTAT analisados por Pellegrino (2006).
Finalmente, outro aspecto de cariz metodológico e que deve ser tido em conta, é que
neste trabalho se incluem os países denominados de América Latina, mais concretamente os ibero-americanos, excluindo-se os países que falam francês, inglês e
holandês. Expostas estas limitações, estamos agora em condições de interpretar os
dados existentes e visualizar as tendências que mais se destacam.
Observando o Quadro 1 vemos que o denominado fenómeno de migração latino-americana para a Europa é mais um fenómeno da América do Sul e de alguns
países das Caraíbas (concretamente de Cuba e da República Dominicana) do que um
fenómeno de toda a América Latina, uma vez que os países da América Central se
encontram pouco representados. Como sabemos, os cidadãos da América Central
e do México, dirigem-se sobretudo para os EUA (CELADE, 2006), não somente por
questões de proximidade geográfica mas também como consequência da Guerra Fria
(Menjivar, 1997) e da intervenção americana na região.
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Figura 1 – Imigrantes Latino-americanos na UE 15, por país de origem

Fonte: OCDE (2005)

Vemos que em primeiro lugar aparecem os equatorianos e os colombianos, seguidos dos brasileiros, os argentinos, os venezuelanos e os peruanos e, por último, os
chilenos, os dominicanos e os cubanos (Figura 1). Se analisamos as tendências segundo uma perspectiva europeia, e tendo em conta novamente o Quadro 1, a equação
migratória encontra-se amplamente dominada pelos países da Europa do Sul, uma
vez que a maioria dos latino-americanos emigrou para Espanha, Portugal e Itália.
Também se destacam a Suécia, a Grã-Bretanha, a França e a Alemanha (Quadro 2).
Estas afirmações serão explicadas conjuntamente com as teses, cabendo-nos agora
somente referir que o predomínio dos países do sul da Europa mostra a importância
dos laços culturais e de sangue entre os continentes, e no caso de outros países, os
laços criados durante o exílio como resultado das ditaduras do Cone Sul.

Migrações _ #5 _ Outubro 2009

25

Quadro 2 - Imigrantes Sul-americanos na Alemanha (1998-2000)

Pais

N.º

Argentina

4.766

Bolívia

1.681

Brasil

22.390

Chile

6.408

Colômbia

7.964

Equador

3.256

Peru

7.825

Paraguai

835

Uruguai

769

Venezuela
Total

2.808
58.702

Fonte: Pellegrino, 2004 e Eurostat

Feitas estas primeiras generalizações e esclarecimentos, podemos agora passar a
abordar o tema através do desenvolvimento das teses explicativas do fenómeno da
imigração de latino-americanos para a Europa.
As teses explicativas

A tese dos laços coloniais
O intercâmbio, a inter-relação e a conexão que existiu entre a Ibero-América e as suas
ex-metrópoles, Espanha e Portugal, sempre foi muito intenso, ainda que também seja
verdade que a intensidade e a simpatia mudaram ao longo do tempo, dependente
de factos históricos que ocorreram como as independências e o estabelecimento de
novas repúblicas. Ao longo da história, todas as etapas que ocorreram marcaram de
alguma maneira a vida, a língua e a cultura da América Latina: a conquista, a colonização e a evangelização. Por outro lado, o desenvolvimento do comércio, a exploração
dos recursos naturais e a incipiente industrialização foram factores de atracção e que
levaram à fixação de outros residentes europeus que marcaram a relação. Além dos
colonos provenientes da metrópole, devido sobretudo à importância do comércio e
dos investimentos estrangeiros e ao “imperialismo informal” britânico, sempre houve
ingleses estabelecidos em terras latino-americanas (Smith, 1996). Assim, a presença
de várias culturas nos países da América Latina levou a aparição das culturas “mestiças”
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ou “híbridas”, nas quais se fundiam em maior ou menor número elementos autóctones,
elementos trazidos pelos colonizadores e diferentes elementos “africanos” trazidos
posteriormente com a escravatura.
Pellegrino em relação ao período da conquista até à independência afirma que “se
caracteriza pela incorporação da população que vinha dos territórios metropolitanos
e da população africana que vivia em regime de escravatura. (…) A emigração originada nas cidades principais formou parte da colonização e da expansão europeia em
direcção aos novos territórios” (2003:11).
A colonização deixou marcas que ainda hoje se reflectem em vários aspectos dos
países latino-americanos como a língua e a religião, entre outros. Assim, actualmente os laços coloniais, denominados genericamente de “proximidade cultural”, estão
patentes na semelhança da língua e de aspectos como as tradições, os estilos de
vida, a gastronomia, os quais têm um peso importante no momento de decidir aonde
emigrar. Não é casualidade que a maioria dos imigrantes latino-americanos que falam espanhol se encontrem em Espanha. O mesmo pode ser dito dos brasileiros em
Portugal.

Tese dos laços da imigração de regresso (contra-corrente)
Complementando a tese anterior, esta tese permite-nos aprofundar o entendimento
do actual fenómeno migratório latino-americano em direcção à Europa. Esta tese,
no caso da Espanha e de Portugal, reforça e revitaliza os laços coloniais, que são
realimentados através dos novos e intensos fluxos migratórios destes países para a
América Latina, especialmente para os países do Cone Sul, do Brasil e da Venezuela. Nos finais do século XIX e durante a primeira metade do século XX emigraram
para as antigas colónias milhões de espanhóis e portugueses. Foi a época da imigração “em massa” ou constante (Villa e Martínez, 2001), marcada pelas políticas de
fomento da imigração para alguns países latino-americanos, em resposta à crescente
necessidade de mão-de-obra e de povoamento dos territórios, especialmente nos
países que possuíam pouca mão-de-obra indígena e naqueles que pretendiam substituir a mão-de-obra escrava. Por outro lado, a situação foi favorecida pelo excesso de
mão-de-obra e pela falta de recursos e de oportunidades nos países europeus.
A conjuntura de complementaridade naquela época entre ambos os continentes
permitiu que milhões de pessoas atravessassem o oceano. No caso de Espanha e
Portugal os movimentos estiveram associados na sua maioria às respectivas geografias coloniais, mas houve excepções como os portugueses na Venezuela e os espanhóis no Brasil. No entanto, a Itália também participou no movimento emigratório, e
“ à falta de um império colonial significativo, emigraram a partir do século XIX, para
os principais destinos ultramarinos: os EUA e a América do Sul (principalmente para
o Brasil, para a Argentina e para a Venezuela) ” (King e Ribas-Mateos, 2005:196), respondendo às politicas de atracção dos países em questão e às condições económicas
excepcionais (Yepez, 2007).
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Podemos afirmar que em geral a migração “em massa” foi dos países da Europa
do Sul para os países da América do Sul e, por esse facto, não é estranho que
actualmente os latino-americanos encontrem-se concentrados em Espanha, Portugal
e Itália. No entanto, outras comunidades europeias também emigraram, sendo o caso
dos alemães o mais emblemático. Fixaram-se em colónias especialmente no Brasil,
na Argentina, no Uruguai e no Chile (Page, 1995; Smith, 1969). Este antecedente ajuda
a entender melhor por exemplo a presença brasileira na Alemanha (Quadro 2). Em
consequência, parte da migração latino-americana para Europa corresponde à modalidade de retorno diferido entre gerações que conseguiram manter ou recuperaram
a cidadania de origem mesmo que não sejam os próprios mas sim os filhos, netos ou
bisnetos que regressam à terra dos antepassados para tentarem melhor sorte.

Tese dos laços provocados pelo exílio
Se a falta de recursos, a pobreza, as guerras e pós-guerras actuaram como factores de expulsão dos europeus para as Américas, as ditaduras latino-americanas desempenharam a mesma função na direcção oposta. As ditaduras dos países latino-americanos levaram milhares de pessoas ao exílio sobretudo entre 1960 e 1980. Muitos dos exilados foram recebidos em países como a Suécia, a Alemanha, a França, a
Grã-Bretanha, a Bélgica, a Espanha e Portugal. Pellegrino (2004) afirma que a violência e o autoritarismo foram determinantes na deslocação da população, representando os refugiados uma parte significativa das migrações durante algumas décadas do
século XX. A autora refere ainda que a migração forçada pelo exílio facilitaria nodos
fundamentais para as futuras redes de imigração. Yepez (2007) e Moraes (2007) argumentam que a migração latino-americana para a Europa durante os anos 1960-1980
teve um carácter político. Como exemplo, hoje podemos ainda identificar nas estatísticas a comunidade chilena localizada na Suécia, na França e na Grã-Bretanha.
Outro exemplo é a presença de académicos latino-americanos em alguns países da
União Europeia, que posteriormente foi associada ao brain-drain, já que alguns países da América Latina perderam os cérebros que não se “encaixavam” politicamente
nos regimes ditatoriais estabelecidos nos seus países. “A discussão à volta do braindrain, ou a “fuga de cérebros“ teve o seu auge significativo nos anos 60 e 70. A crise
económica dos anos oitenta e o carácter massivo das correntes que se deslocaram
desde os países do Sul para os do Norte, além dos problemas derivados do número de
refugiados e de pedidos de asilo, ocuparam uma grande parte da atenção do mundo
político e académico. A preocupação pelos recursos qualificados passou para segundo plano durante algum tempo” (Pellegrino, 2001:3).
Na actualidade, a «fuga de cérebros», é entendida de forma diferente. Martínez
Pizarro afirma que o «brain drain» não se consideraria um factor de empobrecimento e perda definitiva, mas sim que co-existiria como uma fonte de desenvolvimento
e vantagem potencial” (2005:27). Algumas das vantagens e novas formas de encarar
estes fenómenos é a migração circular, o ganho de «cérebros», o intercâmbio de
«cérebros», e aspectos do denominado co-desenvolvimento. O interessante é analisar
que muitas destas novas interacções que se realizam assentam nas velhas diásporas
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académicas do exílio, e que, portanto, continuam a alimentar, de forma temporal ou
definitiva os novos processos migratórios e de intercâmbio.

Supra-tese da globalização
Resulta impossível hoje pensar no fenómeno da migração estando desligado do processo mais amplo que define o presente: a globalização. A globalização ajuda a fluidez, intensidade e intensificação e a grandeza das migrações internacionais no seu
conjunto e segundo uma perspectiva global. Assim vemos que a globalização revela
certos elementos importantes tais como: a) a mobilidade do capital e o investimento
estrangeiro (Espanha e Portugal são grandes investidores na América Latina, ainda
que também existam outros países europeus que efectuem investimentos estrangeiros na região), b) a facilidade dos transportes e a massificação e abaratamento do turismo (uma grande percentagem de imigrantes entram como turistas), c) a facilidade
nas comunicações que mantém o globo conectado, d) a televisão permite saber quase
instantaneamente o que acontece no resto do mundo, transmitindo de imediato as
boas e as más notícias.
A globalização tem contribuído para que a Europa se tenha tornado num destino por
excelência da imigração, incluindo latino-americanos. Martínez Buján (2003) fala do
recente fenómeno de “latino-americanização” da imigração em Espanha. Igualmente,
podemos falar da “ibero-americanização” dos fluxos migratórios na Península Ibérica
(Padilla, 2005a) e da “brasilianização” dos fluxos em Portugal.
Em estreita relação com a globalização, apresentamos a subtese do mercado de
trabalho. Não é novidade que os elementos económicos que explicam, fomentam ou
desencorajam os movimentos migratórios, relacionam-se com as possibilidades de
uma inserção laboral. É através desta inserção no mercado de trabalho que o processo migratório pode ser concretizado e mantido ao longo do tempo. A lógica do
mercado de trabalho é a que explica mais claramente algumas das características da
migração, e especialmente nos diz em quê e porquê os latino-americanos ocupam os
postos de trabalho que ocupam. Izquierdo (2002) sustém que, ainda que as condições
nos países de origem sejam relevantes para determinar os processos migratórios, é
o mercado de trabalho espanhol, ou a procura de trabalho, em conjunto com as políticas adoptadas pelos governos, o que fundamentalmente atrai os trabalhadores.
Assim, esta subtese permite-nos entender o porque da feminização dos fluxos migratórios, especialmente em relação a algumas comunidades nacionais de imigrantes
como a andina, explicando-nos também porque é que outros fluxos não se feminizaram, ou foram-se masculinizando devido à reunificação familiar, ou se mantêm
semelhantes (Pellegrino 2004). Contudo, é importante perceber que a feminização
dos fluxos migratórios não se explica em todos os países da mesma forma, devido à
diversidade dos nichos do mercado de trabalho. Às vezes o fenómeno da feminização
está relacionado com o aumento do tráfico e da exploração sexual (Pellegrino, 2004),
outra vezes está relacionado com o aumento da procura de mão-de-obra feminina
para o trabalho doméstico, para tomar conta de crianças e/ou idosos, consequência
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da entrada ao mercado de trabalho das mulheres europeias e do envelhecimento da
população. Uma tendência bastante notória é que os imigrantes latino-americanos,
mesmo que trabalhando nos serviços, agricultura e na construção, têm um nível de
educação ou de formação superior ao necessário para o trabalho que desempenham
(Martinez Buján, 2003; Valencia, 2005; CELADE, 2006; Padilla 2006b; Pellegrino,
2004).
A atracção pelo mercado de trabalho europeu também se relaciona com o tipo de
câmbio, já que os salários europeus parecem mais favoráveis e atractivos mesmo
que se trate de postos de trabalho considerados de pouco prestígio e para os quais
os imigrantes estão sobrequalificados. Esta situação indica-nos que estamos frente a
uma mobilidade laboral descendente, somente compensada pela diferença de vencimentos e pelo tipo de câmbio (Padilla, 2005b e 2006; Solé e Parella, 2003).
A última subtese é a denominada subtese das redes sociais, que adiciona ainda outros
factores explicativos. Na literatura sobre migrações, as redes sociais aparecem definidas como as relações pessoais baseadas na família, no parentesco, nas amizades
e na comunidade (Hagan, 1998). A maior parte dos estudos realizados mostra que a
existência destas redes sociais de imigração reduz o custo da chegada e, a curto prazo, os gastos para se instalarem no país de destino, ao mesmo tempo que influenciam
e potenciam outras variáveis relacionadas com o processo de imigração como a decisão de imigrar, a direcção dos fluxos, os laços transnacionais, os padrões de fixação e
localização e a incorporação no mercado de trabalho.
Esta subtese, como vemos, complementa, enriquece e amplia a explicação mais compreensiva da tese do mercado de trabalho esclarecendo também outros aspectos relacionados com a flutuação. As redes sociais de imigração constituem um elemento
explicativo das migrações. Por exemplo, a antiga migração de portugueses para a
Argentina, Brasil e Uruguai, foi explicada em grande parte pela existência de redes locais (Baganha, 1990) já que outros factores económicos por si só, como os vencimentos e a procura de mão-de-obra, não eram razões suficientes (Carreiras et al., 2007).
Actualmente as redes adquiriram uma relevância central em muitos casos devido a
certos factores como a facilidade nas comunicações, a massificação do turismo, a redução das tarifas aéreas e a rapidez dos envios, facilitando a circulação de informação
e de recursos relacionados e associados com a migração.
As redes foram estudadas na literatura das migrações e o seu protagonismo é muito
conhecido em relação aos emigrantes latino-americanos nos EUA e no Canadá (Massey
et al., 1998, Landolt et al., 2009). Sendo assim, “o poder explicativo das redes no
desenvolvimento dos fluxos migratórios é muito forte, até ao ponto de servirem como
facilitadoras da migração, actuando como vectores a fim de transmitirem informação e como pontos de apoio que articulam os laços de solidariedade” (Pellegrino,
2004:45). Por exemplo, a existência destas redes faz com que grupos étnicos/
/nacionais se concentrem geograficamente em certos países, cidades e inclusivamente em certos bairros ou que os co-nacionais e os co-étnicos trabalhem no mesmo
sector ou nicho do mercado. Por outro lado, se analisamos os fluxos ao longo do tempo e retomamos o tema da velha migração, verificamos que os contactos familiares de
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outrora, nalguns casos, foram reactivados ou despertaram após algumas gerações,
verificando-se o que Massey (1990) chama de “causas circulares e acumulativas” da
imigração.
Conclusão
Embora as teses e subteses apresentadas permitam entender melhor as migrações
latino-americanas para a Europa, é importante reconhecer que possivelmente estamos perante a ponta do icebergue e que ainda não percebemos a complexidade
do fenómeno. A realidade mostra que a migração latino-americana para a Europa é
um fenómeno relativamente novo, se o compararmos com a migração europeia para
a América ou latino-americana para os EUA e que só recentemente começou a ser
estudada. Os estudos que até agora se realizaram permitem-nos conhecer algumas
características e singularidades do fenómeno, muito delimitados espacialmente e por
comunidades nacionais. Tendo em conta o que se sabe sobre as migrações em geral,
devemos questionar-nos sobre os aspectos fundamentais da integração e inserção
dos migrantes latino-americanos como cidadãos nos países de origem e de destino.
Os estudos já realizados e aqueles em curso assinalam a importância do tema, pelo
que a investigação futura deverá centrar-se numa visão holística e transnacional do
fenómeno. A realidade dos migrantes (emigrantes e imigrantes) é uma, e tanto o contexto de destino como o de origem fazem parte do mundo e do quotidiano do migrante, pelo que considerar os contextos como se fossem mundos diferentes é um erro
de apreciação metodológica e de intervenção prática ao nível das políticas. É assim
que tanto académicos latino-americanos como europeus, bem como políticos e funcionários, devem participar na construção teórica, prática e na política de migração,
incluindo ao máximo a participação dos próprios interessados.
Sem poder generalizar, podemos dizer que muitos latino-americanos na Europa conseguiram uma integração “de facto”, sobretudo na perspectiva do mercado de trabalho (formal e informal) sendo que beneficiaram-se em alguns processos de legalização e na aquisição de algumas das nacionalidades europeias (CELADE, 2006). No
mesmo sentido, a aproximação cultural e de valores entre os cidadãos da América
Latina e da Europa, ainda que existam diferenças, facilitou a inserção e a adaptação
na sociedade de destino (Pellegrino, 2004).
Não dá dúvida que a imigração transatlântica é um fenómeno que captou o interesse
de muitos, entre os quais se encontram os governos dos países de origem e de destino. Tanto uns como outros, tomaram consciência que os imigrantes, em conjunto,
movimentam grandes quantias de dinheiro, o que despertou o interesse de todos.
Enquanto que os países de origem desenvolvem políticas para atrair divisas, os países
de destino mostram-se interessados neles para incentivar o consumo na sociedade
de acolhimento.
Os países de destino, e neste caso os países da União Europeia, caso pretendam a
integração dos imigrantes, deverão ampliar o acesso à cidadania em diferentes esferas, assegurando a inclusão e evitando a exclusão dos imigrantes. Neste sentido e
pensando no futuro, deve-se evitar as desigualdades inter-geracionais que se tornam
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intoleráveis, sobretudo tendo em conta que a curto ou a longo prazo podem conduzir
a reacções violentas ou desagradáveis com os imigrantes e os seus descendentes, tal
como ocorreu em França e noutros países europeus.
Em conclusão, é necessário haver um diálogo fluido entre os países latino-americanos
e europeus, e especialmente entre os países ibero-americanos, apelando tanto à proximidade cultural como à defesa dos direitos humanos, e que se inclua na agenda
de trabalho o tema da migração a fim de ser discutido num plano de igualdade. Este
debate deverá incluir também os próprios imigrantes e as associações que os representam tanto nos países de origem como de destino.
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O As respostas extra-territoriais dos
Estados latino-americanos face à
migração transnacional
Extra-territorial answers of Latin American
States to international migration
Natalia Moraes Mena*
Resumo

Nos últimos anos têm-se intensificado e modificado as estratégias de vinculação dos Estados com os seus nacionais que
residem fora do território. Os Estados Latino-americanos não
ficaram alheios a estes processos, pelo que muitos deles começaram a desenvolver uma série de políticas extra-territoriais no
sentido de fortalecer as relações com as suas diásporas e fazê-las participar na construção nacional. O objectivo deste artigo é
descrever as políticas desenvolvidas pelos Estados desta região,
analisando os contextos específicos que determinaram a realização de diversas iniciativas.
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Abstract

The last years have witnessed new engagement strategies which
are carried out by the Nation-States assumed as sending countries of emigration and which target citizens who lived abroad.
The Latin American States have not reacted differently, thus they
have begun to develop extraterritorial policies to strengthen relationships with their diasporas and to engage them in the nation building process. The purpose of this paper is to analyze the
contextual framework of the new policies developed by the Latin
American States.
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Resumen

En los últimos años se han intensificado y transformado las estrategias de vinculación de los Estados con los nacionales que
residen fuera de su territorio. Los Estados Latinoamericanos no
han quedado ajenos a estos procesos, muchos de ellos han comenzado a desarrollar toda una serie de políticas extraterritoriales con el objetivo de fortalecer las relaciones con sus diásporas
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e involucrarlas en la construcción nacional. El objetivo de este
artículo es describir las políticas desarrolladas por los Estados
de esta región analizando los contextos específicos que han determinado la puesta en marcha de las diversas iniciativas.
Palabras claves
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As respostas extra-territoriais dos Estados
latino-americanos face à migração transnacional
Natalia Moraes Mena

Introdução
Os estudos sobre as diásporas e sobre o transnacionalismo têm mostrado como os
Estados de origem têm tido um papel importante na incorporação política, social e
económica dos seus emigrados/emigrantes. Os Estados latino-americanos não ficaram fora deste processo. Muitos deles começaram recentemente a desenvolver uma
série de estratégias com o objectivo de fortalecer e potencializar as relações com as
suas diásporas. Estas estratégias costumam ser interpretadas como uma reacção
vinda de cima às práticas transnacionais, desenvolvidas a partir do nível de baixo pelos migrantes (Smith e Guarnizo,1998). Isto não significa que as medidas e iniciativas
levadas a cabo tenham que ver sempre com um pedido específico da comunidade de
emigrantes. Quando se fala de reacções ou respostas por parte dos Estados faz-se
referência mais a uma reconfiguração do papel do Estado-nação face ao processo globalizador e ao transnacionalismo migrante do que a uma resposta específica frente a
certas reclamações por parte da diáspora.
Os Estados latino-americanos têm levado a cabo várias iniciativas com o objectivo de
manterem uma relação estreita com os seus emigrantes. Podem estar relacionadas
com aspectos tão diferentes como a extensão dos direitos até medidas para promover a cultura de origem e fortalecer o sentido de pertença a essa comunidade. Com
o objectivo de analisar as iniciativas desenvolvidas pelos diferentes Estados, foram
propostas várias tipologias tendo por base o tipo de iniciativas e o objectivo das mesmas. A classificação proposta por Levitt e de la Dehesa (2003) relaciona-se com o tipo
de acção e o vínculo que propõe fomentar. Gamlen (2006) apresenta uma classificação baseada nos dois componentes fundamentais que na sua perspectiva comporta o
conceito de cidadania: por um lado, pertencer a uma comunidade política e, por outro
lado, à existência de direitos e deveres enquanto membros dessa comunidade. A partir desta definição divide as iniciativas dos Estados em dois tipos, as que procuram
fortalecer o sentimento de pertença ( através de políticas simbólicas inclusivas) e as
que procuram estender os direitos de cidadania, estabelecendo determinadas obrigações. Combinando essas duas tipologias e tendo em conta a classificação proposta
por Ostergaard-Nielsen (2003) sobre as práticas políticas transnacionais de migrantes, apresento aqui uma revisão das principais acções levadas a cabo pelos Estados
latino-americanos que reúne as diferentes actuações em função das suas características e do tipo de vínculo que fomentam.1
1. O interesse dos Estados latino-americanos para com os seus emigrantes
Na América Latina as estratégias de vinculação com a comunidade de emigrantes
são de origem recente, a maioria na década de 90, coincidindo com o aumento do
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fluxo migratório para o exterior que a região viveu nesse período. No entanto, isto não
significa que muitos Estados não tenham realizado anteriormente iniciativas neste
sentido, mas estas em geral trataram-se de acções isoladas e pontuais, não formando parte de projectos específicos com o objectivo de criar laços com os emigrantes.
Algumas das primeiras medidas de vinculação levadas a cabo foram dirigidas a um
tipo específico de migrante, o altamente qualificado, procurando através destas a sua
reincorporação e regresso ao país. A título de exemplo pode-se citar o Programa de
Repatriación de Cerebros levado a cabo pela Colômbia nos anos setenta.
Actualmente a maior parte dos países da região realizou alguma acção junto dos seus
nacionais no exterior. Modificou-se a definição do papel do serviço exterior e iniciaram-se programas específicos de vinculação. Um aspecto importante do desenvolvimento destas iniciativas tem que ver com a mudança do conceito de emigrante. Antes
era visto como um desertor ou traidor e agora como herói ou membro de honra da
comunidade Por exemplo, no caso do México, vários autores mostraram como mudou
a percepção que se tinha do emigrante e o papel do Estado mexicano neste processo.
Denominados de “esquecidos” para passarem a ser chamados depreciativamente de
“pochos” na década de 60, tentou-se construir o mito heróico do migrante (González,
1999; Martínez-Saldaña, 2003 ). Este aspecto é importante e indica que, ainda que as
acções dos Estados se destinem aos nacionais que residem fora do país, em muitos
casos, as mesmas produzem transformações também dentro do próprio país. Neste sentido podemos dizer que, assim como os não migrantes são influenciados pela
actuação dos migrantes (Levitt e Glick Schiller, 2004) também são influenciados indirectamente pelas acções práticas de vinculação dos Estados com os seus emigrantes.
Desta forma, os Estados de origem configuram-se também como agentes construtores do espaço social transnacional.
2. Programas de vinculação e reformas burocráticas e administrativas
A maior parte dos países da América Latina realizou reformas burocráticas e mudanças administrativas com o objectivo de criar mecanismos de aproximação e vinculação com os seus nacionais no exterior. Muitos países resolveram modificar os
serviços consulares, criando unidades específicas dedicadas ao atendimento da comunidade emigrante. Além destas medidas, muitos promoveram ainda programas
específicos de vinculação que incluem estas mudanças administrativas bem como
outras estratégias de carácter simbólico ( de extensão de direitos, de promoção de
investimentos, etc.).
A Colômbia e o México podem ser considerados dois dos países da região com maior
trajectória de vinculação com a diáspora. No caso do México, como assinala Godring
(1999), depois de anos de laissez-faire, com alguns períodos curtos nos quais se tentou fomentar o regresso, a partir de 1988 a orientação da política em relação aos
emigrantes mudou radicalmente. Nesse ano é criado o Programa Paisano com o objectivo de apoiar, informar e assessorar os mexicanos e os seus descendentes (fundamentalmente aqueles que residiam nos EUA) que regressavam periodicamente ao
México. Com este programa pretendia-se também dar assessoria aos funcionários
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encarregados do controle da alfândega sobre os direitos dos cidadãos dos EUA de
origem mexicana e também tentar mudar as ideias negativas e pré-concebidas sobre os emigrantes e a sua denominação depreciativa de “pochos”. Em 1990 é criado
o Programa para las Comunidades de Mexicanos en el Exterior com três objectivos
fundamentais: servir de ponte entre as comunidades mexicanas no estrangeiro e as
pessoas, instituições públicas e privadas nacionais, promover uma melhor imagem
do México e dos mexicanos e fomentar o conhecimento da História, cultura e tradições mexicanas. Durante o governo de Fox foi criada a Oficina Presidencial para a
Atención de las Comunidades Mexicanas en el exterior. Posteriormente fez-se uma
nova reforma institucional para o atendimento dos mexicanos no exterior, apoiada em
três pilares: o Consejo Nacional para las Comunidades en el exterior (comissão intersecretarial criada em 2002, dirigida pelo presidente e composta por 11 secretarias),
o Instituto de Mexicanos en el exterior (criado em 2003 e encarregado de promover
estratégias e programas de vinculação) e o Consejo Consultivo del Instituto de los
Mexicanos en el Exterior (formado por líderes da comunidade de migrantes, assessores
e ainda por representantes dos governos locais). No caso da Colômbia, os primeiros
programas destinavam-se a captar migrantes altamente qualificados mas, em pouco
tempo, a política levada a cabo mudou de orientação. Em 1996 é criado o Programa
Colombia para todos com o objectivo de responder às necessidades dos emigrantes,
de proporcionar-lhes ajuda jurídica e ainda de modificar o papel desempenhado pelos
consulados. No ano 2002 é levado a cabo um programa ambicioso denominado
“Colombia nos une” abrangendo nove temáticas entre as quais se destacam: fomentar as entradas de divisas e investimentos, criação de redes transnacionais entre os
migrantes e o país, aumentar a informação sobre a diáspora, estimular a participação
política transnacional dos migrantes, melhorar a respectiva situação nos países de
acolhimento e ainda aumentar os vínculos simbólicos e o sentimento de pertença
ao país (Bermúdez, 2009). O Brasil cria em 1991 a Assistência a cidadãos brasileiros
no exterior. Durante o governo de Itamar Franco a unidade dos assuntos consulares
passaria em 1995 a Direcção-Geral. No governo de Lula da Silva dá-se novamente
uma mudança, sendo esta direcção substituída pela Subsecretaria-Geral de Cooperação e das Comunidades no Exterior sendo posteriormente criado o Departamento de
Comunidades Brasileiras encarregado das questões consulares (Padilla e Moraes,
2007).
No caso de alguns países da América Central como o Haiti, El Salvador e a República Dominicana, a realização de reformas burocráticas foi mais complexa devido
principalmente à pressão exercida por parte dos migrantes (no caso da República
Dominicana e de El Salvador) e ao interesse político em as incorporar à diáspora (principalmente no caso do Haiti). É na década de 90 que o Estado dominicano começa
também a implementar acções de vinculação com os seus emigrantes. É criada a
Subsecretaria de Asuntos Consulares y migratórios e a División de Protección de Intereses Dominicanos en el Exterior. No desenrolar da vinculação por parte do Estado é
importante a mobilização dos migrantes dominicanos a favor da extensão de direitos
como o da dupla nacionalidade e o do direito ao voto. Em 1996, com a vitória de Leonel
Fernández como presidente, que tinha vivido muitos anos da sua infância nos Estados
Unidos da América, começaram a estreitar-se os laços e a desenvolverem-se estratégias para incidir na política dos EUA. Os consulados começaram a estar ocupados
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por migrantes afins ao governo ( Levitt e de la Dehesa, 2003) iniciando-se um lobby a
favor dos interesses dominicanos nos EUA (Itzigsohn, 2000). Foram criados conselhos
consultivos e no ano 2006 é criado o Programa Presidencial de Apoyo a las Comunidades Dominicanas en el Exterior com o objectivo de contribuir para o fortalecimento
dos conselhos consultivos e melhorar a capacidade do Estado para formular políticas
públicas dirigidas aos emigrantes.
Vários países da América do Sul começaram mais recentemente a desenvolver estratégias de vinculação com os seus emigrantes. No ano 2000 o Chile criou a Dirección
para la Comunidad de Chilenos en el Exterior (DICOEX) composta por dois departamentos: o de Vinculación y Desarrollo e o de Comunicación y Cultura. A política de
vinculação adquiriu uma maior força a partir do Plano do Governo de 2006-2010 no
qual se estabelecem novas estratégias de aproximação à diáspora. No ano de 2008 é
criado o Comité Interministerial para la Comunidad Chilena en el Exterior como instância transversal para a coordenação entre os diversos sectores do Estado chileno
e o exterior. No caso do Equador, é criado em 2004 o Consejo Nacional de Atención
Integral a los Migrantes Ecuatorianos y sus Familias vindo a ser posto em prática
somente em 2006 (de la Veja, 2006). No Plano Nacional de Política Exterior 2006-2010
o tema migratório adquire maior interesse criando-se a Dirección General de Apoyo
a los Ecuatorianos en el Exterior e a Secretaría Nacional del Migrante cuja função é a
de definir, coordenar e levar a cabo a política migratória do Estado.
A análise das reformas levadas a cabo pelos Estados latino-americanos mostra a
grande diversidade das mudanças que ocorreram em poucos anos, muitas delas relacionadas com a própria aprendizagem que cada país foi fazendo sobre os temas
da vinculação, o envolvimento dos diferentes governos nas modificações levadas a
cabo e a importância da mobilização dos migrantes e das suas exigências. A extensão
de certos direitos como o facto de poder votar vivendo no exterior, a necessidade de
promover os investimentos e de criar meios através dos quais os mesmos possam
ser efectuados, os pedidos dos emigrantes no sentido de uma maior participação e
um papel na formulação e execução destas políticas, levaram os Estados a construir
novas estruturas institucionais governamentais e de vinculação com a diáspora. A
análise realizada mostra uma tendência para basear estas estruturas em três pilares
fundamentais: uma unidade central que se encarrega de fazer um esboço das iniciativas, um órgão no qual participam vários organismos do Estado coordenados por
uma unidade de execução cuja função é a de executar as iniciativas e um conselho
de consulta no qual se inclui os migrantes e cuja composição e formas de representação varia de acordo com cada país. Nalguns casos transformam-se em formas de
organização da diáspora e noutros são somente entidades assessoras das políticas
de vinculação.
3. Organização da comunidade emigrante e dos órgãos de consulta
Uma forma de organizar a diáspora e de fazê-la participar a nível transnacional através de mecanismos institucionalizados, tem sido através da criação de conselhos
consultivos ou de conselhos de cidadãos em diferentes cidades nas quais as colectivi-
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dades de migrantes sejam significativas. Diversos países como o Brasil, a Colômbia, o
Peru, a República Dominicana e o México realizaram iniciativas neste sentido mas de
tipo e com resultados diferentes.
Nalguns países os conselhos consultivos são concebidos como organizações da sociedade civil cujos representantes são escolhidos entre o grupo de migrantes e dos diferentes lugares onde vivem. Trata-se de organizações separadas do Estado mas que
este lhes estabeleceu alguns requisitos que devem cumprir para poderem beneficiar
de dita institucionalidade enquanto órgãos representativos da comunidade emigrada.
Noutros casos, como o do México, existe somente um conselho consultivo composto
por líderes eleitos pelas próprias comunidades de migrantes e outros agentes sociais,
por um período de três anos.
O funcionamento dos Conselhos Consultivos nos diferentes consulados tem sido
um processo bastante complexo e conflituoso na maioria dos países. Nalguns casos
foram ultrapassados os problemas iniciais e estes mecanismos de organização da
diáspora funcionam sem grandes problemas mas, em outros casos, ainda prevalecem
algumas dificuldades para que estes órgãos funcionem de acordo com aquilo que se
esperava. Uma parte dos problemas iniciais está relacionada com a possibilidade de
cooptação política. Este é um dos factores que explica, a organização rudimentar dos
Conselhos no caso da Colômbia. No Peru os problemas têm estado relacionados com
a sua politização por parte dos inscritos e simpatizantes de determinados partidos
políticos peruanos em Espanha. Geralmente estes problemas não afectaram da mesma forma todas as localizações da diáspora. Por exemplo, no caso da Colômbia e do
Peru, este facto é mais visível na comunidade residente em Espanha, enquanto que
os conselhos consultivos de outros países latino-americanos instalados em Londres
parecem não ter ligação com os partidos políticos, estando formados por pessoas
independentes reconhecidas pela comunidade (Moraes et al., 2008).
Se bem os Conselhos Consultivos têm sido as organizações promovidas pelos Estados para representar as comunidades de emigrantes, não foram as únicas entidades
interlocutoras entre os migrantes e o Estado. As associações de migrantes também
têm representado um importante papel neste sentido e também foram tidas em conta
nas estratégias de vinculação.
4. Extensão dos direitos políticos e sociais
As estratégias de vinculação dos Estados latino-americanos com os seus emigrantes têm estado relacionadas também com a extensão dos direitos políticos e sociais
fora do território nacional. Até há pouco tempo, muitos países distinguiam cidadãos
nacionais de cidadãos não nacionais. Geralmente estes últimos referiam-se àquelas
pessoas que tinham nascido no país e que pelo facto de terem emigrado do mesmo,
tinham perdido os direitos políticos que lhes correspondiam enquanto cidadãos. Continuavam a ser nacionais, uma vez que muitos não tinham perdido a nacionalidade,
mas já não eram considerados cidadãos uma vez que não podiam participar politicamente. Por outro lado, muitos destes migrantes perdiam inclusive o seu estatuto de
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nacionais ao adoptarem, por exemplo, a nacionalidade de outro país. Esta situação
começa contudo a mudar na década de noventa. Começa-se a adoptar medidas no
sentido de manter a nacionalidade de origem no caso de adquirir outra, assistindo-se
à aprovação de leis para regulamentar o voto do exterior e , ao mesmo tempo, tendo
em conta os programas de vinculação mencionados anteriormente, começando-se a
desenvolver iniciativas que visam proteger, de diferentes maneiras, os emigrantes e
contribuir para a sua inserção nos lugares de residência.
Enquanto que o facto de não perder a nacionalidade de origem foi uma medida bastante alargada e que não originou grandes controvérsias, a extensão do direito ao
sufrágio vivendo no exterior foi uma questão mais polémica. Nalguns casos, apesar
de ter sido aprovada, demorou vários anos para ser levada à prática por falta de regulamentação e, noutros casos, continua ainda a ser um tema a debater. Há países que
foram pioneiros e que instituíram o voto a partir do exterior ainda antes de se terem
iniciado as políticas de vinculação, países estes que viveram uma grande corrente migratória. É o caso do Brasil e da Colômbia que aprovaram este direito já na década de
sessenta. Pelo contrário, existem países como o Chile, o Uruguai, El Salvador, a Costa
Rica, entre outros, que impedem os seus cidadãos de votarem do exterior, apesar de
ter havido grandes protestos por parte dos migrantes reclamando esse direito.
Desde a década de noventa, vários países da América Latina aprovaram o direito ao
voto. No caso do Equador, do México, da República Dominicana e das Honduras, os
emigrantes até há pouco tempo, não podiam exercer este direito dado que, apesar
do mesmo ter sido aprovado, não existia regulamentação. Na maioria dos países nos
quais se permite a participação política a partir do exterior, esta é contudo limitada
à eleição para presidente e vice-presidente. A Argentina, a Venezuela e a Colômbia
incluem ainda a participação na eleição para o Parlamento. Este último país permite
também o direito a exercer a representação política directa através da designação de
lugares no parlamento representando os residentes no exterior. Para isso os emigrantes possuem o seu próprio círculo eleitoral.
Analisando os casos nos quais se verificou um aumento da participação política dos
residentes no exterior, verifica-se que o tempo e o processo de aprovação e implementação foi bastante diferente. Embora existam elementos comuns em cada uma
destas experiências, as mesmas não podem ser interpretadas se deixarmos de lado
aspectos locais e processos histórico-políticos que cada país atravessou. O contexto globalizador e a necessidade da reconfiguração dos Estados-nação em contextos
transnacionais, motivou os Estados a desenvolverem mecanismos de vinculação com
os seus emigrantes, entre outros motivos, para assegurar o envio de remessas ou
ainda para fomentar o lobby. Neste sentido, não se pode separar a extensão do direito
ao voto da reestruturação global e da nova dimensão que representam actualmente
os emigrantes para com os seus Estados. No entanto, a extensão do direito ao voto (ou
a não extensão) tem que ver fundamentalmente com os contextos políticos específicos pelos quais cada país foi atravessando e que em muitos casos, ou acelerou a implementação destas iniciativas na prática ou que, pelo contrário, colocou dificuldades
ou obstáculos à sua aprovação. Na maior parte dos países o direito ao voto é aprovado
em contextos de transição democrática ou de mudança política (Calderón, 2003).
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Este facto verifica-se em países como a Argentina, o Brasil, o Peru e as Honduras.
No entanto, o fim da ditadura ou a mudança de governo não foram os únicos factores
determinantes. Nalguns casos, estes direitos foram aprovados e ampliados dentro de
reformas constitucionais através das quais também se reconheceram direitos a outras minorias residentes no território como no caso da Colômbia e mais recentemente
na Bolívia, ou a processos de modernização do Estado como no caso do Brasil ( Padilla
e Moraes, 2007) ou ainda em resposta ao contexto de violência e conflito armado sendo
visto como uma estratégia para melhorar a imagem do país e aproveitar o potencial político da comunidade no estrangeiro, tal como sucedeu também na Colômbia
(Calderón, 2003; Bermúdez, 2009). Nalguns países, a aprovação do direito ao voto
esteve ligado à mobilização dos migrantes (República Dominicana e do Equador( e,
ligado a este factor, à importância e ao papel económico e político que a comunidade
emigrada adquiriu, como aconteceu, entre outros países, nas Honduras (Calderón,
2003).
A não aprovação do direito ao voto, apesar das exigências e da mobilização desenvolvidas pela comunidade de emigrantes, também pode ser interpretada em função do
contexto político de cada país e do possível custo político que teria esta medida. As
causas políticas da migração em décadas passadas de salvadorenhos, paraguaios,
chilenos e uruguaios e as redes políticas que estes migrantes mantiveram com o país
de origem podem explicar, em parte, a não aceitação das distintas iniciativas para
regulamentar o direito ao voto. No caso de El Salvador, com a migração originada
pela guerra civil dos anos 80, estabeleceram-se redes políticas transnacionais entre os que tinham conseguido sair do país e os que tinham ficado. As campanhas de
solidariedade e denúncia realizadas pelos migrantes do período e os vínculos baseados no sentimento de obrigação e de responsabilidade por aqueles que não puderam
emigrar, criaram as bases para que, por um lado a diáspora reivindique como válida
a extensão deste direito e, por outro, e exactamente por essa razão, que este não consiga o apoio de todos os partidos políticos (Landolt, 2003). Alguns motivos parecidos,
se bem que em contextos políticos diferentes, podem explicar a recusa do Paraguai,
do Chile e do Uruguai.
No Chile, vários projectos de lei que visavam regulamentar o voto, não foram aceites
pelo Parlamento. No entanto, com o governo de Bachelet iniciou-se uma nova etapa
no debate sobre este tema e o mesmo foi incluído na reforma constitucional através
do projecto de lei de Inscripción Automática y Voto Voluntario que foi recentemente
aprovado. O que restaria saber é se é possível criar mecanismos necessários para
que os chilenos possam votar faltando já menos de um ano para as próximas eleições
chilenas em Dezembro de 2009. A análise destes casos mostra que a origem política
dos primeiros ou dos mais importantes fluxos migratórios e a ideia de que a maioria
dos migrantes possui uma ideologia política determinada, leva a que dentro destes
países se veja com desconfiança a participação política dos emigrantes (Calderón,
2003; Moraes et al., 2008). No entanto, a experiência dos países que estabelecem este
direito mostra que a participação política a partir do exterior é geralmente bastante
baixa, existindo muita abstenção (Calderón,2003; Itzigshn e Villacrés, 2009). O direito
ao voto varia entre os grupos específicos e em função das diferentes localizações da
diáspora (Padilla e Moraes, 2007; Moraes et al., 2009).

Migrações _ #5 _ Outubro 2009

45

Enquanto que a questão do voto dos emigrantes tem sido muito debatida, como mencionámos, o direito a conservar a nacionalidade de origem apesar de adquirir uma
nova e a transmissão desta aos filhos nascidos fora do país, têm sido medidas que
geraram menos controversa e que foram adoptadas por uma grande parte dos países
da região. Isto não significa contudo que tenha tido o mesmo alcance e as mesmas
condições. No caso da República Dominicana, aquelas pessoas que adquiriram outra
nacionalidade não perdem a dominicana mas não se podem candidatar ao cargo de
Presidente da República. O mesmo acontece no que diz respeito à transmissão da nacionalidade. Uma parte dos países permite a transmissão da nacionalidade aos filhos
nascidos no estrangeiro mas somente quando estes se “fixem” ou estejam “domiciliados” no país como é o caso do Paraguai e do Uruguai, ou ainda quando se inscrevam num consulado ou registo civil do estrangeiro como sucede no caso da Colômbia
e da Costa Rica. Noutros casos como no venezuelano, para adquirir dita nacionalidade
é necessário ter o pai ou a mãe com nacionalidade venezuelana por nascimento e se
somente um dos dois progenitores cumprir com esta condição pode-se adquirir a nacionalidade venezuelana ao residir no território nacional ou optar por dita nacionalidade. A maioria destas medidas teve uma repercussão positiva no seio da comunidade
emigrada já que, nalguns casos, correspondiam a pedidos historicamente efectuados
pelos migrantes. Um exemplo da relação complexa entre pertenças e os direitos que
estas trazem consigo é o debate recente entre os migrantes bolivianos em Espanha
após a nova constituição que garante aos filhos destes a nacionalidade boliviana mesmo que nasçam fora do país. Com esta medida os filhos dos migrantes passam a ser
incluídos dentro da comunidade política boliviana mas ao mesmo tempo não se lhes
concede a possibilidade de obterem a nacionalidade espanhola.2
A extensão dos direitos políticos não foi uma das únicas estratégias que os Estados
latino-americanos desenvolveram para fortalecer a relação com os seus emigrantes.
Muitos deles levaram a cabo algumas iniciativas com vista a dar protecção social e
ajudar a adaptação dos migrantes nos países de residência. Neste sentido, muitos
Estados assinaram acordos com os mais significativos países de destino da sua diáspora, no que diz respeito à segurança social a fim de garantir as pensões e reformas.
Outros desenvolveram campanhas de informação, sensibilização e serviços de saúde.
Este é o caso do programa Ventanilla de Salud realizado pelo Estado mexicano o qual
consiste em dar serviços de saúde e ao mesmo tempo promover uma “cultura” de
prevenção , informação e participação nesta questão. O Chile, por seu lado, realizou
um programa denominado Servicios en Terreno que presta informações sobre saúde,
direitos sociais e humanos aos chilenos residentes no exterior, ainda que tenha tido
maior impacto na Argentina. Outros programas destinaram-se mais aos países de
origem do que aos países de residência, dando certos serviços públicos ou protecções específicas para as famílias dos migrantes ou a estes quando pensem regressar
temporária ou definitivamente ao país. Nesta linha podemos mencionar o Programa
de Ayuda, Ahorro e Inversión a favor dos migrantes e das suas famílias realizado em
2002 pelo Equador e o programa de Fondos de Pensiones promovido por El Salvador
para que os migrantes possam associar-se a partir do exterior.
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5. Extracção de obrigações
As estratégias dos Estados para se manterem vinculados com os emigrantes não
estão relacionadas somente com a extensão de direitos e protecção social. A maior
parte dos Estados desenvolveu iniciativas para fomentar o envio de remessas, o investimento e a cooperação dos emigrantes com os seus países de origem.
As remessas representam uma importante fonte de rendimentos para uma grande
parte dos países da região. Por essa razão, aumentar o envio das mesmas e criar
mecanismos para facilitar e abaratar o seu custo tem sido uma das principais acções
levadas a cabo neste sentido. Foram incentivados acordos com entidades bancárias
para baixar o custo do envio ou, como no caso de El Salvador, fizeram-se programas
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento a fim de que os receptores dos
envios possam ter acesso a pequenos créditos. Nalguns casos, estas iniciativas têm
tido um carácter bastante mais local como na cidade de Valadares ( Brasil), também
denominada “Valadólares”, por se ter transformado num exemplo no que diz respeito
às estratégias para atrair remessas ( Padilla e Moraes, 2007).
O estímulo ao investimento adoptou diversas estratégias. Nalguns casos tentou-se
incentivar o desenvolvimento de pequenas e médias empresas. Com este fim e no
âmbito do Programa de Ayuda, Ahorro e Inversión a favor dos migrantes e das suas
famílias, o Equador criou no ano 2002 um fundo para permitir que a dívida que os
migrantes tinham contraído para poderem viajar ao estrangeiro, fosse investida na
realização de micro empreendimentos. Também com o objectivo de fomentar o investimento, o Brasil criou em 2001, com o apoio do BID e de bancos privados, um fundo
para apoiar e assessorar os emigrantes brasileiros que quisessem investir no país.
Outros Estados realizaram estratégias para incentivar o mercado imobiliário através
da realização de feiras e actividades promocionais nos principais países de destino
da emigração. Com o programa Mi Casa, o Estado mexicano procurou incentivar os
mexicanos residentes nos EUA a comprarem casa no México. Para tal dava facilidades
para aceder a um empréstimo hipotecário que os migrantes podiam pagar em prestações mensais a partir do seu país de residência.
Além de estimular as remessas individuais ou familiares e aumentar o investimento,
os Estados e os governos locais criaram uma série de medidas para fomentar a cooperação dos migrantes e das suas organizações no desenvolvimento das suas comunidades de origem ou com projectos específicos de desenvolvimento. Neste sentido,
El Salvador criou um Fondo de Inversión Social para el Desarrollo que elabora projectos com os migrantes, com o governo estatal e local através do programa Unidos
por la Solidariedad. O México promove actualmente o desenvolvimento de um programa parecido denominado 3x1. Este programa funciona a partir das contribuições de
clubes e associações estatais e municipais. O dinheiro trazido pelos migrantes para
investir em projectos de desenvolvimento e obras de impacto social multiplica-se por
três com a contribuição monetária das três instâncias governamentais. Outro exemplo mais amplo e ambicioso é o programa Junín Global realizado no Peru.
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6. O desenvolvimento de medidas simbólicas e de promoção de pertenças
O desenvolvimento do sentido de pertença dos migrantes à sua comunidade de origem e o estímulo de um nacionalismo à distância que fortaleça os vínculos com o
país, são algumas das principais estratégias desenvolvidas pelos Estados de origem.
Dentro deste tipo de acções destacam-se as que se relacionam com aspectos como
promover a cultura de origem, gerar canais de comunicação específicos com a diáspora, apoiar e organizar encontros com organizações de migrantes e outro conjunto
de medidas para chamar a atenção para a importância dos migrantes para o país.
Uma das estratégias simbólicas desenvolvidas pelos Estados foi estabelecer uma zona
territorial para a comunidade de emigrantes como parte de uma província, estado ou
departamento de uma nação. Assim na década de noventa no Haiti denominou-se a
comunidade da diáspora como o décimo departamento do país, Uruguai denomina-se
Departamento 20, o Chile como a Región XIV e a Argentina como a vigésima quinta província. Nalguns países estabeleceram-se datas especiais comemorativas dos
emigrantes. Em 1999 o governo do Haiti dedicou uma semana de festejos à diáspora.
No Peru foi designado o dia 18 de Outubro como o dia dos peruanos no exterior e a
República Dominicana celebra o dia do emigrante no dia 20 de Dezembro.
Uma grande parte das actividades levadas a cabo para promover a cultura do país
de origem é desenvolvida através dos consulados, embaixadas e, em muitos casos,
através das associações e organizações de migrantes. O Chile, por exemplo, desenvolveu uma série de iniciativas através do que denominou de fondos concursales, os
quais financiam actividades culturais levadas a cabo por organizações de migrantes
no estrangeiro. Neste âmbito desenvolveram-se actividades e reuniões como “Chile
país de poetas” ou “Revisitando Chile: Identidad e historia”. El Salvador realizou exposições itinerantes como a “Así es mi tierra” e, com o fim de fomentar a cultura e
oferecer materiais de apoio às iniciativas artístico-culturais dos salvadorenhos fora,
criou o que denomina Kit Básico de Material Cultural y Cívico que é difundido pelas
representações diplomáticas e pelas organizações de migrantes.
Tendo em conta a importância que representa a internet na vinculação dos migrantes
com o seu país de origem e com os seus familiares, foram criados portais específicos
dedicados à comunidade no exterior. Também foram criados meios de comunicação
específicos para a diáspora como revistas e folhetos, que são enviados periodicamente
através do correio electrónico, e guias com informações importantes no que diz respeito aos direitos dos emigrantes, por exemplo, que tipo de benefícios podem aceder a
partir do exterior e com recomendações específicas para os que pensam emigrar.
A fim de fortalecer as relações entre os migrantes e os representantes do Estado
e os organismos encarregados dos programas de vinculação, a maioria dos países
realizou encontros periódicos, seminários e conferências. Muitos destes foram organizados no país de origem e outros nas cidades nas quais reside o maior número de
migrantes. Como exemplo, podemos citar a primeira conferência das Comunidades
Brasileiras no Exterior que se realizou no Rio de Janeiro, e na qual assistiram mais de
400 participantes de todo o mundo.
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Finalmente, uma grande parte dos Estados promoveu a realização de censos ou de
registos de emigrantes com o fim de conhecer tanto a sua situação como a distribuição da diáspora, podendo desta forma manter um contacto mais estreito com a
mesma.
A título de conclusão
A análise das iniciativas realizadas coloca três questões fundamentais na análise
sobre as respostas extra-territoriais dos Estados. Em primeiro lugar é necessário
analisar as iniciativas de vinculação segundo uma perspectiva histórica que permita
compreender as mudanças que se produziram nas estratégias levadas a cabo e os
contextos específicos que proporcionaram ou limitaram o desenvolvimento destas
estratégias. Em segundo lugar, é indispensável analisar as diferenças que possam
existir entre as políticas nacionais e as locais e as relações de sinergia ou conflito que
possa haver entre elas. Por último, tal como assinala Goldring (1999), é necessário
que os estudos não se centrem somente nas medidas mas também na sua concretização. O nível, alcance e a repercussão das medidas promovidas não podem ser
conhecidas sem se recorrer a um estudo que vá desde o “desenho” das políticas até
à sua concretização. Uma análise baseada exclusivamente nos conteúdos manifestos
dos programas e nos discursos dos representantes governamentais sobre os mesmos, permite-nos conhecer algumas características das iniciativas mas fornece-nos
poucas informações quanto à dimensão real que as mesmas alcançaram bem como
sobre o impacto que tiveram tanto no seio dos migrantes como na comunidade de
origem. Este tipo de análises podem conduzir a conclusões erradas e levar a pensar,
por exemplo, que certas iniciativas de vinculação podem ser interpretadas como “integrais” quando em muitos casos, ao se analisar a sua aplicação e o seu alcance no
seio dos emigrantes, não passam de meras retóricas de inclusão (Padilla e Moraes,
2007). Este último aspecto é importante já que se sabe pouco sobre o impacto global
que têm as medidas de vinculação que descrevemos, na comunidade de emigrantes.
Alguns autores ressaltaram que grande parte destes não está satisfeita com as
acções levadas a cabo pelos seus Estados de origem (De la Garza e Cortina, 2005; Vono
de Vilhena, 2006). A maior parte das críticas prende-se com as dificuldades existentes
para participar politicamente através do voto ou a falta de compromisso dos governos
de origem para com as necessidades dos migrantes nos países de residência.
O impacto e a repercussão das medidas levadas a cabo não podem ser interpretadas
somente em termos das percepções que têm os migrantes com respeito às mesmas.
Goldring (1999) mostrou como a participação dos migrantes mexicanos em projectos
de cooperação promovidos pelo Estado nas suas comunidades de origem, transformam as relações de poder dentro do campo migratório. Os líderes migrantes que
efectuavam estas iniciativas gostavam de sentir o reconhecimento e o poder que recebiam através do contacto com as instâncias governamentais do país de origem. A
capacidade de influência e o poder simbólico que gera participar em determinadas
iniciativas ou ser representante da diáspora, é um aspecto que deve ser tido em conta
nas análises sobre a relação entre os Estados de origem e os seus migrantes. Outro
aspecto importante é o que diz respeito à repercussão política destas medidas e à
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possibilidade de cooptação política por parte dos governos que as preconizam. Aspectos que ainda não foram totalmente tratados nas investigações realizadas sobre
a temática.
A análise que foi aqui apresentada mostra o papel desempenhado pelos Estados de
origem na definição da Estrutura de Oportunidades Políticas Transnacionais. O tipo,
o alcance e o grau de institucionalidade das iniciativas levadas a cabo pode contribuir
para construir um campo propício para que as práticas políticas transnacionais dos
migrantes sejam efectivas. Como foi referido, as estratégias dos Estados depararamse nos últimos anos com processos complexos de mudança e de reestruturação. Nalguns casos, ainda que se tenha começado a desenvolver determinado tipo de medidas, não existe continuidade nas mesmas nem a inclusão deste tema nas agendas
nacionais. Apesar de que esta situação parece estar a mudar nalguns países, ainda
não é possível determinar até que ponto corresponderão a meras estratégias pontuais de alguns governos ou se continuarão no tempo, tornando-se assim verdadeiras
políticas de Estado em termos migratórios.
Notas
1

2

Este artigo representa uma revisão ampliada actualizada da comunicação apresentada no X Congresso sobre Imigração: Movimientos transnacionales y globalización realizado em Almería (España) em Abril de 2006
Os filhos dos imigrantes nascidos em Espanha são reconhecidos como espanhóis somente quando o seu país de
origem não lhes concede a nacionalidade.
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Tradicionalmente as cimeiras ibero-americanas têm dedicado
atenção à questão da imigração. Contudo, a nível europeu, é a UE
que dispõe de competência para regulamentação desta matéria.
Recentemente, a UE adoptou a polémica Directiva de Retorno sobre o afastamento de imigrantes em situação irregular. Esta directiva tem sido duramente criticada na América Latina pela sua
natureza excessivamente restritiva. Este artigo analisa a directiva
e as críticas a ela dirigidas, para de seguida analisar a forma como
Portugal e Espanha, e também a Itália, estão a implementar as
disposições da directiva. São estes os países mais relevantes neste
aspecto, pois são neles que se encontra a maioria dos imigrantes de América Latina em situação irregular. Por último, o artigo
adianta algumas recomendações visando uma política de repatriação mais humana.
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The Ibero-American Summits have traditionally paid attention to
the issue of immigration. However, the competence to regulate it
at a European level falls in the hands of the European Union. Recently, the EU adopted the controversial Returns Directive on the
expulsion of irregular migrants which has been fiercely criticised
in Latin America for its restrictiveness. This paper analyses this
Directive and its criticisms to then look at the way in which Portugal
and Spain, but also Italy, are implementing its provisions. These
are the most relevant countries as they have the largest numbers
of Latin American irregular migrants. Finally, the paper proposes
some policy recommendations to achieve a more humane repatriation policy.
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Tradicionalmente las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno han prestando atención al tema de las migraciones. Sin embargo la competencia para su regulación a nivel
europeo está en manos de la Unión Europea. Recientemente, la
UE adoptó la controvertida Directiva de Retorno sobre la expulsión
de los inmigrantes irregulares, la cual ha sido duramente criticada
en América Latina por su carácter restrictivo. Este artículo analiza
esta Directiva y sus críticas para poder escudriñar después cómo
Portugal y España, y también Italia, la están implementando. Estos son los países más relevantes y donde se concentra la mayor
parte de los inmigrantes latinoamericanos irregulares. Finalmente, también se proponen algunas recomendaciones para conseguir
una política de repatriación más humana.
Directiva de Retorno, reacción, América Latina, inmigración,
expulsión
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Reacções latino-americanas à adopção
da Directiva de Retorno
Diego Acosta Arcarazo

Introdução1
A Cimeira Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo tem vindo a dedicar
cada vez mais atenção às questões da migração entre a Europa e a América Latina.
Em 2006 a XVIª cimeira, por exemplo, assinou o Compromisso de Montevideu sobre
Migração e Desenvolvimento. Este compromisso assinalava o seguinte: “É imperativo
situar a pessoa do migrante no centro dos programas ou projectos migratórios, assegurando que as políticas migratórias respeitem plenamente os direitos humanos dos
migrantes, no âmbito do ordenamento jurídico de cada Estado, independentemente
de sua condição migratória…”.2
Contudo, em relação a Portugal e Espanha, hoje em dia grande parte da sua legislação advém da União Europeia. De facto, é clara a competência jurídica da UE para
tratar de questões de imigração desde da entrada em vigor do Tratado de Amesterdão
em 1999. Desde então, lidar com este problema , incluindo a repatriação dos imigrantes ilegais, tem vindo a ocupar um lugar central nesta política comum. É por isso
que, com inicio em 2000, a UE adoptou diversos instrumentos jurídicos no campo de
imigração clandestina (Acosta, 2009: 22-23). Este processo atingiu o seu auge com a
adopção da Directiva de Retorno em 2008, como veremos adiante.
A directiva tem sido dura e largamente criticada dentro e fora da UE. O Alto Comissário dos Direitos Humanos das Nações Unidas, por exemplo, censurou a directiva, argumentado que era uma medida dificilmente reconciliável com a protecção das pessoas individuais (Ilies, 2009:13). Mais importantes ainda foram as críticas levantadas
na América Latina, uma região que a UE tem reconhecido em vários momentos como
sendo um parceiro estratégico.3
Este artigo aborda duas questões principais. Em primeiro lugar, dá reconhecimento
às criticas dirigidas à Directiva de Retorno pelos governos latino-americanos e pelas
organizações internacionais da região. Em segundo lugar, examina a forma como os
países membros estão a implementar a directiva e adianta várias opções para a sua
transposição para a legislação nacional, considerando as preocupações articuladas
pela América Latina. Esta é uma questão extremamente relevante para que haja da
parte da UE e dos seus estados membros uma clara vontade de cumprir os acordos
políticos adoptados com parceiros estratégicos tais com a América Latina.
No cumprimento dos meus objectivos, irei em primeiro lugar descrever sinteticamente as principais características da directiva. De seguida irei apontar as mais importantes críticas feitas pela América Latina à sua adopção, bem como as respostas que
o parlamento europeu o e o governo espanhol deram a essas preocupações. Deste
modo, irei examinar também a maneira como alguns estados membros, nomea-
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damente Espanha, Itália e Portugal, estão a implementar a directiva. Estes estados
membros são os mais relevantes para esta questão, em razão do elevado número de
cidadãos latino-americanos que aí residem. Por último, irei tecer algumas conclusões e recomendações para as políticas a seguir.
A adopção da Directiva de Retorno
A directiva relativa a normas e procedimentos comuns nos Estados-Membros para o
regresso de nacionais de países terceiros4 em situação irregular5 (adiante designada
por Directiva de Retorno) foi publicada oficialmente a 24 de Dezembro de 2008, na
sequência da sua aprovação pelo Parlamento Europeu em 18 de Junho de 2008 e sua
adopção formal pelo Conselho Europeu em 9 de Dezembro de 20086. A Directiva de
Retorno é o primeiro importante instrumento jurídico relativo à imigração adoptado
segundo o procedimento de co-decisão.
O objectivo da directiva é o de estabelecer “normas e procedimentos comuns a aplicar
nos Estados-Membros para o regresso de nacionais de países terceiros em situação irregular”(Artigo 1º). O conceito de regresso inclui o país de origem, um país de
trânsito, ou qualquer outro país para o qual o migrante em situação irregular decida
regressar voluntariamente e no qual seja aceite. A directiva trata de várias questões
relativas ao procedimento para o regresso. Entre as suas disposições mais polémicas
figura a exclusão de alguns migrantes em situação irregular no âmbito da legislação,
a possibilidade de detenção de um migrante para um período que se pode alargar até
18 meses, a probabilidade da imposição de uma proibição de entrada na UE durante
um período de 5 anos, e a possibilidade de detenção e repatriamento de menores não
acompanhados. Pela positiva, a directiva dá prioridade à extensão do período de regresso voluntário, de 7 até 30 dias, se bem que em alguns casos este período não seja
concedido. Do mesmo modo, a directiva obriga os estados membros a emitir uma
decisão de regresso (Artigo 6º), existindo no entanto algumas excepções, nomeadamente a possibilidade de conceder uma autorização de residência por razões compassivas, humanitárias ou outras (Artigo 6º, cl. 4). Por último, a directiva estabelece
diversas garantias para o migrante em situação irregular durante todo o processo de
afastamento tais como o respeito pelo princípio de não-repulsão (Artigo 5º), a possibilidade de recurso contra uma decisão de regresso (Artigo 13º) ou determinadas
garantias no caso de detenção de menores ou famílias (Artigo 17º).7
A reacção comum da América Latina
A adopção da Directiva de Retorno gerou enormes críticas, nomeadamente de diversas organizações internacionais e estados latino-americanos. Estas críticas constituem, da parte desta região, uma reacção comum sem precedentes a uma medida da
UE. Isto torna-se extremamente importante, visto que a América Latina é considerada um parceiro estratégico da UE. O papel da imigração nessa parceria é crucial,
como foi bem reflectido na declaração final da mais recente reunião da cimeira América Latina, Caribe e União Europeia em Lima, em 2008.8
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Tal com referido anteriormente, foram unânimes as reacções contra a directiva. A
Organização dos Estados Americanos (OEA - OAS) expôs as suas preocupações numa
resolução, e deu instruções ao seu secretário geral para acompanhar uma missão
de alto nível à UE para estudar e discutir as implicações da directiva.9 O MERCOSUR
lamentou a directiva e recordou a história do acolhimento que os países latino-americanos deram aos migrantes europeus no passado.10 A UNASUR (União das
Nações Sul-americanas) aprovou uma declaração semelhante à do MERCOSUR.11 Por
último, os ministérios dos negócios estrangeiros da comunidade dos países andinos
dirigiram uma carta à União Europeia em que manifestam a necessidade de uma
reflexão comum sobre as consequências negativas desta directiva para os migrantes
latino-americanos na União Europeia.12
Ao nível parlamentar, o Parlamento latino-americano (Parlatino),13 o Parlamento do
MERCOSUR (PARLASUR),14 o Parlamento da América central (PARLACEN)15 e o Parlamento andino criticaram a directiva devido àquilo que apelaram das suas disposições
restritivas e desumanas.
Ao nível dos governos, todos os governos da América latina condenaram a directiva
pelas suas características repressivas.16 Numa clara referência à União Europeia o
presidente brasileiro, Lula da Silva, declarou mesmo que a legislação recentemente
adoptada no Brasil, ao abrigo da qual milhares de migrantes em situação irregular
iriam ver a sua situação regularizada,17 era uma lição para os países desenvolvidos.18
As críticas mais severas foram dirigidas em grande parte ao Parlamento Europeu,
que aprovou a directiva, após negociações com o Conselho, à primeira leitura, sem
introduzir qualquer alteração. De certo modo, estas críticas dirigiam-se também ao
governo espanhol, visto que este apoiou a directiva tanto no Conselho com no Parlamento Europeu. Isto tem consequências importantes em Espanha, pelo facto de ela
ser na Europa o país de destino com o maior número de imigrantes latino-americanos,
quase 2 milhões, alguns dos quais em situação irregular (González-Enríquez 2009).
Estas preocupações produziram o efeito do governo espanhol, em conjunto com o
Parlamento Europeu, ter assumido um papel de relevo nas tentativas de explicar a
directiva aos seus congéneres latino-americanos, como adiante veremos.
Os dois aspectos mais significativos que provocaram os protestos das vozes latinoamericanas são a possibilidade de detenção para um período de até 18 meses e a
probabilidade da imposição de uma proibição de entrada durante 5 anos. Estas duas
questões estão intimamente ligadas à opção de que dispõe cada Estado-Membro, de
conceder ao migrante em situação irregular um prazo para a partida voluntária, tal
como será analisado abaixo.
Reacções da União Europeia aos protestos da América Latina
Após a adopção da directiva, tanto o Parlamento europeu como o governo espanhol
sentiram a necessidade de embarcar num processo de tentativa de explicação dos
efeitos da directiva aos seus congéneres latino-americanos.
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O Parlamento Europeu tentou acalmar a América Latina através dos trabalhos da
sua Assembleia parlamentar Euro-lat.19 Os seus dois presidentes conjuntos aprovaram em 14 de Julho de 2009 uma declaração na qual recomendavam a intensificação
do diálogo político sobre a questão.20 Nesse intuito, e em resposta a uma proposta
latino-americana, na reunião do gabinete executivo da EuroLat em Antígua em 27 de
Fevereiro de 2009, foi decidido criar um grupo de trabalho Migração-ALC. Este grupo de trabalho é composto por seis membros para cada componente da assembleia.
Entre as tarefas atribuídas ao grupo de trabalho constam: a elaboração de princípios
básicos para a construção de um consenso euro-latinoamericano sobre a migração,
permitindo um tratamento especial diferenciado quando for aplicada aos emigrantes
oriundos da América latina e das Caraíbas a legislação europeia sobre a migração; e
a monitorização do processo de transposição da Directiva de Retorno para as leis nacionais dos Estados-Membros da UE.21 O grupo de trabalho reuniu pela primeira vez
em Madrid em Abril de 2009. Contudo, essa reunião não produziu qualquer resultado
concreto. Deste modo, para que o processo não se torne num exercício fútil, esperase após as recentes eleições para o Parlamento Europeu que o grupo de trabalho
sirva pelo menos como fórum de diálogo sobre estas questões.
Em relação ao governo espanhol, foram duas as explicações que proferiu: em primeiro lugar defendeu a directiva porque alegou que esta iria introduzir melhores garantias para os migrantes em situação irregular naqueles Estados-Membros onde
havia legislação mais restritiva. Como exemplo, apontou para a existência em alguns
Estados-Membros da possibilidade de detenção de um migrante ilegal por um período superior a 18 meses.22 Em segundo lugar, para tranquilizar os seus congéneres
latino-americanos o governo espanhol adiantou que a legislação espanhola dava melhores garantias do que aquelas previstas na directiva. Deste modo, as autoridades
asseguraram que a legislação espanhola não iria ser alterada.23
De muito maior importância do que estas explicações é a maneira como a directiva
está a ser implementada através de portarias internas.
A implementação da Directiva de Retorno
Como referido anteriormente, os dois aspectos mais criticados na directiva são a proibição de entrada e a detenção. Ambos estão ligados à questão do prazo concedido para
a partida voluntária, matéria prioritária da directiva.24 Resumindo brevemente, no caso
de ser concedido um prazo para a partida voluntária, as autoridades não são obrigadas
a impor uma proibição de entrada. Mais ainda, o migrante em causa não está sujeito
a detenção. Pelo contrário, no caso de não ser concedido um prazo para a partida
voluntária ou se o migrante não regressa dentro do prazo concedido, as autoridades
nacionais vêm-se obrigadas a impor uma proibição de entrada e a detenção torna-se
numa eventualidade, desde que não seja possível aplicar medidas menos onerosas. A
eventualidade de não ser concedido um prazo para a partida voluntária surge quando
existe um risco de fuga, se a pessoa em causa constituir um risco para a ordem ou
segurança pública ou para a segurança nacional, ou se tiver sido indeferido um pedido de permanência regular por ser manifestamente infundado ou fraudulento. Por
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consequente, torna-se importante estudar a forma como os Estados-Membros estão a
implementar a possibilidade de concessão de um prazo para a partida voluntária.
Actualmente as cortes espanholas estão a discutir alterações às anteriores leis de
imigração. A proposta adiantada pelo governo introduz um novo artigo concedendo
um prazo para a partida voluntária, que anteriormente não existia.25 A proposta estabelece que não será concedido este prazo quando a pessoa em causa apresenta o risco de fuga, quando a pessoa em causa constituir um risco para a ordem ou segurança
pública ou para a segurança nacional, ou se a pessoa em causa impedir ou dificultar o seu afastamento. É provável que este ultimo caso não esteja em conformidade
com a directiva. Contudo, a proposta parece caminhar do sentido correcto de modo
a privilegiar a partida voluntária. Mais ainda, o período máximo para a imposição da
proibição de entrada é reduzido de 10 para 5 anos, excepto nos casos em que a pessoa
apresenta um risco em termos de segurança. Do lado negativo, o período de detenção
é alargado de 40 para 60 dias.
Portugal é outro destino importante para a imigração latino-americana, em especial
a brasileira. Os brasileiros constituem de facto o grupo de imigrantes mais numeroso
em Portugal, com mais de 100.000 residentes legalizados num total de menos de
500.000 (SEF, 2008:28). É difícil determinar o número de imigrantes em situação irregular. No entanto, encontram-se entre os brasileiros o maior número de migrantes
em situação irregular ou sem documentação legal (SEF, 2008:57).
Em Portugal, a lei 23/2007 regula a entrada e residência de pessoas de nacionalidade
estrangeira.26 Esta lei prevê um período de detenção máximo de 60 dias.27 Existe uma
proibição de entrada durante 5 anos,28 e o prazo para a partida voluntária está definido
entre 10 e 20 dias.29 De acordo com fontes oficiais do Ministério da Administração
Interna a transposição da directiva para a lei nacional não irá trazer qualquer alteração
a estas disposições.30 Deste modo, a implementação desta directiva não produzirá
efeitos ou alterações jurídicas na situação dos migrantes oriundos da América latina
que se encontram em Portugal em situação irregular.
A Itália já implementou parcialmente a directiva, através da sua nova lei de segurança.31 A sua implementação um claro exemplo que os Estados-Membros não devem
fazer. Em primeiro lugar, estabelece que qualquer entrada ou permanência em Itália
sem autorização constitui crime punível com uma coima de 5.000 a 10.000 euros. Esta
medida tem consequências graves, visto que a Directiva de Retorno prevê na alínea
(b) do seu artigo 2.º que “Os Estados-Membros podem decidir não aplicar a presente
directiva aos nacionais de países terceiros que …(b) estejam obrigados a regressar por
força de condenação penal ou em consequência desta, nos termos do direito interno
…”. Em segundo lugar, a nova lei não estabelece um prazo para a partida voluntária.
Mais ainda, a proibição de entrada pode ser aplicada por um período mínimo de 5
anos e máximo de 10 anos. Por último, entre outras disposições restritivas, a legislação também alarga o tempo de detenção de migrantes em situação irregular de
2 para 6 meses.32 Esta medida é significativa para a América Latina, visto que residem em Itália quase 200.000 cidadãos, principalmente oriundos do Equador e do Peru
(Padilla e Peixoto, 2007). De facto, o Equador condenou de imediato a legislação.33
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Conclusões e Recomendações
As críticas tecidas pela América Latina à Directiva de retorno são sensatas. As recentes implementações por parte de alguns Estados-Membros trazem notícias mais
negativas do que positivas para os direitos dos migrantes em situação irregular. Tal
situação vai contra a declaração política final do Conselho, contida nesta directiva,
onde se declarou que sua implementação não deve ser utilizada como pretexto para
a adopção de medidas menos favoráveis às pessoas a quem se aplica. À luz do que
vem exposto acima, podemos adiantar várias recomendações no campo das políticas
a adoptar.
Em primeiro lugar, a directiva prevê algumas possibilidades para uma implementação mais liberal em relação aos direitos dos migrantes em situação irregular. É significativo que o artigo 4º permite aos Estados-Membros aplicar ou adoptar disposições
mais favoráveis, desde que compatíveis com a directiva. Por sua vez, a cláusula 4 do
artigo 6º estabelece que os estados membros poderão em qualquer momento conceder uma autorização autónoma de residência por razões compassivas, humanitárias ou outras. Por último, se as opções adoptadas por determinado Estado-Membro
incluírem o regresso, este deve ter lugar de forma razoável. Nesse sentido, torna-se
importante que os Estados-Membros dêem prioridade à partida voluntária, tal como
previsto na directiva, e se abstenham de impôr uma proibição de entrada. Tais procedimentos também estão em conformidade com aquilo que a Comissão propõe no seu
novo programa plurianual nas áreas de justiça, liberdade e segurança, a ser adoptado
até ao final do ano em curso, mais conhecido pelo nome “programa de Estocolmo”
(Comissão Europeia, 2009:26). Para atingir esse fim, os Estados-Membros devem limitar o número de casos em que não concedem prazo para a partida voluntária, como
também interpretar esses casos de forma restritiva. Portugal poderia também alargar o prazo para a partida voluntária de 20 para 30 dias. Os Estados-Membros devem
também cumprir a obrigação estabelecida na cláusula 6 do artigo 8º da directiva que
prevê “um sistema eficaz de controlo dos regressos forçados.”
Em segundo lugar, e contrariamente àquilo que se tem realizado em Itália, os Estados-Membros devem tomar em conta a jurisprudência do Tribunal Europeu, na qual se
declara que durante o prazo de transposição fixado pela directiva para a sua execução, o Estado-Membro destinatário se abstenha de adoptar disposições susceptíveis
de comprometer seriamente a realização do resultado nela prescrito (Case C-129/96,
Wallonie, paragraph 50).
Em terceiro lugar, a Comissão Europeia deverá determinar, até ao final do ano 2010,
quais os Estados-Membros que estão em violação da directiva e tomar as respectivas
medidas ao abrigo do artigo 226º.
Em quarto lugar, a UE deverá reflectir sobre as consequências das mensagens que
transmite para o exterior, em especial aos parceiros estratégicos, dando prioridade a
questões como o regresso de migrantes em situação irregular. Isto poderá ter efeitos
negativos “em termos da credibilidade da própria UE na área dos direitos humanos e
o princípio da solidariedade mundial” (Guild et al., 2009: 17).
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Por último, a presidência espanhola da União Europeia, com inicio em Janeiro de
2010, poderá desempenhar um papel positivo nesta área, ao encorajar os estados
membros a implementar a directiva com recurso às cláusulas menos restritivas nela
prevista. De facto, a próxima cimeira UE-LAC realiza-se em Madrid no dia 18 de Maio
de 2010, constituindo uma excelente oportunidade para os governos europeus tomarem em consideração as preocupações latino-americanas.
Notas
Este texto baseia-se noutro artigo elaborado para o Centro de Estudos de Política de Bruxelas - CEPS, (Centre for
European Policy Studies, Brussels). O autor agradece a Maria Ilies os seus comentários e a recensão deste texto.
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Imigrantes da América Latina em Espanha:
uma visão de conjunto
Latin American Immigrants in Spain:
a global vision
Walter Actis*
Resumo

O texto apresenta a evolução e as características da população
latino-americana que emigrou para Espanha, a qual aumentou
substancialmente. O artigo resume os perfis demográficos, as
estratégias migratórias, a influência dos vínculos transnacionais,
bem como as diversas formas de inserção no trabalho e as possibilidades de mobilidade ocupacional na emigração. Apesar da diversidade, podem identificar-se algumas características dominantes:
1) o aumento durante os primeiros anos do século, 2) a importância
inicial dos fluxos femininos, 3) a importância significativa das cadeias familiares no início da emigração e do envio de dinheiro na
actualidade, 4) o processo de mobilidade ocupacional descendente
na emigração, só compensado pelos rendimentos e o acesso aos
serviços públicos.
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Abstract

This text presents the main trends and characteristics of the Latin
American population that migrated to Spain, which has increased
significantly. This article summarises the demographic profile, the
migratory strategies, the transnational links as well as the forms
of insertion in the labour markets and occupational mobility. Even
if diversity is acknowledged, it is possible to identify some dominant
features: 1) increase of flows during the first years of this century,
2) initial importance of feminine flows, 3) the importance of family
networks upon arrival and for remittances, 4) downward mobility
compensated by salaries and access to public services.
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Resumen

El texto presenta la evolución y características de la población que
h emigrado a España procedente de América Latina, la cual ha crecido notablemente. El artículo presenta los perfiles demográficos,
las estrategias migratorias, la influencia de los vínculos transnacionales en el inicio de la migración y en las prácticas actuales de
los emigrados, así como las diversas formas de inserción laboral
y las pautas de movilidad ocupacional. A pesar de la diversidad,
se identifican características dominantes: 1) incremento durante
los primeros años del siglo, 2) importancia inicial de los flujos femeninos, 3) importancia significativa de las cadenas familiares en
el inicio de la emigración y del envío de remesas, 4) proceso de
movilidad ocupacional descendente compensado por los ingresos
salariales y el acceso a servicios públicos
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inmigración, América Latina, movilidad transnacional, perfil
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Imigrantes da América Latina em Espanha:
uma visão de conjunto
Walter Actis

1. Antecedentes
O objectivo deste texto é descrever as características da imigração procedente da
América Latina com destino a Espanha. Só é possível compreender estes fluxos considerando alguns elementos que, por razões de espaço, não podemos desenvolver
aqui, mas que é importante mencionar.
A origem dos fluxos transoceânicos é já antiga, situando-se no processo de colonização espanhola da América, desde o Texas até à Terra do Fogo, excluindo as zonas de
domínio português pertencentes ao actual Brasil. Mais de três séculos de presença
colonial deixaram diferentes vestígios e vínculos que existem ainda hoje, destacando-se em primeiro lugar a língua espanhola.
O segundo momento histórico importante é o processo de emigração espanhola,
desde o final do século XVIII até ao início do XIX, em direcção às novas nações independentes da América, que se prolongou até ao exílio republicano após a Guerra
Civil Espanhola (cerca de 3,5 milhões de migrantes entre 1850 e 1950). A “pegada
demográfica” dessas migrações persiste até ao momento, patente na existência de
centenas de milhares de filhos e netos de espanhóis, nascidos no continente americano, que possuem ou têm direito à nacionalidade espanhola, e em 300.000 pessoas
nascidas em Espanha (CEPAL, 2006).
O terceiro momento inicia-se nos anos 80 do século XX: a Espanha transforma-se
num país democrático e entra na que hoje se denomina União Europeia. A sua economia cresce, internacionaliza-se e algumas das suas grandes empresas resolvem
expandir-se desempenhando um papel importante na década de 90 em vários países
da América Latina, devido em parte à aquisição de empresas estatais privatizadas.
Deste modo, a presença espanhola na América Latina apresenta várias “fases” históricas que se manifestam em diferentes planos da vida social daqueles países (cultural, demográfico, económico) e que se traduzem em diferentes tipos de contacto
com a antiga metrópole colonial. Ditos contactos constituem o pano de fundo no qual
partiram, nas últimas décadas do século XX, diversos fluxos migratórios vindos de
Espanha.
Até aos anos 70, a sociedade espanhola caracterizou-se pelo seu carácter emigrante
(nos anos 60 ainda emigravam cerca de 100.000 pessoas por ano, em geral com destino aos países europeus). Paralelamente, começaram a chegar, de forma incipiente
mas significativa, imigrantes de outros países. Em 1971, 1,1% da população espanhola tinha nascido no estrangeiro; dez anos mais tarde tinha aumentado para 1,7%.
Um pouco mais de metade desta população tinha nacionalidade espanhola: uns por
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serem descendentes de espanhóis emigrados e outros por a terem adquirido depois
de um período de residência em Espanha.
A imigração, enquanto objecto de preocupação ao nível europeu, constituiu-se num
âmbito de regulação político-jurídica a partir da promulgação da primeira “Lei de estrangeiros” em 1986. Em 1991 a percentagem de imigrados subiu até aos 2,2 %, cifra
que marca um crescimento contínuo, se bem que com valores ainda longe das que
predominam nos principais países europeus receptores de imigrantes. O aumento
mais significativo da imigração, inédito na história espanhola, deu-se a partir de 1997:
nessa data o conjunto de imigrantes representava 2,8 % da população (as pessoas
com nacionalidade estrangeira representavam 1,6%), em 2005 alcançaram 7,5% e 6,2
%, respectivamente, e em 2005, 10,8% e 9,3%. A partir de então o aumento continuou
se bem que de maneira mais moderada: no início do ano 2009 a população imigrante
representa 13,8% da população de Espanha e aqueles que não possuem nacionalidade espanhola representam 12%.1
Neste contexto é importante perceber que os fluxos migratórios que chegaram à
América Latina constituíram um sistema transatlântico que abrange por um lado os
países da América Latina, e por outro, a Espanha, a Itália e Portugal. Contrariamente
às migrações dos séculos XIX e XX, as deslocações actuais registam-se principalmente
no sentido sul - norte. Por outro lado, estes inserem-se em dinâmicas migratórias
mais alargadas, que vinculam os países de origem com outros destinos migratórios
na América, tanto no sentido dos EUA como para outros países da América Latina.
2. Evolução em Espanha dos migrantes da América Latina
Os efeitos acumulados da “década perdida” dos anos 80 e da era “neoliberal” dos
anos 90 originaram uma importante dinâmica emigratória proveniente da América
Latina. De acordo com os dados da CEPAL no início do século XXI, 1,1% da população da região era imigrante (nascida em outro país) enquanto que os emigrantes
representavam 4%. Em 2000 estes totalizavam 21 milhões e somente em cinco anos
aumentaram até aos 26 milhões, número que equivale a 13% do total de migrantes
internacionais (CEPAL 2006).
Os EUA foram, de início, o principal destino da maior parte das migrações originadas
no sul de Rio Bravo. Nos anos da passagem do século, a Espanha passou a ser um
novo pólo de atracção, precisamente no momento do maior aumento de ditos fluxos.
Entre todos os países membros da OCDE, por volta do ano 2000, a Espanha era o país
que apresentava, no seio da sua população imigrante, a maior proporção de pessoas
da América Latina: 36,8% por comparação com 25% nos EUA, 17% no Japão e 11% em
Portugal e até à frente do México com 30%. Nos últimos anos, o maior peso dos latino-americanos não se prende somente com factores de expulsão dos países de origem
ou à oferta laboral em Espanha mas também com acções por parte do governo que
lhe deram preferência, formando uma “imigração preferida” (Izquierdo et al, 2002)
frente à que então predominava vinda de Marrocos.
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Além de haver um aumento quantitativo, a procedência predominante dos latino-americanos foi mudando ao longo do tempo. Por volta do ano de 1960 a colónia mais
numerosa era a cubana, formada por exilados da revolução. Em 1965 o número de
venezuelanos aumentou passando a formar o segundo núcleo depois dos cubanos.
No final dos anos 60 tinha duplicado o número de argentinos, colombianos, chilenos e
peruanos, devido ao desbloqueio das relações internacionais da Espanha dos anos 60.
Nos anos 70 cresceu o número dos procedentes do Uruguai, do Chile e da Argentina,
devido ao exílio originado pelas respectivas ditaduras militares. Mais tarde, nos anos
80, aumentou o número de dominicanos e peruanos. Em 1991, depois de um processo
de regularização, as principais nacionalidades eram argentinos, dominicanos e peruanos. Durante os anos 90, os principais países de origem da imigração da América
Latina eram o Perú e a República Dominicana. Já na época da “grande migração”, no
final dos anos 90, verifica-se um aumento significativo de colombianos e mais tarde
de equatorianos. A partir de 2001 dá-se um novo fluxo de argentinos que ultrapassa
o total dos que até então viviam em Espanha devido à crise económica. Nos últimos
anos os grupos que mais aumentaram são os procedentes da Bolívia e do Paraguai.
Este panorama tão instável, com tantas mudanças, tem que ver com uma variedade
de factores. Entre eles, torna-se importante fazer uma referência à situação socioeconómica e política nos países de origem, às peculiaridades da política migratória
espanhola em relação às diferentes nacionalidades, bem como ao fecho ou à crise
de outros destinos tradicionais da emigração latino-americana.2 O Quadro 1 regista
a evolução da população proveniente da América Latina (ou seja, nascida naqueles
países e residente em Espanha) entre os meses de Janeiro de 2000 e 2009.
Como se constata, o aumento numérico foi enorme: de menos de 400.000 pessoas
para 2,4 milhões numa década. Além disso, as nacionalidades mais numerosas sofrem uma mudança: em 2000 as três mais destacadas eram a argentina, a venezuelana e a cubana. Desde esse momento predominam a equatoriana, a colombiana e a
argentina. Atrás destes contingentes, até 2004 apareciam os nascidos na Venezuela,
no Perú e em Cuba mas em 2005 os oriundos da Bolívia apareciam em sexto lugar e
quarto um ano depois. Em 2007 os imigrados do Brasil apareciam em sexto lugar e
em 2006 os paraguaios substituem o sexto lugar ocupado pelos chilenos desde 2008.
Actualmente os cinco grupos mais numerosos são os procedentes do Equador, da
Colômbia, da Argentina, da Bolívia e do Perú. No total somam 1,5 milhões de pessoas
constituindo 63,6 % do total de latino-americanos residentes em Espanha.
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16.602

México
..

18.900

24.598

..

20.407

49.090

41.073

62.335

31.938

47.304

8.422

84.872

99.942

140.631

646.164

2001

..

22.476

30.768

..

27.161

57.669

49.918

71.597

39.474

59.035

15.520

118.903

205.308

259.779

977.706

2002

..

28.756

38.968

..

40.524

65.737

59.077

83.516

47.951

72.894

30.556

191.653

259.400

387.565

1.331.796

2003

6.361

32.304

44.167

7.020

55.307

69.048

65.777

100.258

55.014

88.754

54.442

226.548

264.503

470.090

1.557.131

2004

8.322

38.132

52.620

17.721

70.310

76.525

78.028

116.173

73.062

108.026

99.492

260.386

288.190

487.239

1.794.433

2005

10.652

40.574

57.864

30.155

76.635

79.228

87.111

124.851

93.396

123.464

140.740

271.444

286.969

456.641

1.902.000

2006

2007

15.894

39.125

60.179

47.874

79.842

83.121

96.672

130.630

113.448

136.958

200.749

272.985

291.676

434.673

2.029.493

Fonte: Quadro elaborado pelo autor com base no INE, Explotación Estadística del Padrón de Habitantes, vários anos.
(**) com nacionalidade espanhola em Janeiro de 2009
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País de nascimento

Quadro 1 - Nascidos em países da América Latina e recenseados
em Espanha (de Janeiro de 2000 a Janeiro de 2009)

23.673

42.413

66.874

68.885

87.345

92.583

114.707

144.593

142.149

162.425

240.912

290.281

330.419

458.437

2.298.787

2008

26.632

45.156

67.827

81.589

88.918

99.783

128.382

151.008

152.239

186.060

226.033

293.227

354.869

471.425

2.407.402

2009

8,9

43,8

27,9

2,6

30,5

43,6

33,3

57,5

16,0

25,5

2,6

33,9

17,5

14,7

23,3

% (**)

Até aqui referimos a população imigrada, sem fazer referência à sua nacionalidade.
Se bem que com frequência se associa estrangeiro (conceito jurídico) com imigrante
(conceito sociológico-demográfico) é evidente que se trata de noções diferentes que,
nalguns casos, conduzem a situações reais claramente diferenciadas. No caso espanhol isto é evidente, especialmente quando nos referimos aos latino-americanos,
devido às características próprias da sua organização jurídica. Por outro lado, são
considerados espanhóis os filhos de espanhóis nascidos noutro país. Assim, tendo
em conta a enorme emigração que ocorreu no passado, existem milhares de latino-americanos por nascimento que possuem a nacionalidade espanhola ou que têm
direito a obtê-la.3 Por outro lado, a lei permite a obtenção da nacionalidade espanhola
aos imigrantes estrangeiros a viver em Espanha depois de dez anos de residência
legal, prazo que para os latino-americanos é reduzido a dois anos. Assim, tanto devido à origem como à residência, esta população usufrui de vantagens para obter a
nacionalidade espanhola.4
Torna-se então importante saber qual a percentagem de ditas populações que possui
esse estatuto, situação que, desde o ponto de vista jurídico, os coloca em pé de igualdade com os autóctones. Aqueles que possuem dita nacionalidade representavam
mais de metade (51,6%) dos latino-americanos recenseados no ano 2000. A chegada
de centenas de milhares de migrantes a partir dessa data reduziu de forma evidente
a percentagem até 2005 (18,4%); mas a obtenção da nacionalidade por parte da população que tinha mais de dois anos de residência legal voltou a aumentar até Janeiro
de 2009 (23%). Se consultamos a última coluna do Quadro 1, vemos que a situação é
favorável para quase todas as comunidades, salvo para as mais recentes: Bolívia e
Paraguai. No entanto, a Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI), realizado pelo INE
no início de 2007 (ENI 2007) permite saber que 41% dos adultos com nacionalidade
espanhola já a possuía ainda antes de emigrar e que 59% a obteve quando se estabeleceu em Espanha.
Os imigrantes que não possuem nacionalidade espanhola ou de outro país da
UE, ficam sujeitos à legislação para estrangeiros a qual os obriga a solicitar uma
Autorização de Residência. No final do ano 2008 havia 1.333.886 latino-americanos
com autorização legal entre os 1.789.740 inscritos no recenseamento de habitantes;
o valor da diferença (455.854 pessoas, equivalente a 25,5% do total) é um indicador
da grandeza da imigração que se encontra numa situação irregular. Os grupos nacionais com maior índice de irregularidade são aqueles que chegaram a Espanha mais
recentemente: provenientes do Paraguai e das Honduras (mais de 70%), da Bolívia e
do Brasil (mais de 60%).
Entre os dois extremos já mencionados – nacionalizados espanhóis e imigrantes
“sem documentos”- encontramos aqueles que possuem autorização de residência. Estes podem ser incluídos no Regime Geral, que regula os estrangeiros, ou no
Regime Comunitário, para familiares de espanhóis ou de cidadãos comunitários, aos
quais se exigem determinados requisitos como o de conseguir uma autorização de
trabalho. De acordo com os últimos dados disponíveis de Dezembro de 2008, 18,5%
dos residentes latino-americanos legais encontram-se integrados no regime comunitário; esta situação é mais comum no seio daqueles que nasceram no México, na
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Venezuela, em Cuba, no Brasil ou na Argentina (mais de 40%), seguidos dos nascidos
no Uruguai e na República Dominicana (um pouco mais de 30%). Inclui ainda uma
minoria de bolivianos e equatorianos (cerca de 5%) e peruanos (11%).
3. Sexo, idade e nível de instrução
Os fluxos vindos da América Latina inicialmente caracterizaram-se pela predominância
do sexo feminino, que foi aumentando até ao período compreendido entre 1992-1996
(62% das pessoas que chegaram nesse período eram do sexo feminino) para sofrer
depois uma diminuição no período entre 2002 e 2006 (53%). Em geral pode-se afirmar
que de início os fluxos migratórios se caracterizam pela predominância das mulheres, com a consolidação destes grupos num lugar, passa a registar-se uma tendência
para a equiparação entre os sexos. De qualquer forma, existem matrizes diferentes
consoante o país de origem. Por exemplo, a imigração da Argentina apresenta maior
incidência de homens precisamente nos períodos em que se registam os fluxos de
entrada mais importantes (com a chegada dos exilados antes de 1986 e desde 2002
após a crise do “corralito”). A imigração colombiana apresenta um claro predomínio
de pessoas do sexo feminino, atingindo o seu ponto máximo (75%) entre 1987-1996
para estabilizar na década posterior, quando se dá a migração generalizada. O caso
dos equatorianos e dos bolivianos apresenta um perfil parecido: uma maioria masculina até 1986, substituída pelo predomínio feminino nas décadas posteriores, à medida que se generalizavam as entradas de migrantes. No caso do Perú registava-se
uma maioria feminina, aumentando até 1996; a partir desse ano a situação inverteu-se passando a haver um predomínio masculino. Em resumo, os dados assinalam a
existência de duas tendências diferenciadas entre as comunidades latino-americanas
mais numerosas: nos momentos de maior emigração, os fluxos vindos do Equador,
da Colômbia, da Bolívia e do Perú eram compostos, na sua maioria, por mulheres,
enquanto da Argentina chegavam mais homens.
Em Janeiro de 2009, 54% dos imigrantes latino-americanos adultos eram mulheres e
46% homens. Os grupos com mais mulheres são, por um lado, aqueles que estão num
processo de “movimento migratório” inicial (65% do Paraguai e das Honduras, 60% do
Brasil e 55% da Bolívia), por outro lado, alguns já estabilizados e nos quais se reforçou
uma maioria composta por mulheres (República Dominicana, Colômbia, Venezuela
e Cuba com percentagens à volta dos 55%). Em contrapartida, outras comunidades
caracterizam-se pela existência de um equilíbrio maior entre os sexos (Perú, Equador, Argentina, Chile e Uruguai).
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Figura 1 - Imigrantes latino-americanos de acordo com o sexo e o país de nascimento

Fonte: INE, Padrón de Habitantes a 1-1-2009 (dados provisórios)

De acordo com a ENI 2007, a idade média do total da população imigrada adulta (16
anos ou mais) em Espanha é de 38,4 anos. O grupo mais jovem é o latino-americano
(36,2). Entre estes, o perfil mais envelhecido corresponde àqueles que chegaram de
Cuba (48,9), da Argentina (40,7) e do Uruguai (39,2). Os mais jovens são os procedentes da Bolívia (30,8), do Equador (32,7), do Brasil e da República Dominicana (à volta
dos 34 anos). Um pouco mais elevada, mas ainda abaixo da média geral, situa-se a
Colômbia e a Venezuela (36) enquanto os provenientes do Perú situam-se exactamente
dentro da média geral (38,4).
Actualmente 83,8% dos imigrantes latino-americanos têm idade laboral (entre os 16 e
os 64 anos). A população infanto-juvenil representa 14,6% do total. Em contrapartida,
os idosos (pessoas com 65 anos ou mais) representam menos de 2% (ver Quadro 2).
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Quadro 2 - Imigrantes latino-americanos segundo o grupo de idade e o país de nascimento
País

0-14

15-24

25-44

45-64

65 e +

A. LATINA

14,6

16,5

54,1

13,2

1,7

Equador

18,3

16,1

53,5

11,6

0,6

Colômbia

14,4

16,4

52,7

14,9

1,5

Bolívia

15,0

18,9

56,7

9,1

0,3

Argentina

15,6

12,3

50,6

17,4

4,1

Perú

10,8

13,4

56,3

16,1

3,4

Brasil

12,3

19,4

58,9

8,8

0,6

R. Dominicana

15,0

21,5

50,1

11,2

2,1

Paraguai

8,5

22,0

56,5

12,5

0,5

Venezuela

13,2

14,8

52,8

16,4

2,9

Cuba

6,7

11,8

55,2

20,4

5,8

Uruguai

15,4

13,6

48,1

18,8

4,0

Chile

14,9

14,4

50,1

18,0

2,6

México

9,3

12,6

64,7

11,4

2,0

Honduras

11,9

21,6

56,4

9,4

0,7

Restantes países

9,7

18,2

59,3

11,2

1,5

Fonte: INE, Padrón de Habitantes a 01-01-2009 (dados provisórios).

Os dados fornecidos pela ENI 2007 indicam que a maioria dos adultos da América
Latina (59%) possui estudos ao nível do secundário (equivale ao 3º ciclo do ensino
básico em Portugal). O restante distribui-se em dois grupos diferentes: 22% possuem
formação universitária, 19% não passaram do nível primário (2º ciclo da educação
básica no sistema educativo português). Estes dados colocam o grupo formado pelos latino-americanos atrás dos imigrantes provenientes de países desenvolvidos
(América do Norte, Europa Central e Europa do Norte), a um nível parecido ao dos
procedentes da Ásia e à frente dos que chegaram de África. No entanto, estas cifras
globais apresentam algumas diferenças quando se tem em conta o país de origem (ver
Figura 2). Por exemplo, a percentagem de universitários entre as pessoas nascidas na
Venezuela e em Cuba (mais de 37%) supera a dos residentes alemães e franceses, ao
passo que os da Argentina e do Perú apresentam números parecidos a estes (31%).
Pelo contrário, entre as pessoas chegadas de Equador e República Dominicana, 30%
não supera a escolaridade primária.
Entre 2007-2008 havia 321.000 alunos latino-americanos no sistema escolar não universitário, 75,5 % estavam matriculados nos níveis de educação obrigatória, 12,1% na
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educação infantil (até aos 5 anos) e somente 9,6 % frequentava a educação secundária
não obrigatória, principalmente os cursos de formação profissional (5,1%), mais dirigidos ao mercado de trabalho do que ao bachillerato (equivalente aos 11º e 12º anos)
numa percentagem de 4,5% com acesso à educação ao nível superior.5 No total do sistema, os alunos latino-americanos representam 4,1%. No que diz respeito à formação
profissional sobe para os 5,1% enquanto no bachillerato alcança somente os 2%.
Figura 2 - Nível de instrução da população com mais de 15 anos,
segundo o país de nascimento

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base na análise dos dados da ENI 2007.

4. O trânsito dirigido a Espanha: escalas prévias e redes transnacionais
A maioria dos migrantes (89%) dirigiu-se directamente desde o seu país de origem
para Espanha, embora exista uma minoria que tenha tido uma prévia experiência internacional e até, nalguns casos, múltipla. Entre outros aspectos, dita experiência
revela a existência de distintos sistemas e subsistemas migratórios, que relacionam
os países de origem com os de destino. Após o estabelecimento das redes co-étnicas
na diáspora, estes contactos servem de ponte para eventuais novas migrações, que
não devem ser entendidas somente num sentido bidireccional entre o país de origem
e aquele onde residem actualmente. As alternativas para a população migrante não
são somente a “inserção” e o “regresso”; importa também considerar a possibilidade
de migrar a um terceiro país ou de estabelecer residências alternadas em mais do
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que um país. A incidência das migrações prévias e os principais países de residência
são: Bolívia 13% (Argentina e Suíça); Perú 12% (Argentina, Japão Chile, Alemanha,
Suíça, Venezuela e Brasil); Argentina 11% (EUA, Itália, Brasil, Chile, Alemanha e Reino Unido); Colômbia 10% (Venezuela, EUA, Reino Unido, Itália e Israel) e Equador 4%
(Itália, Venezuela e Alemanha).
A maior parte dos imigrantes que reside actualmente em Espanha (88%) tinha pelo
menos um familiar a residir no estrangeiro no momento em que abandonaram o país;
71% tinha dois e metade (51%) tinha três pessoas. Um terço (32%) possuía quatro
familiares e 35% tinha cinco ou mais. No momento de emigrar, influi também o facto
de terem alguma pessoa conhecida que já estava a morar em Espanha. Os que mais
sentiram o “efeito de atracção” foram os nascidos no Perú e no Equador (mais de
70%), na Colômbia e na Bolívia (mais de 60%) enquanto que para os provenientes da
Argentina foi somente 51%. As redes familiares são cruciais para os procedentes do
Perú, da Bolívia e do Equador, enquanto os colombianos e os argentinos apoiaram-se
em redes de amigos.
As razões que levaram a emigrar a Espanha mostram diferenças entre os migrantes
da América latina: a falta de emprego “forçou” a saída de uma grande parte dos bolivianos (46%), dos equatorianos e dos colombianos (à volta dos 35%); a expectativa de
obter um trabalho melhor motivou a maioria dos bolivianos, equatorianos e peruanos;
os motivos familiares foram tidos em conta pelos argentinos e pelos colombianos
(32%); a realização de estudos entre os peruanos (19%) e colombianos (10%) e a deslocação por motivos de trabalho, mas por decisão da empresa, esteve presente nos
peruanos e nos argentinos (à volta dos 10%). Em resumo: os factores profissionais e
económicos pesaram muito na decisão dos bolivianos e equatorianos, ao passo que
outros factores tiveram um peso maior nas outras nacionalidades, especialmente os
motivos familiares para argentinos e colombianos.
De acordo com os dados da ENI 2007, 28% dos latino-americanos saíram acompanhados por todo o grupo familiar com quem viviam e 11% acompanhados somente por
alguns familiares. Em contrapartida, 58% emigrou sem família e 3% acompanhados
por familiares com os quais não viviam. É claro que estas circunstâncias são muito
diferentes, e que certamente condicionaram a forma como se instalaram no novo país
de residência.
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Figura 3 - Com quem emigraram a Espanha de acordo com o país de nascimento

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base na análise dos dados da ENI 2007.

5. Lares de migrantes, casais e famílias transnacionais
O lar é um lugar de convivência, incluindo todos os indivíduos que normalmente
compartilham a mesma casa, independentemente dos vínculos que os unam. Sendo
assim, o lar pode acolher familiares e não familiares, ou ainda mais de um grupo
familiar. Em Espanha existe à volta de 800.000 lares nos quais pelo menos um dos
integrantes nasceu na América Latina. Os mais numerosos são os que incluem imigrantes do Equador e da Colômbia (130.000) seguidos dos da Argentina (112.000) e,
em menor quantidade os que incluem pessoas nascidas na Bolívia e no Perú (à volta
de 60.000 cada um). O tamanho médio destes lares é de 3,6 pessoas, valor superior ao
dos lares espanhóis (2,9 de acordo com o Censo de 2001). Em todos os casos, o tamanho dos lares de migrantes é maior do que aquele que tinham estas pessoas no país
de origem, facto que se deve, por um lado à necessidade de compartilhar a casa com
pessoas que não pertenciam ao núcleo familiar, pelo menos numa primeira etapa, e
por outro, ao crescimento demográfico das famílias ao longo do tempo.
A ENI 2007 refere a possibilidade de existirem diferentes tipos de relações no seio dos
lares: parentesco, não parentesco e relações de trabalho. Partindo desta diferencia-
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ção distinguimos três grandes tipos: 1) os lares unipessoais; 2) aqueles no seio dos
quais só existem laços de parentesco e 3) e outros nos quais se combina o parentesco
com outro tipo de relações ou que reúnem pessoas sem nenhum vínculo familiar.
Figura 4 - Tipo de lar de acordo com o país de nascimento

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base na análise dos dados da ENI 2007.

Os latino-americanos apresentam menos lares unipessoais (7%) que a média geral
dos imigrantes; a maior incidência corresponde aos nascidos na Argentina (12%) e a
menor aos da Bolívia (menos de 1%). Também é inferior a presença de lares formados somente por familiares “directos”6 (48%) e, novamente, regista-se uma evidente incidência entre argentinos (66%) e bolivianos (19%). Em conformidade com estas
cifras, os lares “atípicos” existem em maior número entre os migrantes da Bolívia
(17% reúne familiares “directos” e não familiares; 18% familiares e não familiares; 8%
familiares directos e outros; 10% somente por relações profissionais), sendo quase
inexistentes em lares de argentinos. Além disto, os lares nos quais coexistem familiares directos e outros familiares são mais evidentes entre os peruanos (34%), os que
reunem familiares directos e não familiares são mais visíveis nos equatorianos (15%)
e os que combinam familiares de diferente tipo e não familiares aparecem em maior
número nos equatorianos e peruanos (à volta dos 7%). Os constituídos somente por
relações profissionais são mais frequentes de igual modo entre os peruanos, colombianos e equatorianos (1% dos lares).
Podemos referir ainda que 46% dos homens e 44% das mulheres, adultos imigrados
da América Latina, são casados ou vivem em união de facto; 60% destes homens e
54% das mulheres já viviam como casal antes de emigrar, tendo o restante formado um casal somente depois de se ter fixado em Espanha. A maior parte dos casais
é composta por pessoas da mesma nacionalidade, ainda que quanto a este aspecto
se verifiquem grandes diferenças em função do sexo: os homens são mais dados à
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“endogamia” (71%), especialmente os que nasceram no Equador e na Bolívia (cerca de
90% dos casados), do que as mulheres (57%) – ainda que 85% das bolivianas tenham
como cônjuge também a um boliviano. Com cônjuge espanhol, 35% das mulheres
(especialmente as colombianas, argentinas e peruanas), e 22% dos homens (particularmente os argentinos e os peruanos). Os casais formados por imigrantes de países
diferentes constituem 7% dos latino-americanos de ambos os sexos. Os casais
co-étnicos são predominantes quando a relação é pré-migração, enquanto que naqueles que formalizaram a sua união depois da migração predominam as relações
com espanhóis. Este aspecto deve ser tido em conta quando se faz referência às possíveis “dificuldades de integração” das pessoas de origem estrangeira, já que para
muitas pessoas a convivência fora do grupo com a mesma nacionalidade estabelecese na própria família.
Os casais separados pela migração, com um dos seus membros num país latino-americano, totalizam 84.000. Cerca de 66% dos imigrantes adultos possui pelo menos um filho, especialmente os equatorianos (72%) e os colombianos e os bolivianos
(68%). Há cerca de 225.000 pais e mães menores de 45 anos (30% do total com essa
idade) que mantêm os seus filhos no país de origem: as taxas mais elevadas correspondem aos imigrantes da Bolívia (54% dos pais e mães), seguidos do Equador e do Perú
(32%) e da Colômbia (30%). Estes casos são menos frequentes nos argentinos (7%).
A contribuição demográfica dos migrantes vai mais além dos próprios fluxos migratórios, tendo-se em conta também os filhos nascidos na etapa da emigração. Entre
1998 e 2008, nasceram em Espanha 230.700 crianças filhos de mães com alguma das
nacionalidades latino-americanas,7 número que equivale a 38,9% dos filhos de mãe
estrangeira e 4,9 % do total de nascimentos ocorridos no país nesse período.
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Quadro 3 - N.º de filhos nascidos por cada 100 mulheres com idades compreendidas
entre os 15 e os 49 anos, de acordo com o país de nascimento das mulheres

País

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

AMÉRICA LATINA

6,8

6,3

5,4

5,3

4,8

4,9

5,4

5,1

Equador

9,3

7,8

6,7

6,0

5,2

5,1

5,6

5,8

Colômbia

7,0

5,6

4,5

4,4

4,2

4,1

4,5

4,3

Bolívia

9,0

8,3

7,3

7,6

6,7

6,5

7,0

5,9

Argentina

7,2

7,5

5,1

4,9

4,7

5,0

5,4

3,9

Brasil

6,7

5,3

4,9

5,4

4,9

5,1

5,7

5,3

Perú

4,9

4,4

4,2

4,5

4,3

4,9

5,0

5,1

Rep.Dominicana

3,6

3,9

3,8

3,9

3,7

4,9

5,4

5,2

Cuba

6,3

4,9

4,6

4,4

4,3

4,5

3,9

4,0

Venezuela

4,5

3,9

4,2

4,2

3,9

4,4

5,0

4,6

Paraguai

**

**

**

**

5,5

5,1

5,8

5,8

Uruguai

6,4

6,0

6,2

5,7

5,0

4,9

4,9

4,0

Chile

5,9

4,9

4,2

4,4

4,1

4,4

4,4

4,1

México

6,2

6,2

4,4

4,0

3,5

3,8

4,8

4,7

Honduras

**

**

**

5,1

5,1

5,4

5,5

5,3

Fonte: Quadro elaborado pelo autor com base no INE,
Padrón de Habitantes e Movimiento Natural de la Población, vários anos.

6. Inserção laboral e mobilidade ocupacional
Para entender a dinâmica laboral dos imigrantes convém ter presente que no período
de 1999 a 2008, o número de pessoas que desempenhava uma actividade em Espanha aumentou sensivelmente (de 14,6 para 20,4 milhões). Este processo participou do
ciclo de expansão mais prolongado da economia espanhola: a partir desse momento
os níveis de emprego desceram (até 18,9 milhões no segundo semestre de 2009). A
maior parte dos imigrantes latino-americanos integrou-se durante o período áureo,
etapa à qual se limita a análise que se apresenta. Convém fazer esta advertência uma
vez que no processo de crise actual é de esperar que a situação tenha piorado e que
ainda assim continue durante um tempo, não sendo possível prever a sua extensão.
Comparando a situação, no país de origem com a Espanha, daqueles que emigraram
em idade laboral (entre os 16 e os 64 anos), constata-se que o processo migratório integrou aquelas pessoas que já estavam incorporadas na actividade económica.8
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Esta conclusão deriva da comparação entre a taxa de emprego dos emigrantes no
momento em que saíram do país com a existente em dito país, considerando-se o
total da população. A diferença mais significativa corresponde aos que emigraram da
Argentina (diferença de 15 pontos percentuais), seguidos pelos do Brasil e Colômbia
(7 pontos). No caso dos bolivianos a diferença é pouco notória (1%), enquanto que
entre os dominicanos é negativa (-4%, os emigrantes tinham uma taxa de actividade
inferior que a vigente no total do país, circunstância que se deve à emigração de
mulheres que saíram para Espanha sem qualquer experiência de trabalho).
É interessante analisar a mobilidade laboral transnacional vivida pelo migrantes,
comparando as características do último emprego desempenhado anteriormente à
migração e o primeiro desempenhado em Espanha. Para isso utilizaremos três indicadores: a duração da jornada de trabalho, a duração do vínculo de trabalho e o
estatuto ocupacional.
No que diz respeito à duração da jornada de trabalho encontramos três situações
diferenciadas: os que tiveram uma diminuição da mesma (os que chegaram de Cuba,
da Colômbia e do Perú trabalharam menos 2 a 3 horas semanais), os que tiveram
mudanças pouco significativas (os do Equador, do Brasil, da Argentina e da Venezuela)
e os que aumentaram a jornada de trabalho em 1,5 horas (vindos da República Dominicana) e em 6,4 horas (da Bolívia).9
Em relação ao vínculo de trabalho, comparamos os casos em que passaram de um
emprego temporário a fixo (mobilidade ascendente), com os que fizeram um percurso
inverso (mobilidade descendente). Em todos os casos predominou a mobilidade ascendente; e a degradação mais significativa foi a que sofreram os homens do Brasil e
da Venezuela e os cubanos de ambos os sexos; os que menos se notaram afectaram
as mulheres dominicanas, colombianas, peruanas e equatorianas.
A distribuição dos empregos em Espanha entre os diferentes ramos de actividade
mostra uma grande concentração: 34% dos homens empregou-se na construção e
32% das mulheres no serviço doméstico; além disto, ambos os sexos dedicaram-se à
hotelaria (11% dos homens e 18% das mulheres), ao comércio (21% de cada sexo), os
homens à indústria (15%) e as mulheres aos serviços imobiliários (13%).
Para analisar a mobilidade do estatuto, utilizamos uma escala de quatro posições.10
Descontando as pessoas que não mudaram de estatuto, a diferença entre aqueles que
desceram e aqueles que subiram de categoria revela um predomínio da mobilidade
descendente, superior no caso das mulheres, que foi pior nas colombianas, equatorianos, dominicanas e cubanas e menos acentuada nas venezuelanas, argentinas
brasileiras.
Lamentavelmente não conhecemos os rendimentos no momento em que saíram do
país de origem, o que nos impede comparar a evolução deste elemento fundamental.
Tudo indica que o volume absoluto de rendimentos aumentou com a migração. Por
tudo o resto, a mobilidade laboral transnacional teve um carácter negativo, que se exprime na queda do estatuto laboral e no aumento da temporalidade laboral, embora
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com diferenças entre os grupos nacionais. O processo de mobilidade laboral não se
limita a este primeiro movimento. Uma parte significativa dos migrantes (28%) só teve
um emprego em Espanha mas os restantes trocaram pelo menos uma vez de trabalho, o que permite comparar a situação do primeiro emprego e do actual, analisando
o processo de mobilidade laboral ao longo da emigração. De cada 100 trabalhadores
que mudaram de emprego, 60 mudaram também de ramo de actividade: entre os
homens destacam-se os trabalhos na construção perdendo importância o trabalho
agrícola; entre as mulheres nota-se um abandono significativo do serviço doméstico
para outros empregos na área dos serviços (especialmente comércio e serviços a empresas). Fazendo um balanço global, e comparando a jornada no país de origem e em
Espanha, vemos que há uma melhoria para todos os grupos estudados, especialmente para os colombianos, peruanos, equatorianos e cubanos (ver Figura 5).
Figura 5 - Duração da jornada semanal de trabalho no país de origem, no primeiro
em Espanha e no actual, de acordo com o país de nascimento

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com base na análise dos dados da ENI 2007.

No que diz respeito à duração do vínculo laboral (relação temporária ou indefinida) a
comparação entre o primeiro e o último emprego mostra uma considerável melhoria.
Por um lado, mais de metade (53%) dos que mudaram de emprego mantiveram o
mesmo tipo de vínculo; por outro lado, entre aqueles que o modificaram, é sensivelmente maior a percentagem que passou de assalariado temporário a fixo (32%) que
aqueles que percorreram o caminho inverso (5%).
Na categoria laboral, o resultado global indica que em 53% não houve modificação
do respectivo estatuto ocupacional entre o primeiro emprego em Espanha e o actual,
enquanto que 17% viveu uma situação de mobilidade descendente e 30% um processo
de melhoria ocupacional. Portanto, o balanço – prévio à crise do emprego em 2008 –
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mostra um processo de transformação limitado11 com tendência para a mobilidade
ascendente (30%-17%). No seu conjunto, 45 % dos trabalhadores migrantes não mudou de estatuto, 11% conseguiu melhorá-lo e 44% piorou. Assim, numa análise global
a mobilidade neta continua a ser negativa (11% - 44%), como se verifica no Quadro 4.
Quadro 4 - Mobilidade de categoria laboral entre o país de origem
e o emprego actual, de acordo com o país de nascimento
País de nascimento

Igual

Ascendente (a)

Descendente (b)

(a) - (b)

AMÉRICA LATINA

45,1

11,0

43,9

-32,9

Equador

40,6

13,8

45,7

-31,9

Colômbia

45,8

9,7

44,5

-34,8

Argentina

58,0

11,4

30,6

-19,3

Bolívia

35,7

6,0

58,3

-52,3

Perú

44,3

8,3

47,4

-39,1

Venezuela

52,0

12,0

36,0

-23,9

Brasil

39,2

6,4

54,4

-48,0

Cuba

46,5

12,5

41,0

-28,5

R. Dominicana

42,2

14,4

43,4

-29,1

Uruguai

48,2

18,3

33,6

-15,3

Restantes países

50,7

7,1

42,2

-35,2

Fonte: Quadro elaborado pelo autor com base na análise dos dados da ENI 2007.

Em resumo, ainda que a mobilidade laboral em Espanha registe características positivas (redução da jornada, da temporalidade laboral e melhoria da categoria laboral)
este processo não consegue compensar o agravamento das condições de trabalho
tendo em conta as condições que tinham no país de origem. Frente a esta constatação, parece óbvio que uma das chaves económicas da migração seja o nível de salário, inclusive nos trabalhos de pior qualidade que os que desempenharam no país
de origem. A remuneração média dos latino-americanos em 2006 (de acordo com
a ENI 2007) era de 1.038 euros (1.242 para os homens e 837 para as mulheres). Os
ordenados mais elevados correspondiam aos homens argentinos e cubanos (mais de
1.400 euros) e os mais baixos às mulheres bolivianas (menos de 800 euros). De acordo
com o Inquérito da Estrutura salarial de 2006, estes valores eram inferiores aos dos
trabalhadores espanhóis (1.677euros) e àqueles que vinham da União Europeia (1.720
euros). No entanto, comparando com os vigentes nos países de origem, verifica-se
uma superioridade inegável. Um dos efeitos desta diferença encontra-se bem patente
no envio de dinheiro ao país de origem.
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7. Vínculos com o país de origem: projecto migratório, viagens e envios
A chegada recente da maioria da imigração latino-americana coloca a seguinte questão: trata-se de populações que estão decididas a instalar-se em Espanha ou de
migrações temporárias? A informação que dispomos mostra (ver Quadro 5) que a
maioria (77%) decidiu permanecer em Espanha pelo menos durante os próximos 5
anos; 10% pretende regressar ao país de origem antes dos cinco anos (os bolivianos
23% e os equatorianos 14%); somente 1% pensa emigrar para outro país e o restante
ainda não sabe o que irá fazer. Os mais decididos a regressar são os jovens com pouco
tempo de residência em Espanha. Tal decisão pode modificar-se num ou noutro sentido: por um lado, à medida que o tempo vai passando, o processo de “enraizamento”
pode diluir o projecto de regresso; por outro, as dificuldades económicas ou o cumprimento do projecto migratório podem acelerá-lo.
Quadro 5 - Projecto migratório e de reagrupamento familiar,
de acordo com o país de nascimento
Planos para os próximos 5 anos
Permanecer

Regressar

Ir para outro
país

Não sabe

Intenção de
trazer outros
familiares

América Latina

76,7

10,3

1,3

11,7

32,5

Equador

70,5

14,1

1,1

14,3

47,0

Colômbia

83,8

6,8

1,3

8,0

44,6

Argentina

82,0

6,8

1,1

10,2

9,0

Bolívia

59,2

23,6

1,0

16,2

31,4

Perú

79,0

6,3

1,5

13,2

43,6

Venezuela

89,4

2,4

1,6

6,7

11,7

Brasil

79,0

10,3

1,1

9,7

17,6

Cuba

90,8

2,2

,6

6,3

33,4

R. Dominicana

73,6

9,0

2,6

14,8

51,9

Restantes países

66,9

16,9

1,2

15,0

23,1

Fonte: Quadro elaborado pelo autor com base na análise dos dados da ENI 2007.

O contacto com pessoas do país de origem é muito habitual entre os migrantes latinoamericanos residentes em Espanha: mais de 96% comunica telefonicamente; 47%
(quase metade) utiliza a internet (desde os 68% dos argentinos até aos 24% dos equatorianos) e muito poucos (11%) utilizam o correio postal. Outra forma de manter o
contacto é através das viagens ao país de origem; no entanto a maioria dos bolivianos
(78%) nunca viajou bem como grande parte dos oriundos do Equador, do Perú e da
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Argentina (cerca de 40%) e da Colômbia (38%). A média de viagens por cada adulto
é de 1,4; os latino-americanos viajam menos aos seus países de origem do que os
outros imigrantes (o total de estrangeiros viajou 3,8 vezes, especialmente europeus e
marroquinos); os motivos têm que ver com a distância e o custo da viagem mas também com a situação de irregularidade em que se encontram, facto que impede sair
de Espanha e voltar. No entanto, quando viajam ficam lá mais tempo (a média é de 41
dias, sendo a média dos imigrantes de 33 dias).
Cerca de metade dos imigrantes adultos envia dinheiro para o seu país de origem.
Esta situação é muito mais comum entre os equatorianos, colombianos e bolivianos
(cerca de 65%) os peruanos (58%) que entre os argentinos (21%). Existem também
diferenças quanto à frequência dos envios: somente 39% dos argentinos que enviam,
fazem-no mensalmente enquanto que nas outras nacionalidades a percentagem supera os 65%. No que diz respeito ao valor médio da quantia enviada durante o ano de
2006, a média dos latino-americanos foi de 2.096 euros (2.310 os homens e 1.919 as
mulheres).
De acordo com os dados publicados pelo Banco de Espanha, o volume total de envio
de dinheiro de Espanha para a América latina cresceu continuamente até ao segundo
semestre de 2008, para assistir-se a uma diminuição no primeiro semestre de 2009,
descida esta que ainda continua. As remessas totais passaram de 3 milhões de euros
em 2004 para 5,5 milhões em 2007 para voltarem a descer no ano seguinte; neste
intervalo de tempo foi alterada a metodologia de cálculo dos envios, pelo que os valores não podem são comparáveis com as dos anos anteriores.
Quadro 6 - Destino das remessas de Espanha em 2007 e 2008 (em milhares de euros)
País

2007

2008

Diferença

envios/imigr.

Colômbia

1.545.300

1.411.200

-134.100

4.271

Equador

1.238.500

1.050.600

-187.900

2.292

Bolívia

793.700

721.300

-72.400

2.994

Brasil

405.300

384.200

-21.100

2.703

Paraguai

270.200

305.800

35.600

4.439

R. Dominicana

346.200

290.100

-56.100

2.529

Perú

185.800

203.800

18.000

1.255

Fonte: Quadro elaborado pelo autor com base nos dados do Banco de Espanha
www.remesas.org e no recenseamento de habitantes.
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8. Um balanço com muitas interrogações
A imigração procedente dos países da América Latina tornou-se num fenómeno destacado em Espanha, coincidindo com um período de auge económico, que terminou
em meados de 2008 e de crescimento sem precedentes da imigração estrangeira. A
partir do ano 2000 estabeleceram-se um pouco mais de dois milhões de novos residentes, que se somaram aos 400.000 que já se encontravam no país. A par do aumento de fluxos, produziram-se variações na composição dos mesmos, em função das
conjunturas dos países de origem, das políticas migratórias espanholas e pelo facto
de se terem fechado outros possíveis destinos migratórios.
Os latino-americanos têm em comum o facto de virem do mesmo sub-continente, o
conhecimento da língua oficial espanhola (excepto no caso dos brasileiros), beneficiarem de algumas vantagens legislativas por comparação com os restantes imigrantes não comunitários, e ainda pelo facto de serem vistos, por parte dos espanhóis,
como um grupo diferenciado e melhor valorizado, do que o resto dos estrangeiros
não europeus. A partir destes elementos comuns pudemos identificar a existência de
fluxos diferenciados no tempo, de perfis demográficos, de estratégias e itinerários
migratórios diferenciados. Nalguns casos, tendo em conta o tempo recente de alguns
processos migratórios, torna-se difícil concluir se tais diferenças têm que ver com
tendências estáveis ou se são resultado de “fases de “enraizamento”provisórias.
Até à data, concluído o longo ciclo expansivo da economia espanhola, constata-se no
entanto que a mobilidade laboral da maioria dos imigrantes produziu uma deterioração das suas condições de trabalho comparando com as do seu país de origem,
originando processos de mobilidade sócio-laboral descendentes. O aumento de nível
de rendimento, comparando com o do país de origem, é um elemento explicativo da
mobilidade transnacional, mas a sua importância é relativa: é maior quanto mais dirigido estiver o projecto migratório para a satisfação das necessidades naquele país,
mas torna-se mais problemático quando se trata da vida familiar e dos projectos de
futuro na sociedade espanhola. Não há dúvida que também aparece como um factor
importante de atracção o facto de poder usufruir de serviços de saúde, sociais ou
educativos e ainda de determinadas opções de consumo. A crise internacional que
se começa a sentir a partir de 2008 coloca diversas incertezas quanto ao futuro da
migração de origem latino-americana em Espanha. Será suficiente para os filhos,
muitos deles nascidos ou sociabilizados no seio da imigração, o nível sócio-laboral
alcançado pelos pais? Qual será o futuro destas novas gerações tendo em conta os
dados estatísticos que revelam elevados índices de fracasso e de abandono escolar,
que se traduzem nos baixos índices de estudos universitários? Como serão afectadas
pela falta de emprego as famílias já estabelecidas, já que muitas delas têm uma casa
cujas prestações não podem pagar? A crise conduzirá à detenção dos fluxos, ao regresso, ao aumento de fenómenos de pobreza e de maior precariedade? Aumentarão
as diferenças entre faixas “enraizadas” e “temporárias” da imigração? Estas e outras
questões relevantes permanecem em aberto. Não podem ser resolvidas à margem
das políticas sociais que se adoptem em Espanha nem do destino de todos os trabalhadores em geral.
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Notas
Para uma análise pormenorizada das mudanças, ver Colectivo Ioé, 1999
Contribuíram as dificuldades para entrar nos Estados Unidos e a crise económica argentina que levou bolivianos e
paraguaios ai instalados a deslocarem-se para Espanha.
3
De acordo com um acto adicional à Lei de Memória Histórica de 2008, é permitida aos filhos e netos de espanhóis
que perderam a nacionalidade devido ao exílio.
4
A partir da livre circulação dentro da UE, é facilitada a residência aos latino-americanos por nascimento que possuam passaporte de um país comunitário (italianos da Argentina e Uruguai, portugueses do Brasil e da Venezuela,
etc.).
5
Existem diferenças significativas por país de nacionalidade: mais de 15% dos alunos peruanos e cubanos estavam matriculados neste nível, face a menos de 6% para os bolivianos e paraguaios e 7% para os dominicanos e
brasileiros.
6
Progenitores, filhos/as e irmãos/irmãs.
7
As estatísticas têm em conta a nacionalidade dos pais, no país de nascimento. Como tal, desconhecemos as cifras
de nascidos de imigrantes que possuem a nacionalidade espanhola.
8
Os dados apresentados decorrem de uma análise do micro dados da ENI 2007
9
Na maior parte dos casos o aumento das horas de trabalho deveu-se à situação das mulheres que trabalhavam
como empregadas domésticas internas.
10
Empregos de “colarinho branco” (não manuais) de qualificação alta; de “colarinho branco” de qualificação baixa;
de “colarinho azul” (manuais) qualificado e de “colarinho azul” não qualificados. Considera-se mobilidade ascendente, a passagem dos primeiros até aos últimos e mobilidade descendente o processo inverso.
11
Convém lembrar que, além daqueles que não mudaram de emprego sem alterar a sua categoria laboral ( à volta
de 1 milhão de ocupados), existe um milhão de trabalhadores imigrantes que nunca mudou de emprego.
1
2
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A intenção deste artigo é construir uma primeira aproximação
ao perfil social dos imigrantes latino-americanos residentes em
Portugal. Consta de duas partes, a primeira baseada em dados
estatísticos permite identificar um perfil sócio-demográfico,
posicionando esta imigração dentro de Portugal e da Europa. A
segunda baseada principalmente em dados obtidos através de
entrevistas institucionais e individuais, tenta enriquecer com dados qualitativos o perfil derivado dos dados estatísticos ao mesmo
tempo que acrescenta informação sobre o processo de adaptação
e integração na sociedade portuguesa e as percepções e imagens
destes imigrantes latino-americanos em relação aos portugueses.
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La intención de este artículo es construir una primera aproximación al perfil social de los inmigrantes latinoamericanos residentes
en Portugal. Consta de dos partes. La primera, se basa en datos
estadísticos y permite identificar un perfil socio-demográfico, que
posiciona esta migración dentro de Portugal y Europa. La segunda,
se basa en datos obtenidos en entrevistas institucionales y personales, y pretende enriquecer con datos cualitativos el perfil derivado de los datos estadísticos mientras agrega información sobre
el proceso de adaptación e integración a la sociedad portuguesa, y
sobre las percepciones e imágenes de los inmigrantes latinoamericanos en relación a los portugueses.
migración, latinoamericanos,
discriminación, calificación

género,
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Uma primeira aproximação ao perfil sócio-demográfico
dos Latino-americanos em Portugal
Beatriz Padilla e Alejandra Ortiz

Introdução1
Nos últimos tempos, a migração de latino-americanos para a Europa tornou-se mais
evidente. Tal como sugerem Padilla e Peixoto (2007), esta tendência manifesta-se
mais nos países da Europa do Sul, nomeadamente em Espanha, Portugal e Itália,
sendo que a maioria dos migrantes provêm da América do Sul, à excepção dos cubanos. No contexto internacional, a entrada de Espanha e Portugal na UE parece marcar
um ponto de viragem, assinalando o início das migrações de cariz mais económico.
Embora exista trabalho de investigação desenvolvido sobre os latino-americanos
na Espanha e na Itália, não existe ainda investigação empírica sobre os latino-americanos em Portugal, salvo o caso dos brasileiros, sobre os quais a literatura se
tem multiplicado nos últimos tempos. Neste contexto, consideramos relevante contribuir com novos conhecimentos, embora limitados, sobre os latino-americanos em
Portugal, com o intuito de chamar a atenção para a importância do tema, no contexto
das relações ibero-americanas em geral, e entre Portugal e América Latina, em
particular; partindo da ideia de que as migrações são hoje um tema de relação e
intercâmbio entre os Estados, presente nas agendas políticas ibero-americanas.
Tradicionalmente os latino-americanos escolhiam os EUA como destino, mas a militarização da fronteira desse país com o México, o endurecimento e a perseguição
migratória naquele país, e a crescente procura de mão-de-obra noutras regiões do
planeta, contribuíram para desviar uma parte dos fluxos em direcção à Europa. Embora esta tendência de diversificação de destinos migratórios se tenha agudizado a
partir dos ataques do 11 de Setembro de 2001, já tinha começado a esboçar-se na
década dos 90 (Actis, 2009; Yepez, 2007, Pellegrino, 2003 e 2004, CELADE, 2006). Contudo, as restrições e barreiras à imigração não comunitária na Europa, têm vindo a
aumentar, pelo que o futuro da migração latino-americana na Europa é uma pergunta
em aberto.
A imigração latino-americana em Portugal é uma imigração recente, embora tenham
existido laços anteriores com alguns países, particularmente casos de exilados chilenos. A Revolução dos Cravos operou na altura como um elemento de ligação cultural e política com o Chile, e acabou por ser um factor de atracção de dissidentes
do regime autoritário chileno então instalado. Na década de 1970, existiu uma ligação indirecta entre Cuba e as ex-colónias portuguesas, após a independência. Cabo-verdianos e angolanos deslocaram-se para Cuba para receber formação em diferentes áreas devido à forte ligação ideológica. Alguns indivíduos que tinham nacionalidade portuguesa, casaram com cubanas, que posteriormente emigraram para Portugal.
Este movimento de pessoas também criou uma afinidade entre Cuba e Portugal, a
qual tem sido mantida através de várias vias. São frequentes as viagens de doentes portugueses para efectuarem tratamentos médicos em Cuba (especialmente por
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problemas neurológicos e visuais) e as viagens de “solidariedade” organizadas por
instituições portuguesas e/ou europeias nas quais muitos cidadãos portugueses participam. Igualmente tem-se verificado um do constante aumento do turismo para as
Caraíbas, particularmente a Cuba.
Vários estudos apontam para uma explicação de proximidade como factor que explica
a migração de latino-americanos para a Europa do Sul, em particular Espanha, Portugal e Itália, devido principalmente aos laços coloniais e à semelhança cultural expressada na língua e na religião dominante (Padilla e Peixoto, 2007; Palmas e Ambrosini,
2007; Pellegrino, 2004). Neste sentido, cabe recordar que muitos latino-americanos
são descendentes de espanhóis, italianos e portugueses, o que facilita a aquisição da
nacionalidade em algum país europeu, o que, além de ser um importante factor de
atracção, permite ter uma inserção legal mais fácil nas sociedades europeias de acolhimento. Lamentavelmente é difícil aceder em Portugal aos dados sobre imigrantes
latino-americanos que possuem dupla nacionalidade, devido a que são normalmente
contabilizados como europeus nas estatísticas nacionais, mas torna-se importante
salientar este fenómeno.
Metodologia
O presente estudo consta de duas linhas principais de análise, uma descritiva com
base nos dados estatísticos e outra qualitativa, com base nas entrevistas. A primeira
linha de análise encontra-se baseada na exploração analítica das estatísticas oficiais
disponíveis que permitem fazer uma caracterização geral dos imigrantes latino-americanos em Portugal. As fontes estatísticas utilizadas são os Relatórios do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF, 2000-2008) e dados do Instituto Nacional de
Estatística (INE-Censo 2001 e dados consolidados provenientes da Conservatória dos
Registos Centrais, entre outros).
Cabe salientar que os dados estatísticos contêm algumas restrições. Os dados mais
recentes nem sempre são pormenorizados, pelo que em várias ocasiões optámos por
utilizar os anteriores. Os recenseamentos gerais da população realizados pelo INE
apresentam inconsistências com os dados do SEF, especificamente no caso da “naturalidade” e “nacionalidade”.
A abordagem qualitativa permite compreender e interpretar melhor o fenómeno.
Esta linha de análise assenta em entrevistas institucionais e de trajectórias pessoais
(13 entrevistas institucionais e 30 entrevistas semi-estruturadas sobre trajectórias
individuais).2
“Stocks” e fluxos. Evolução dos imigrantes da América Latina em Portugal
Antes de começar a análise das comunidades latino-americanas residentes em
Portugal é necessário salientar que o caso do Brasil não será tratado neste estudo. Embora os brasileiros façam parte dos fluxos latino-americanos para Portugal
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e possuam características semelhantes, outros motivos justificam a sua exclusão.
Por um lado, a comunidade brasileira em Portugal tem sido alvo de vários estudos
e publicações, por outro, a sua inclusão como grupo torna insignificativa a presença
das outras comunidades, não permitindo salientar as suas características, que é o
objectivo fundamental deste trabalho.
Excluindo o Brasil, segundo dados do Relatório do SEF 2008, residem legalmente em
Portugal 5.885 imigrantes latino-americanos, dos quais destacamos a presença dos
seguintes países: Venezuela, Cuba, Colômbia, Equador e Argentina. Estas são as cinco maiores comunidades latino-americanas que residem actualmente em Portugal,
atingindo juntas 80% do total. Destas comunidades devemos salientar o caso da Venezuela, que atinge 40% do total dos imigrantes latino-americanos, seguida de Cuba
com 14%, Colômbia (10%), Equador (9%), Argentina (8%), México e Perú (4% cada). O
resto das comunidades é relativamente pequeno comparado com as mencionadas,
principalmente quando se trata dos países da América Central que apresentam poucos casos.
Figura 1 – Principais comunidades latino-americanas residentes em Portugal, 2008

Fonte: SEF 2008 (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras)

Com respeito à evolução dos imigrantes latino-americanos em Portugal, se considerarmos até 2007 quando se verificou uma quebra marcada, observa-se um crescimento de 32% da imigração latino-americana nos últimos 7 anos, passando de 5.345
em 2000 a 7.044 em 2007. Cabe destacar que o aumento mais significativo corresponde aos períodos de 2006 a 2007 com uma taxa anual de crescimento de 10%, e de 1999
a 2000 com uma taxa de 6%.
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O decréscimo verificado no 2008 (16%) pode ser resultado da desaceleração da economia portuguesa e mundial (crise económica). Outras causas possíveis são: a aquisição
da nacionalidade portuguesa por parte de cidadãos latino-americanos (por residência
ou casamento), ou pouco provável, é o retorno ao país de origem ou a deslocação para
outros países da UE.
Sem considerar o decréscimo geral de 2008 vivido pelas comunidades latino-americanas em Portugal, as que apresentaram um crescimento mais significativo
nos últimos anos são em primeiro lugar a comunidade equatoriana, em segundo lugar a comunidade cubana, seguida das comunidades colombiana e mexicana. Embora
pouco expressivas no total, as comunidades boliviana e paraguaia também cresceram, sendo interessante fazer um paralelo com a Espanha, onde também cresceram
nos últimos anos. Este paralelo com o país vizinho resulta útil para outras situações.
Assim na avaliação dos fluxos, verifica-se um aumento das comunidades andinas
(equatorianos e bolivianos) nos últimos anos. No caso particular da Colômbia, existe
uma emigração expressiva de colombianos (deslocados, exilados, emigrantes económicos) à procura de outros destinos, incluindo Portugal.
Um novo fluxo de latino-americanos em Portugal (e Europa) são os estudantes internacionais e de intercâmbio a nível de pós-graduação, especialmente da Colômbia e do
México, que procuram diversificar as opções. A modo de ilustração, existe uma certa concentração de latino-americanos em cidades tipicamente universitárias como
Coimbra e Aveiro, para além de Lisboa e do Porto.
O relatório do SEF de 2008 permite observar também uma diminuição do número de
cidadãos da Venezuela, Chile e Argentina. Este decréscimo não tem a mesma interpretação para os três países. Para o caso particular da Venezuela, podemos afirmar
um número considerável de cidadãos venezuelanos (172) adquiriu a nacionalidade
portuguesa, sendo este país a quinta nacionalidade mais representativa na cessação
de estatutos de residentes devido à aquisição da nacionalidade. Este facto explica-se
pelo retorno de cidadãos portugueses e seus familiares desde a Venezuela. Nos casos da Argentina e do Chile, não existe informação disponível que permita descobrir
os motivos desta descida, no entanto os retornos contabilizados nos consulados dos
respectivos países são poucos. A aquisição da nacionalidade portuguesa (por naturalização ou por casamento) explica parte do fenómeno, mas não totalmente. Assim,
em 2008 verificaram-se para a Argentina 43 casos de aquisição de nacionalidade (18
por vontade ou adopção e 25 por naturalização) e para o Chile 15 casos (4 por vontade
e 11 por naturalização).
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Quadro 1 – Evolução dos imigrantes latino-americanos residentes em Portugal, 2000 – 2008

Argentina

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

445

473

517

555

575

582

686

684

474

Bolívia

32

32

36

42

51

56

91

96

107

Chile

194

215

226

236

244

253

276

284

177

Colômbia

251

292

340

396

453

483

614

631

591

Costa Rica

14

15

16

15

15

17

19

18

19

Cuba

214

265

309

380

445

488

677

712

802

El Salvador

10

12

13

13

16

17

19

17

21

Equador

92

123

158

187

221

240

418

414

503

Guatemala

22

22

25

29

29

30

29

33

25

Honduras

10

10

10

10

11

12

12

13

15

México

196

204

225

246

265

270

313

331

245

7

8

7

7

7

7

10

12

12

Nicarágua
Panamá

24

24

17

15

20

15

19

17

33

Paraguai

19

23

24

26

32

33

41

47

47

Peru

191

209

222

238

253

263

308

306

260

R.Dominicana

41

41

47

59

63

69

79

85

64

Uruguai

82

84

89

99

103

105

134

145

126

Venezuela

3.501

3.515

3.604

3.544

3.470

3.330

3.256

3.199

2.364

TOTAL

5.345

5.567

5.885

6.097

6.273

6.270

7.001

7.044

5.885

Fonte: SEF
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Figura 2 – Evolução dos imigrantes latino-americanos em Portugal (2000-2008)

Fonte: SEF

Figura 3 – Evolução das principais comunidades latino-americanas, excepto Venezuela

Fonte: SEF

Distribuição geográfica
Quanto à distribuição geográfica, é curioso observar como esta distribuição não segue
os parâmetros tradicionais da imigração em Portugal, que costuma estar concentrada na Região Metropolitana de Lisboa. Neste caso, a distribuição geográfica dos
imigrantes latino-americanos divide-se entre a região Norte e a região de Lisboa,

94

Migrações entre Portugal e América Latina

sendo a primeira a que possui maior número de imigrantes, atingindo 35% da população latino-americana residente em Portugal, sobretudo pelo peso da comunidade
venezuelana. Em segundo lugar encontra-se a região de Lisboa com 30%, seguida da
Madeira (16%), Algarve (10%), Centro (6%), Alentejo (2%) e por último os Açores (1%)
(ver Figura 4).
Figura 4 – Distribuição geográfica

Fonte: SEF 2008 (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras)

Cabe salientar a importância relativa da Madeira que reúne 16% dos imigrantes
latino-americanos, na sua grande maioria venezuelanos (90%), que ilustram os laços
madeirenses com a Venezuela (Padilla e Peixoto 2007).
Migração feminina e casamentos mistos: novas estratégias de adaptação?
O fenómeno da migração feminina não é recente, mas teve uma viragem nos últimos
anos pelo menos no caso dos países latino-americanos. Há algumas décadas, os estudos de género criticaram a ausência da mulher como sujeito migrante, e desde
então a mulher tem estado cada vez mais presente no estudo das migrações (Curran
e Saguy 2001; Grieco e Boyd 1990, Hagan, 1998, Pessar 1999). Esta viragem deve-se
a que cada vez mais a emigração representa para a mulher um projecto pessoal e
não só familiar. As trajectórias, motivações e estratégias migratórias das mulheres
latino-americanas não são homogéneas, depende sobretudo do país de origem e da
sua inserção no mercado de trabalho no destino.
Segundo os dados do SEF 2008, podemos afirmar que em termos gerais os países da
América Latina têm fluxos mais feminizados, especialmente os países da América
Central e as Caraíbas, embora com poucos casos. Do resto dos países, destacamos
os casos de Colômbia (68%), Bolívia (70%) e Paraguai (70%), sendo a Colômbia a mais
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expressiva numericamente. Por outro lado, as comunidades migrantes de Argentina,
Brasil, Chile, Costa Rica, Equador, Uruguai e Venezuela apresentam uma situação
mais equilibrada entre homens e mulheres, remetendo talvez a uma imigração maioritariamente familiar (ver Figura 5).
Figura 5 – Imigração latino-americana feminina (taxa de feminização)

Fonte: SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras)

Seja como estratégias de adaptação à nova sociedade ou como motivo da migração,
verificam-se casamentos mistos, entendidos como as uniões entre um imigrante e
um nacional. Segundo os dados do INE, em 2007, constataram-se em Portugal um
total de 5.603 casamentos mistos, onde a nacionalidade de um dos cônjuges não é
portuguesa, representando 12% do total dos casamentos celebrados em Portugal. No
que se refere particularmente a cônjuges latino-americanos, em 2007 verificaramse 3.778 casamentos, representando 67% do total de casamentos entre um imigrante e um nacional, sendo o Brasil o país mais representativo. Quanto ao género, em
geral são os homens portugueses que casam mais frequentemente com mulheres
estrangeiras (79%). No que se refere às nacionalidades, sem contar os brasileiros, os
homens portugueses casaram com venezuelanas (34) com bolivianas (20) e colombianas (18). Quanto às mulheres portuguesas, casaram com venezuelanos (18), cubanos
(13) e mexicanos (9).
A evolução dos casamentos mistos, segundo dados disponíveis do INE desde 1991 até
2008, indica uma tendência crescente, com picos em 1992, 2003 e 2007. Um aspecto
interessante, atendendo à evolução é que até 1998 eram as mulheres portuguesas
as que mais se casavam com homens latino-americanos, na maioria venezuelanos.
Comparando também o fenómeno dos casamentos mistos em termos de género,
verificamos que enquanto as mulheres portuguesas mantêm um comportamento
bastante regular, embora com uma tendência decrescente ao longo do tempo na preferência pelos homens latino-americanos, os homens portugueses têm manifestado uma preferência bastante crescente em relação às mulheres latino-americanas,
sobre tudo desde o ano 2000 (Figura 6).
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Figura 6 – Evolução dos casamentos mistos com cônjuge latino-americano

Fonte: INE Estatísticas Demográficas

Quanto à nacionalidade latino-americana que predomina nas uniões mistas tanto
para homens como para mulheres é a brasileira e a venezuelana, coincidindo com
as maiores comunidades de latino-americanos residentes em Portugal, e com as
maiores comunidades portuguesas a residir na América Latina. Excluindo estes dois
casos, observamos como certas nacionalidades se repetem ao longo do tempo. Por
exemplo os homens portugueses têm casado regularmente, e continuam a casar,
com mulheres da Colômbia, Cuba e Equador. Por outro lado, nos últimos anos outras
comunidades latino-americanas têm ganho peso como a peruana e a boliviana, especialmente nos últimos dois anos. No caso das mulheres portuguesas casadas com
cônjuge latino-americano existe uma distribuição mais regular entre as nacionalidades, com um único destaque para Cuba que a partir dos anos 1999/2000 começa a
ocupar um lugar importante.
Perfil sócio-demográfico3
Os dados do Censo de 2001 sobre os cidadãos latino-americanos residentes em Portugal não têm sido explorados até agora, constituindo esta uma primeira aproximação.
Embora os dados do Censo e os do SEF sejam muito diferentes, vale a pena detalhar
a composição das comunidades latino-americanas identificadas no censo, sendo que
o universo ao qual nos referiremos é de 10.777. As comunidades mais expressivas são
as de Colômbia, Cuba, Equador, México, Perú e Venezuela.
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Quadro 2 – População Latino-americana por naturalidade e sexo

País de nascimento

M

F

Total

Colômbia

109

235

344

Cuba

162

208

370

Dominicana (República)

10

27

37

Equador

103

98

201

Honduras

3

12

15

México

74

128

202

Nicarágua

6

12

18

Panamá

46

58

104

Perú

74

123

197

Salvador

11

12

23

Venezuela

4.443

4.823

9.266

Total

5.041

5.736

10.777

Fonte: INE, Censos 2001

Analisando a composição etária, o escalão etário onde se encontram as proporções
mais elevadas de imigrantes latino-americanos corresponde aos adultos compreendidos entre os 15 e os 64 anos. A grande maioria pertence à população economicamente activa, já que 73% encontra-se no escalão dos 25-64 anos, e 24% no escalão de
15-24. Na altura, tanto os jovens/crianças como os idosos eram muito poucos, menos
de 2% em cada caso.
Quanto à situação familiar, predominam os indivíduos casados (54%), seguidos dos
solteiros (40%), e a seguir os divorciados. Dentro dos solteiros, destacam-se os casos
do México, Equador e Colômbia, quando considerados os casos totais.
A análise dos níveis de qualificação permite uma aproximação à condição sócioeconómica destes imigrantes. Este indicador junto com outros permite construir um
perfil sócio-educativo dos latino-americanos residentes em Portugal. Com respeito
às qualificações podemos afirmar que embora existe uma alta proporção de imigrantes com ensino básico completo, ou seja até ao 9º ano (48%), verifica-se igualmente
uma elevada proporção nos níveis secundário e superior que somados atingem 48%.
Os cidadãos do México (50%), Cuba (42%), Colômbia (36%) e Perú (31%) são os que
têm níveis mais elevados de formação técnica/universitária. O caso de Cuba resulta
interessante, já que em termos gerais a sua população se encontra polarizada entre o
ensino básico e o superior. Estes dados coincidem com a informação obtida na entre-
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vista institucional, que identificou dois grupos de cubanos, os que se concentram nos
serviços de pouca qualificação e os muito qualificados, entre os quais os médicos.
Quadro 3 – População latino-americana por países de naturalidade e nível de habilitações (%)

País de nascimento

Sem Ed.
Formal

E. Básico
(1-9)

E. Secundário
(10-12)

E. Superior
e Técnico

Colômbia

7,0

33,1

23,5

36,3

Cuba

7,6

31,1

19,5

41,9

Dominicana (República)

5,4

37,8

35,1

21,6

Equador

9,5

49,3

23,9

17,4

Guatemala

19,2

42,3

19,2

19,2

Honduras

26,7

40,0

13,3

20,0

México

6,9

24,3

18,8

50,0

Nicarágua

11,1

55,6

16,7

16,7

Panamá

14,4

50,0

21,2

14,4

Perú

6,1

26,4

36,0

31,5

El Salvador

26,1

30,4

13,0

30,4

Venezuela

3,1

50,3

25,4

21,2

Total Geral

3,9

48,0

25,1

23,0

Fonte: INE, Censos 2001 (cálculos próprios)

A fim de configurar um perfil sócio-económico dos imigrantes latino-americanos,
analisamos a seguir indicadores que remetem à actividade profissional e laboral dos
mesmos. No que se refere ao meio de vida, observamos que a maioria (75.3%) trabalha, 8.1% estão desempregados, 4.6% são domésticas e 3.1% são estudantes.
Em relação à situação na profissão, verifica-se em todas as comunidades que a maioria trabalha por conta de outrem (73.5%), sendo a segunda situação mais comum
entre os imigrantes latino-americanos a de ser patrão/empregador, quase 11%. Os
que mais se destacam como empregadores são os de Equador, Nicarágua e Venezuela
(embora os residentes nicaraguenses sejam muito poucos). Contudo, um estudo
realizado sobre os empresários imigrantes em Portugal, indicava também uma
alta proporção de trabalhadores por conta própria entre os quais se destacava os
argentinos (entre 25 e 30%) e os venezuelanos (entre 10 e 24%) nos anos 1999 a 2002
(Oliveira, 2004). Isto resulta relevante já que em Portugal uma parte dos empregadores está registada como trabalhador independente.
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Em termos de categorias de profissão, foi analisada a profissão como indicador principal. Deve-se esclarecer que a leitura do Quadro 4 que contém percentagens, deve
ser acompanhada com dados sobre o número, já que comunidades muito pequenas,
como a hondurenha, salvadorenha, nicaraguense entre outras, apresentam percentagens altas referidas a poucos indivíduos. Também a categoria “não se aplica” é muito
importante para vários países, e desequilibra a distribuição do resto das categorias.
Assim optámos por apresentar a tabela com percentagens mas interpretadas em
conjunto com o número de pessoas nas categorias. Em termos gerais, as comunidades do México, Cuba, Colômbia, Venezuela e Perú apresentam percentagens altas
nas profissões abrangidas nos quadros superiores, intelectuais e científicos. Dentro
desta categoria, verifica-se uma elevada proporção de mexicanos que trabalha como
directores e gerentes de pequenas empresas.
A comunidade equatoriana concentra-se nos empregos pouco qualificados, verificando-

-se alguma presença nas profissões intelectuais e científicas. Os venezuelanos,
encontram-se muito diversificados por todas as categorias profissionais, com alguma concentração no pessoal dos serviços e vendedores. A comunidade colombiana é
uma das que apresenta uma distribuição mais diversificada no leque das profissões.
No caso de Cuba, vale a pena fazer uma nota à parte. Os cubanos encontram-se
polarizados na sua inserção no mercado de trabalho. Têm uma presença expressiva
nas profissões mais qualificadas, concentrados na área da saúde e no extremo oposto,
concentram-se nos serviços não qualificados.
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12,5

3,5

5,4

7,0

3,8

0,0

8,9

5,6

2,9

7,6

8,7

8,2

3,8

Costa Rica

Cuba

Dominicana R.

Equador

Guatemala

Honduras

México

Nicarágua

Panamá

Perú

El Salvador

Venezuela

Total Geral

Fonte: INE, Censos 2001 (cálculos próprios)

3,5

Quadros
superiores

Colômbia

País de nascimento

5,8

11,4

8,7

15,7

4,8

5,6

19,3

0,0

3,8

11,4

2,7

20,8

31,3

16,0

Profissões
Intelect. e
científicas

5,4

12,3

4,3

6,1

4,8

0,0

6,9

13,3

0,0

3,5

8,1

4,3

18,8

4,4

Técnicos nível
intermédio

4,2

9,5

4,3

1,5

2,9

0,0

2,0

6,7

3,8

4,5

13,5

5,1

12,5

5,2

Pessoal
admin.

6,9

15,1

8,7

7,6

6,7

16,7

10,4

6,7

0,0

12,4

2,7

10,5

6,3

7,6

Pessoal
serviços
e vend.

0,8

1,8

0,0

2,0

6,7

11,1

0,5

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

0,0

0,6

Agricul.
e pesca

5,8

12,8

8,7

5,1

3,8

0,0

4,0

0,0

3,8

9,0

5,4

5,9

0,0

10,5

Operários

2,3

5,2

8,7

2,0

0,0

0,0

0,0

6,7

3,8

1,5

5,4

2,4

0,0

3,8

Operador de
Máquinas

Quadro 4 – População latino-americana por países de naturalidade e grupo profissional (%)

4,4

8,8

4,3

12,7

7,7

16,7

5,0

6,7

19,2

17,4

2,7

10,5

0,0

13,1

Trab. não
qualif.

8,9

14,9

43,5

39,6

59,6

44,4

43,1

60,0

61,5

32,8

54,1

36,2

18,8

35,5

Não s/
aplica

Perfil social dos latino-americanos
Para complementar a descrição do perfil sócio-demográfico construído com dados do
Censo, sugerimos utilizar a informação facilitada por vários consulados e embaixadas
da América Latina em Portugal através das entrevistas institucionais e documentos
enviados para o efeito. Isto preenche o vazio de informação que existe em relação a
algumas comunidades latino-americanas sobre as quais não recebemos dados do
INE, como foi o caso dos chilenos, argentinos e uruguaios. Neste sentido pode-se dizer que a maioria dos argentinos conseguiram exercer a sua profissão (desportistas,
arquitectos, académicos, dentistas, médicos e expatriados por empresas multinacionais). No caso da comunidade chilena existe uma ampla diversificação laboral dentro
das profissões qualificadas, o mesmo que se observa na comunidade uruguaia, destacando os médicos que trabalham para o INEM. Nas três comunidades os níveis de
qualificação são elevados, com estudos secundários e universitários.
O Quadro 5 compara dados sobre as matrículas consulares e os residentes latino-americanos em Portugal (SEF, 2008) com as limitações que os dados supõem.
Quadro 5 – Matrículas consulares e residentes

País

Matrículas

SEF 2008

Argentina

830

474

Chile

810

177

El Salvador

15

21

México

386

245

Panamá

50

33

Perú

546

250

Rep. Dominicana

150

68

Uruguai
Venezuela

119

126

11.000

2.364

Fonte: SEF, 2008.

Um outro aspecto a destacar em relação às comunidades latino-americanas a residir
em Portugal é que em geral não se organizam em associações. Não existe nenhuma
organização que reúna as comunidades e existem muito poucas associações que se
organizem à volta de interesses étnicos de cada uma das comunidades.A excepção é o
caso da Venezuela que tem evidenciado uma tendência associativa em defesa dos interesses venezuelanos e luso-venezuelanos, especialmente em Aveiro e na Madeira.
Um outro âmbito de encontro destes imigrantes é através da internet, existindo uma
diversidade de sítios Web, e grupos no Facebook. No caso da Colômbia, identificou-
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-se uma associação, Damas Colombianas, o que ilustra o cariz feminino da migração.
Existe uma iniciativa, ainda por concretizar, por parte dos equatorianos de constituir
uma associação.
Histórias de imigrantes latino-americanos

a) Motivações, laços e conexões
Se nos focalizarmos nos fluxos mais antigos de latino-americanos em Portugal, rapidamente identificamos que os pioneiros migraram por motivações ideológicas, a
maioria deles exilados, sobretudo os chilenos e argentinos, tal como aconteceu noutros países europeus (Gonzalez, 2007; Sáenz e Salazar, 2007). No caso dos fluxos mais
recentes, as causas são mais variadas. Dentro dos motivos principais da recente emigração latino-americana a Portugal, encontramos, para além das questões económicas esperadas, que não são as mais importantes nem prioritárias, outras razões ou
motivações relacionadas com a decisão de emigrar: a) o desejo de continuar o estudo
a nível de pós-graduação, b) o amor, ou seja o estar casado/a com português/a, o ter
conhecido um português no estrangeiro em turismo, estudo ou trabalho, apostando
na relação, c) ter laços familiares ou ser luso-descendente, no caso de venezuelanos, e também de alguns argentinos e uruguaios onde a emigração portuguesa foi
importante, d) a circulação de recursos humanos altamente qualificados a nível de
empresas portuguesas internacionalizadas ou empresas transnacionais, assim como
também os desportistas que foram transferidos ou recrutados, como é o caso dos
futebolistas, jogadores de râguebi e pólo, entre os mais importantes.
Conjuntamente com a análise das motivações, importa apontar a existência de antigos laços entre a comunidade cubana e as comunidades lusófonas, que com o tempo
se transformaram em causas de migração. Estes laços remetem à década de 1970, a
seguir à independência das ex-colónias portuguesas, sobretudo Cabo Verde e Angola.
Deste fluido intercâmbio chegaram a Portugal alguns cubanos integrando matrimónios mistos (especialmente angolanos com nacionalidade portuguesa). Neste caso a
relação é triangular (América-África-Europa), incluindo uma sobreposição de sistemas migratórios lusófonos com latino-americanos que se inicia com a formação de
quadros angolanos e cabo-verdianos em Cuba após 1976.
Mais recentemente entre o Ministério da Saúde de Portugal e alguns Ministérios de
Saúde de países latino-americanos têm-se desenvolvido negociações com vista a trazer médicos para temporariamente responderem à falta de profissionais da saúde,
sobretudo no interior de Portugal. Neste sentido, já residem em Portugal médicos
uruguaios e cubanos enquadrados nos acordos bilaterais. Para além destes profissionais especificamente recrutados, também exercem a medicina em Portugal, médicos
e dentistas latino-americanos de várias nacionalidades.

b) Percepções, adaptação e discriminação
Para apreciar melhor a integração e adaptação dos imigrantes à sociedade de acolhimento, resulta interessante saber quais são as imagens e as percepções dos imi-
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grantes em relação aos portugueses. Geralmente as memórias sobre o primeiro
encontro com a nova cultura, permitem identificar os rasgos mais característicos e
as impressões que impactam no recém-chegado, aflorando as chamadas “diferenças
culturais”. Segundo a literatura, esta situação é comum, já que as pessoas que são
percebidas como parte do mesmo grupo relacionam-se por identificação, confiança e empatia, enquanto os que são percebidos como fora do grupo, são tratados
como estranhos e sujeitos a várias formas de discriminação ou hostilidade (Vertovec
2007).
No entanto, a maioria dos entrevistados fez referência a uma situação paradoxal, que
ressalta tanto a distância como a proximidade cultural com os portugueses. A distância aparece reconhecida nos elementos que provocam o choque cultural, especialmente inicial, que com o tempo desaparece ou é mantido como anedota. A proximidade, identificada nos elementos semelhantes ou comuns, remete-nos para o processo
de adaptação. Em geral, mesmo que a maioria identificasse diferenças e dificuldades,
ao fazerem uma auto-avaliação, todos se consideram adaptados e satisfeitos por terem superado as barreiras ou dificuldades iniciais.
Chama a atenção, pela coincidência na sua apreciação, que os latino-americanos
vejam os portugueses como pessoas “herméticas”, que não partilham o espaço
privado, reservado só para a família e que desenvolvam a sua vida social no espaço público, nomeadamente na rua, nos cafés, nos centros comerciais. Assim, os
círculos familiares e de amizades não interagem, como acontece nos países latino-americanos. Alguns fragmentos das entrevistas, resumem esta percepção:
“…nunca entenderei o hermetismo dos portugueses, não conheço a casa de nenhum dos
meus amigos (…) toda a gente vive nos cafés…” (Marcos, argentino)
“… podes abrir oteu coração, mas não é recíproco…” (Felipe, Colômbia)

Além deste “hermetismo” generalizado dos portugueses, os latino-americanos referem ainda outras características como a excessiva dramatização, pessimismo e submissão. Contudo, reconheceram também aspectos e características positivas, como a
amabilidade, hospitalidade e a intenção de ajudar o próximo.
“ …são pessoas muito amáveis, me ajudaram quando cheguei (…) somos muito parecidos,
ambos tivemos uma ditadura forte durante muitos anos, nossas histórias são similares.”
(Cláudio, Chile)

Os depoimentos permitem verificar que dentro das comunidades latino-americanas
algumas sentem uma maior proximidade com a comunidade portuguesa. É o caso de
vários chilenos que consideram que ambos países partilham rasgos culturais e uma
história semelhante.
Quanto à adaptação à sociedade e à entrada no mercado de trabalho, vários latino-americanos identificaram problemas em diferentes esferas. Relativamente à sociabilidade, muitos indicaram a grande dificuldade de encontrar amigos, pelo que para
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muitos os círculos de amizade incluem outros estrangeiros. No entanto, quase todos
também têm amigos portugueses.
“...cá estás sete anos com uma pessoa no trabalho e não fazes amizade…nós somos muito
mais abertos…” (Lilián, Cuba)

Outro aspecto mencionado por alguns imigrantes latino-americanos refere a questão
da regularização. Para alguns, descobrir como poder ter acesso a um estatuto legal
não foi fácil, o círculo vicioso sobre o contrato de trabalho e a legalização foi experimentado por vários. No caso de outros, como os estudantes internacionais, a situação
agrava-se pela falta de clareza sobre a possibilidade ou não de exercer alguma actividade remunerada e pela falta de informação dos empregadores sobre o assunto.
Alguns luso-descendentes manifestaram inclusive a dificuldade e demora (4 anos)
para obter a nacionalidade.
“…durante 4 anos e meio estive como ilegal…encontrei muitos problemas burocráticos no
SEF…, e sou neto de portugueses!” (Marcos, argentino)

Passando a adaptação ao emprego e ambiente laboral, segundo a informação recolhida nas entrevistas, muitos salientam a burocracia excessiva, o ritmo lento de trabalho
e o facto das pessoas não serem directas. Tanto a burocracia como a lentidão têm
gerado situações de tensão entre os latino-americanos e os colegas portugueses.
Alguns mencionaram que o facto de ser estrangeiro também tem gerado reacção
e resistência por parte de alguns colegas. Vários latino-americanos manifestaram
terem tido problemas por serem directos e não dar voltas ao assunto. Igualmente a
excessiva submissão e obediência e a extrema formalidade são elementos que têm
criado algum confronto e desconforto entre a forma de trabalhar dos portugueses e
dos latino-americanos. Esta situação tem afectado os estudantes internacionais nas
instituições universitárias portuguesas.
“…acho que meu jeito é muito directo para os portugueses (…) já tive problemas por causa
disso…” (Tatiana, Venezuela)
“ …acho que são submissos de mais ao chefe. Já passei por algumas situações de confronto.
Acho que por isso não me chamam para mais serviços…” (Ivan, Venezuela)
“… a capacidade didáctica dos professores universitários é limitada, há muito pouca interacção entre os alunos e os professores (…) é a hierarquia…” (Felipe, Colômbia).

Por outro lado, um aspecto muito positivo da sociedade portuguesa salientado pela
grande maioria dos latino-americanos em Portugal é o da tranquilidade e segurança
que existe, especialmente para aqueles que vêm de grandes áreas metropolitanas
como Caracas, México DF, Bogotá e Buenos Aires. Alguns dos latino-americanos vieram para Portugal depois de terem sido alvo de violência (roubos, ameaças, etc.), trocando o conforto e bem-estar económico pelo sossego português, outros acreditando
que em Portugal pode-se confiar na polícia, o que no acontece em todos os países.
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“…gosto da segurança em Portugal, tenho lembranças ruins da falta de segurança em Caracas (…) Teria medo de fazer o serviço militar na Venezuela.“(Bruno, luso-venezuelano)

Ainda que exista um reconhecimento manifesto por parte dos entrevistados da existência de racismo e discriminação em Portugal, referem contudo que se sentem menos discriminados, enquanto latino-americanos, em Portugal do que em Espanha.
Esta percepção resulta do facto de que, em geral os latino-americanos não são singularizados imediatamente, portanto não existe uma ideia consolidada de “sudaca”,
termo pejorativo utilizado em Espanha para denominar aos imigrantes originários da
América Latina, embora restritamente faça referência aos sul-americanos. Em Portugal, os latino-americanos não são associados a uma imagem única, muitos são até
confundidos com espanhóis, pelo idioma, sotaque e características físicas, quando os
traços físicos não os identificam. No entanto verificam-se situações de discriminação,
em particular no acesso ao mercado de trabalho e no reconhecimento da formação
universitária e/ou das ordens profissionais principalmente nas profissões respeitante
à saúde.
“…quando me ofereceram um cargo de alto executivo, não me aceitaram por causa da minha nacionalidade…” (Sandra, Bolívia, casada com português)
“…vim fazer um mestrado em Geografia, mas trabalho há anos como cozinheiro numa
companhia de catering, primeiro comecei com recibos verdes, agora já tenho contrato. (…)
Uma vez consegui trabalhar como geógrafo, mas não me renovaram o contrato, foi pena…”
(Carlos, Venezuela)
“… tive dificuldades de me inserir no mercado de trabalho português, Apesar de ter uma
óptima formação e experiencia profissional na Venezuela, os portugueses não a reconhecem… o sotaque também atrapalhou, mesmo que fale português…” (Tatiana, venezuelana
de família colombiana, casada com luso-venezuelano)

Segundo Pessar, quando “os homens e as mulheres migram internacionalmente, são
confrontados com ideologias, instituições e práticas de género alternativas” (2005: 6)
que levam a diferentes tipos de resultados. Em geral, as mulheres são cientes destas
mudanças, ou pelo menos o manifestaram mais do que os homens nas entrevistas.
Assim uma característica apontada, sobretudo por algumas mulheres latino-americanas refere-se ao “look” muito diferente das portuguesas, e ao facto de algumas
delas se sentirem, se não directamente discriminadas, pelo menos muito observadas,
levando-as a reagir.
“…ao chegar a Portugal tive que mudar o jeito de vestir-me e maquilhar-me mais discreta…
hoje sou uma pessoa completamente diferente…” (Nelly, Colômbia)
“…as pessoas olhavam muito para mim por causa da roupa e da maquilhagem...apesar de
mudara minha forma de vestir, continuam a olhar porque a minha aparência é diferente”…
(Tatiana, Venezuela)
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Estes depoimentos, não são muito diferentes das experiências das brasileiras, e ilustram a divergência de imagens tanto de auto-percepção como da percepção dos outros, que teve como consequência uma mudança de comportamento/look por parte
das migrantes, acontecendo a “aportuguesamento” como forma de adaptação à sociedade de acolhimento (Padilla 2007).
O tema do género é interessante já que muitas das mulheres latino-americanas que
se encontram em Portugal, deslocaram-se por casamento ou por relações com portugueses, migração denominada “de constituição duma família” (Escrivá, 2003), a
qual numa experiência migratória significa chegar ao destino sem redes sociais de
apoio, salvo o dito marido ou namorado. Esta situação muitas vezes leva ao isolamento, ao desamparo e enclausuramento das imigrantes (Girona, 2007). Se bem que a
maioria das entrevistas não reflecte casos deste tipo, eles existem, e em alguns casos
levam a situações de hostilidade tanto no âmbito doméstico como extra-doméstico,
aparecendo à superfície quando a relação entra em crise. Girona acredita que embora
os matrimónios entre pessoas de diferentes países não sejam um fenómeno novo, a
partir dos anos 1990, adquiriram uma eclosão e a consequente visibilidade.
Assim algumas mulheres latino-americanas além da luta pela adaptação e inserção
no mercado de trabalho, tiveram que defender os seus direitos e interesses familiares.
Marita, peruana apaixonou-se por um português quando estudava no Brasil, casaram
e vieram morar para Portugal. Desde esse momento, tudo foi muito complicado, porque engravidou e ficou em casa dedicada a uma vida caseira durante dois anos, sem
conseguir trabalho e deprimida. A relação piorou e separaram-se, e imediatamente
depois começou a guerra pela custódia do filho (o marido escondeu os documentos do
filho, cancelou o cartão de crédito dela, ficou dependente e desesperada sem poder ir
para o Perú). Hoje, depois de muito tempo, conseguiu reconstruir a sua vida, no entanto como se o sofrimento próprio da separação e da luta pela custódia não bastassem, ainda teve que suportar a estigmatização por parte da família e dos amigos:
“… os amigos do meu ex-marido deram-me as costas, trataram-me como aproveitadora,
com o típico preconceito da mulher latina que se casa com um europeu para ascender”
(Marita, Perú, não conseguiu exercer a sua profissão).

Menos sério, mas nem por isso menos estigmatizador e constrangedor foi o caso de
Liliana (argentina, jurista) e Nelly (colombiana) ambas alvo de controlo emocional e
dos recursos económico-financeiros por parte dos namorados/parceiros, sumamente
ciumentos, que tiveram que pensar estratégias de libertação: voltar ao país de origem
ou tentar uma nova migração onde existam redes sociais que ofereçam apoio (Espanha). Estes casos sublinham a importância das redes sociais como factor facilitador e
integrador na sociedade de acolhimento, e como a falta delas pode levar a situações
de exclusão e isolamento, que no caso das mulheres assumem riscos acrescidos.
Num mundo globalizado, as relações de pessoas de origens diferentes são cada dia
mais comuns, mas os seus protagonistas nem sempre estão preparados para as consequências.
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A modo de conclusão
Tendo em conta a informação apresentada, tanto estatística como qualitativa, podemos arriscar algumas generalizações dos latino-americanos em Portugal, embora
devam ser entendidas como hipóteses preliminares para um estudo futuro. Por um
lado, a imigração latino-americana em Portugal possui características específicas
que a diferencia da que existe em Espanha, embora com algumas semelhanças. As
semelhanças remetem às vagas e períodos de chegada, especialmente no caso dos
exilados políticos (do cone sul e Brasil), e no período actual de intensificação de fluxos de cariz económico (equatorianos, bolivianos, entre outros). Em relação ao perfil
sócio-profissional, os latino-americanos apesar das dificuldades iniciais de inserção
laboral, na sua maioria têm conseguido trabalhar na sua profissão, em muitos casos
de alta e média qualificação (profissionais da saúde, académicos, artistas e músicos,
etc.), no entanto também existem casos que ilustram um processo de downskilling ou
desqualificação. Uma categoria que identificamos e vale a pena destacar, é a presença de expatriados de origem latino-americana que trabalham em empresas internacionais, que geralmente vêm com a família, embora não signifique uma fixação em
Portugal já que a migração é parte integral da progressão na carreira.
A situação diferenciada dos perfis sócio-profissionais pode associar-se ao facto de
que a principal motivação da migração dos latino-americanos em Portugal não é económica, embora esta situação não possa estender-se a todos. Como foi mencionado,
a inserção de alguns grupos nacionais é polarizada (cubanos, peruanos, etc.). No caso
dos venezuelanos, existem duas características distintivas: encontram-se presentes
em todas as categorias profissionais e representam o principal fluxo de contra-corrente ou imigração de retorno em Portugal.
Um outro aspecto a sublinhar é o do género. Tanto a feminização dos fluxos como a
crescente incorporação das mulheres pelo casamento devem ser fenómenos considerados com atenção na investigação futura devido às múltiplas consequências, especialmente em relação aos filhos.
Finalmente, o tema da distância e da proximidade cultural é um paradoxo que chama
a atenção e merece maior reflexão. Por um lado, tal como evidenciado no caso dos
brasileiros (Padilla 2007), a ideia de chegar a um país latino na Europa que supostamente partilha a mesma cultura e idiossincrasia, é confrontado com uma realidade
muito diferente na qual as diferenças saltam à vista e até produzem um choque cultural inicial, que posteriormente é ultrapassado. Com o tempo, enquanto que algumas
comunidades parecem encontrar mais semelhanças como o caso dos chilenos e alguns imigrantes andinos, outras sentem mais a diferença e a saudade de casa.
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Notas
Artigo com a colaboração de Teresa Ramos e Irving Mercado
Nota metodológica sobre os países que fazem parte da América Latina ou Ibero-América: neste trabalho, optamos
por incluir os países do continente americano que falam espanhol ou português: Argentina, Chile, Brasil, Bolívia,
Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai,
Perú, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Ficam excluídos os outros países geograficamente localizados
no continente americano mas que não se enquadram nesta situação.
3
Dados do Censo de 2001, INE. Os dados estatísticos do INE correspondem às comunidades mais numerosas de
latino-americanos em Portugal, sendo elas as da Colômbia, de Cuba, do Equador, do México, do Perú e da Venezuela. Excluímos o caso do Brasil. Os dados existentes sobre algumas comunidades latino-americanas em Portugal levantam algumas dúvidas, sobretudo no caso da Argentina e do Chile, que não aparecem identificadas pela
naturalidade.
1
2
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Abstract

Neste texto apresentamos alguns resultados preliminares de um
projecto de investigação em curso sobre imigração brasileira em
Portugal. Em primeiro lugar, é efectuado um breve esboço da bibliografia existente sobre a imigração brasileira, no mundo e em
Portugal. Em segundo lugar, são descritos alguns dos principais
dados estatísticos disponíveis sobre a população de nacionalidade
brasileira, bem como dados sobre remessas de imigrantes. Finalmente, são apresentados alguns dos primeiros resultados de um
inquérito a imigrantes brasileiros que entraram no país a partir de
2003. O principal objectivo é conhecer o volume e as características da vaga de imigração brasileira recente, por contraste com a
“segunda vaga” estudada anteriormente. Conclui-se que os
fluxos aumentaram muito de intensidade mas seguiram, em
traços gerais, o mesmo padrão migratório. Por essa razão,
deve falar-se mais numa intensificação da “segunda vaga” do
que num movimento de novo tipo.
Imigração brasileira, mercado de trabalho, remessas, políticas
migratórias, Brasil, Portugal
This paper presents the preliminary results of a research project
about Brazilian immigration in Portugal. Firstly, a brief state of
the art of research on Brazilian migration, at the world level and
in Portugal, is presented. Secondly, the main statistical data about
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Brazilian citizens in Portugal are displayed, as well as some figures
on immigrants’ remittances. Thirdly, the first results of a survey to
Brazilian immigrants that entered Portugal after 2003 are presented. The main objective of the paper is to assess the volume and
patterns of recent Brazilian inflows, comparing with the so-called
“second wave” previously studied. It is concluded that the inflows
have increased substantially in volume but kept, in general terns,
the same pattern. Given this fact, recent migration may be addressed as an intensification of the “second wave” rather than a movement of a different kind.
Keywords

Brazilian immigration, labour market, remittances, migration
policies, Brazil, Portugal

Resumen

En este texto, se presentan algunos resultados preliminares de un
proyecto de investigación en curso sobre la inmigración brasilera
en Portugal. En primer lugar, se realiza una breve revisión de la literatura sobre la inmigración brasilera en el mundo y en Portugal.
En segundo lugar, se describen los principales datos estadísticos
disponibles sobre la población brasilera así como también sobre
sus remesas. Finalmente, se presentan los primeros resultados
de una encuesta realizada a inmigrantes brasileros que entraron
en el país entre 2003 y la actualidad. El principal objetivo es conocer el volumen y características de esta ola, contrastándola con la
segunda ola estudiada anteriormente. Para concluir, se afirma
que aunque los flujos aumentaron su intensidad, en líneas generales, siguen el mismo padrón migratorio. Por esa razón, debe hablarse de la intensificación de la segunda ola más que de un nuevo
tipo de movimiento.
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Segunda ou terceira vaga? As características
da imigração brasileira recente em Portugal

Pedro Góis, José Carlos Marques, Beatriz Padilla e João Peixoto

1. Introdução
Este texto resulta de um projecto de investigação mais amplo, ainda em curso, designado “Vagas Atlânticas: a Imigração Brasileira em Portugal”.1 O projecto, iniciado
em 2007, passou por algumas das etapas habituais de investigação, incluindo revisão
da literatura, recolha de informação estatística e produção de informação primária.
Neste último caso, uma das principais fases consistiu na realização de um inquérito a
uma amostra de imigrantes brasileiros em Portugal. Foram inquiridos cerca de 1400
indivíduos de nacionalidade brasileira que residem ou trabalham em Portugal. O inquérito, que abrangeu todo o território nacional, foi aplicado entre Janeiro e Junho de
2009. Este trabalho foi ainda complementado por várias entrevistas em profundidade,
tanto a actores institucionais como a imigrantes.
Nos pontos seguintes, são apresentados alguns dos resultados preliminares da investigação até agora realizada. Em primeiro lugar, é efectuado um breve esboço da
bibliografia existente sobre a imigração brasileira, no mundo e em Portugal. Em segundo lugar, são descritos alguns dos principais dados estatísticos disponíveis sobre
a população de nacionalidade brasileira em Portugal, provenientes do INE e do SEF,
bem como dados sobre remessas de imigrantes para o Brasil. Finalmente, são apresentados alguns dos primeiros resultados do inquérito acima referido, considerando
apenas a vaga de imigração mais recente para Portugal – a que se prolongou entre
2003 e a actualidade.
O principal objectivo deste texto é conhecer o volume e as características da vaga
de imigração brasileira mais recente, que atingiu a sua maior intensidade durante a
primeira década do séc. XXI. Já se conheciam a força e as características da “segunda
vaga” da imigração brasileira, que teve lugar entre o final dos anos 90 e início do novo
século (Casa do Brasil de Lisboa, 2004; Malheiros, 2007). Pretende agora avaliar-se,
em profundidade, as características dos fluxos, ainda mais intensos, que se seguiram
– que terão constituído uma intensificação do movimento anterior ou, em alternativa,
uma “terceira vaga” de imigração.
2. A investigação
A presença brasileira em Portugal é um fenómeno antigo. No entanto, o interesse
sobre o seu estudo científico é muito mais recente. Nos últimos 10 anos, podemos
dizer que a produção sobre ela se tem multiplicado, tanto a nível de teses de mestrado
e doutoramento como de outro tipo de estudos, tanto em Portugal como no Brasil.
Igualmente, este interesse e curiosidade existe em todos os contextos onde os brasileiros são uma população imigrante, nomeadamente nos EUA, no Japão, em vários
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países da UE, em outros países latino-americanos e até na Austrália. Em síntese, esta
situação ilustra a crescente realidade migratória dos brasileiros, que demorou a ser
oficialmente reconhecida pelo próprio Estado brasileiro. Nos últimos anos, uma condicionante global à imigração que afecta também os brasileiros é o crescente controlo
da imigração a partir dos ataques terroristas em Nova Iorque, Londres e Madrid, que
não só dificulta a mobilidade das pessoas mas também agrega a “suspeita terrorista”
à percepção sobre a migração.
Em Portugal, os primeiros brasileiros (tal como os chamados indianos, ou seja, das
Américas e não da Índia) foram os torna-viagens dos séculos XIX e XX (Rocha-Trindade,
1995). Ao longo do tempo chegaram os emigrantes portugueses retornados e as suas
famílias, os exilados das ditaduras brasileiras e posteriormente os profissionais muito qualificados, que ajudaram Portugal no momento de entrada na União Europeia
(Baganha e Góis, 1998/1999). Estes fluxos aconteceram antes do processo denominado de proletarização desta imigração (Padilla, 2006a e 2006b), no qual os imigrantes brasileiros se caracterizaram por origens socioeconómicas mais humildes e se
concentraram, no mercado laboral, nos serviços, na construção e em empregos de
menor qualificação. Segundo Feldman-Bianco (2001), foi no princípio do processo de
proletarização, no início dos anos 90, que os imigrantes brasileiros são percebidos
pela primeira vez como um “problema”.
Embora a emigração brasileira exista em diversos contextos de destino, tal como foi
assinalado, existem semelhanças e diferenças quanto à sua inserção, adaptação e
formas de vida nestes diferentes contextos. Pode ser argumentado que tal depende
sobretudo das características da sociedade de acolhimento e das redes e recursos
que os imigrantes têm à sua disposição, e não são uma consequência da “forma de
ser” dos brasileiros (Padilla, 2006b). Por exemplo, a imigração brasileira para o Japão
tem características muito particulares, por ser legal e reunir trabalhadores migrantes que são descendentes e familiares dos japoneses antigamente emigrados para o
Brasil. Esta foi a solução encontrada pelo governo japonês para solucionar a falta de
mão-de-obra, sem perturbar a homogeneidade étnica e esperando a sua assimilação
(Sasaki, 2005). No Brasil esta migração é bem-vista porque é percebida como bem sucedida económica e legalmente, embora com a actual crise económica internacional
muitos tenham tido que retornar forçosamente ao Brasil.
Já a migração para os EUA e Europa, incluindo Portugal, é muito diferente, uma vez
que parte dos fluxos são irregulares, existindo em consequência uma subestimação
dos números (Margolis, 1995; Padilla, 2006b, 2007a e 2007b; Reyntjens, 2009). No entanto, as diferenças entre os contextos também são marcadas. Enquanto nos EUA
existe um enclave étnico desenvolvido, que em muitos casos tem conexões com o país
de origem (Martes, 2000; Siqueira, 2006 e 2007), em Portugal, apesar de um certo tipo
de enclave existir, é ainda muito incipiente (Padilla, 2008b).
A mais recente bibliografia e estudos sobre os brasileiros em Portugal tem-se debruçado
sobre a inserção no mercado laboral, as remessas, o associativismo e o género,
incluindo também os temas do tráfico e da prostituição. Se bem que actualmente
a maioria dos brasileiros sejam trabalhadores por conta de outrem, inseridos nos
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serviços, na construção e no serviço doméstico, alguns estudos demonstram a mudança de perfil desta população ao longo do tempo, comparando os dados dos Censos
de 1991 e 2001 (Malheiros, 2007). Estes dados indicam um aumento dos imigrantes
menos qualificados, inseridos num mercado de trabalho cada vez mais flexibilizado
e precário. Se, em 1991, os brasileiros estavam concentrados em profissões intelectuais e científicas, profissões técnicas intermédias e profissões ligadas aos serviços
de protecção e segurança e serviços pessoais e domésticos, em 2001 a distribuição
muda radicalmente: a maioria encontrava-se a exercer funções menos qualificadas,
como operários e empregados de serviços e comércio, a par de técnicos intermédios.
Este novo perfil da imigração brasileira coincidiu com o seu grande aumento absoluto,
a partir do final dos anos 90, processo que ficou conhecido como a “segunda vaga” de
imigração (Casa do Brasil de Lisboa, 2004; Malheiros, 2007).
Vários estudos apontam, igualmente, para a segmentação e etnicização do mercado
de trabalho, o qual valoriza a simpatia e alegria dos brasileiros em geral (Machado,
2003). No entanto, esta segmentação e etnicização adquire características muito singulares no caso da mulher brasileira, devido à sua ligação com o mercado do sexo
e do erotismo (Padilla, 2007a e 2007b; Pontes 2004; Togni 2008; Silva 2008; Peixoto
2007), o que acaba por influenciar de forma negativa a experiência migratória das brasileiras, não só no mercado de trabalho, mas também na vida quotidiana. Em estreita
relação com o tema do género, alguns estudos têm apontado para a intensificação
dos casamentos mistos, especialmente de cidadãos portugueses com cidadãs brasileiras (Togni, 2008, Peixoto, 2009), sendo que as interpretações oferecidas têm sido
de diferente índole. Enquanto alguns autores apontam o casamento misto como uma
estratégia de integração na sociedade de acolhimento (Togni, 2008; Padilla, 2009a),
outros vêem o casamento como uma via de legalização.
O papel central das redes sociais também tem sido apontado como central nas trajectórias dos migrantes brasileiros (Padilla, 2006a e 2006b). No entanto, em estreita
relação com as redes sociais e na tentativa de facilitar a integração dos imigrantes
na sociedade de acolhimento, é notável o aumento das associações de brasileiros em
Portugal e no mundo. Se bem que a Casa do Brasil de Lisboa seja das mais antigas
e activas, nos últimos anos várias associações têm proliferado, tanto na Área Metropolitana de Lisboa como nas diferentes zonas de fixação dos brasileiros em Portugal.
Desde 2007 as associações têm atingido ainda um nível de organização transnacional
na Europa, especialmente a Rede de Brasileiros na Europa (Sardinha, 2008; Padilla,
2009b). Por outro lado, o aumento do associativismo brasileiro tem conduzido, entre
outros factores, a um aumento da actividade do Estado brasileiro no desenho de políticas de vinculação com a diáspora (Padilla, 2009b), dando cada vez mais respostas às
demandas dos brasileiros que residem no exterior. Uma prova disto é a recente organização de conferências anuais da diáspora brasileira no mundo, por parte do governo
brasileiro. Dentro das actividades do Estado, a chamada diplomacia parlamentar tem
sido também muito importante como uma fonte de iniciativas em defesa dos imigrantes brasileiros, sobretudo em Portugal, antecedendo inclusivamente a intervenção do
executivo (Padilla, 2008a).
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3. Os dados estatísticos
Nesta secção serão descritos alguns dos principais dados existentes sobre imigração
brasileira em Portugal. A par do total de cidadãos brasileiros com estatuto legal e de
algumas das suas características demográficas, serão ainda apresentados números
sobre remessas de imigrantes. Dada a natureza deste texto, não serão descritos outros elementos quantitativos já divulgados sobre os brasileiros (para mais detalhes,
veja-se, entre outros, Malheiros, 2007). O universo considerado é o dos cidadãos de
nacionalidade brasileira. Dadas as muitas correntes e contra-correntes de migração
entre Portugal e o Brasil, as várias aquisições de nacionalidade e a expansão recente
da condição de dupla nacionalidade, estes números devem ser encarados com precaução. Como vimos, a disseminação dos “brasileiros” no nosso país era já muita
antes da população estrangeira ter começado a ser significativa e transcende claramente, na actualidade, o universo dos detentores de (apenas) passaporte brasileiro.
Ainda assim, os dados disponíveis são eloquentes em relação a algumas tendências.
No Quadro 1 e Figura 1 são apresentados os principais números existentes sobre
cidadãos brasileiros com estatuto legal em Portugal, desde meados dos anos 1970
até à actualidade.2 O crescimento tem sido impressionante. Nos anos 1970, o número
de brasileiros pouco ultrapassava os três milhares. Depois de um crescimento sustentado, esta população chegou a perto de 107 mil indivíduos em 2008. As principais
fases de crescimento situaram-se em meados dos anos 1980, no final dos anos 1990
e, de novo, em meados da primeira década do novo século. Os números apresentados
nas Figuras 2 e 3 sugerem, ainda, que os cidadãos brasileiros passaram de uma posição discreta entre as principais nacionalidades estrangeiras para uma clara primazia.
Eles passaram de cerca de 10% do total, fracção que praticamente mantiveram entre
o final dos anos 1980 e o ano 2000, para cerca de 24% de todos os estrangeiros em
situação legal em Portugal. Os brasileiros são hoje, de longe, a maior nacionalidade
estrangeira no país.3 Foi apenas no novo século que esta posição de grande destaque
foi atingida.
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106961

2008 (c)

106704

55665

41737

31500

28730

26508

24762

23422

22202

Autoriz.
Residência
(AR)

-

-

-

-

31

2648

11373

23713

-

Conced.

Valor

-

-

-

-

37765

37734

35086

23713

-

acumulado

-

1719

7719

18132

...

...

...

-

-

Prorrog.

...

5617

11600

8358

...

...

...

...

...

Trab.

...

2867

5607

5074

...

...

...

...

...

Temp.

...

486

768

544

...

...

...

...

...

Estudo

Estada

257

8970

17975

13976

...

...

...

...

...

Total

Vistos longa duração prorrogados

...

2965

4091

5265

...

...

...

...

...

Trab.

...

388

394

321

...

...

...

...

...

Temp.

...

968

1477

1140

...

...

...

...

...

Estudo

Estada

...

4321

5962

6726

...

...

...

...

...

Total

Vistos longa duração concedidos

440277

446333

437126

432022

467142

444405

423966

361210

216484

Total
população
estrangeira
(a)

24,3

15,8

16,8

16,3

14,2

14,5

14,1

13,0

10,3

% nacionalidade
brasileira/
estrangeiros

Notas: (a) De 2000 a 2004 inclui Autorizações de Residência e Autorizações de Permanência em valor acumulado. De 2005 a 2007 inclui Autorizações de Residência,
Autorizações de Permanência prorrogadas, Vistos de longa duração prorrogados e Vistos de longa duração concedidos. Em 2008 inclui Autorizações de Residência
e vistos de longa duração prorrogados.
(b) As APs foram concedidas, pela primeira vez, em 2001, sendo objecto de prorrogação anual até um prazo máximo de 5 anos, findo o qual se poderiam transformar
em autorizações de residência. Só estão disponíveis os valores das prorrogações entre 2005 e 2007.
(c) Dados provisórios.
Fonte: elaboração própria, a partir de INE (www.ine.pt) e SEF (www.sef.pt)

73393

70675

2006 (c)

70334

2005

2007 (c)

64242

66495

2003

2004

47135

59848

2001

2002

22202

Total
(a)

2000

Anos

Autorizações Permanência
(AP) (b)

Nacionalidade brasileira

														

Quadro 1 - População estrangeira total e com nacionalidade brasileira em Portugal,
segundo o estatuto legal, 2000 a 2008

Figura 1 - Brasileiros com estatuto legal em Portugal, 1975-2008

Figura 2 - Estrangeiros e brasileiros com estatuto legal em Portugal, 1975-2008

Figura 3 - Brasileiros em proporção do total de estrangeiros, 1975-2008 (%)

118

Migrações entre Portugal e América Latina

O crescimento do número dos brasileiros inscreveu-se na tendência geral da imigração em Portugal, até ao início do novo século, e depois distinguiu-se de forma nítida.
O aumento da imigração estrangeira total ocorreu desde os anos 1970, conhecendo
a sua maior intensidade na viragem do século. Data desta altura a diversificação do
mapa imigratório, sobretudo com o crescimento da imigração da Europa de Leste. Os
imigrantes brasileiros acompanharam estes fluxos – primeiro lusófonos e, depois,
diversos – mas, no novo século, quando quase todos os outros estabilizavam ou diminuíam, intensificaram o seu ritmo. Observando a série de dados (Figuras 1 e 2),
verificamos que os brasileiros se apresentam como a única grande vaga imigratória
em expansão nos últimos anos. Este aumento é tanto mais relevante quanto ocorre
num período de retracção económica. Após 2002-2003 o crescimento da economia e
do emprego em Portugal foi baixo e muitos dos outros fluxos imigratórios desaceleraram ou mesmo inverteram a sua tendência.
Na Figura 1 são ainda visíveis os momentos de maior crescimento recente, todos eles
ligados a alterações legislativas: o forte incremento verificado em 2001, quando são
emitidas as autorizações de permanência; o reforço dos números em 2005, processo que se havia iniciado em 2004 e que decorre do acordo bilateral celebrado entre
Portugal e o Brasil em 2003 (vulgarmente conhecido por Acordo Lula);4 e um novo
aumento brusco em 2008, beneficiando das oportunidades permitidas pela nova legislação sobre imigração, em vigor desde 2007 (Lei 23/2007). Estes aumentos bruscos
reflectem o acesso à legalidade de um fluxo mais gradual, que se foi sempre intensificando desde o final dos anos 90. É possível que as oportunidades políticas, a pressão
para a saída do Brasil, as fortes redes sociais e os constrangimentos associados a
outros potenciais destinos (sobretudo no caso dos EUA) tenham facilitado os fluxos,
contrariando o que seria de esperar de um mercado de trabalho menos expansivo.
Os dados sobre remessas de imigrantes entre 1999 e 2008 (Quadro 2 e Figura 5)
confirmam o forte dinamismo recente da imigração brasileira. Os montantes enviados por brasileiros para o seu país passaram de cerca de 8 milhões de euros, em
1999, para quase 332 milhões de euros, em 2008. O máximo foi atingido em 2006, com
quase 349 milhões de euros, o que sugere ter sido esse o ano em que os fluxos atingiram o seu auge. O aumento foi gradual, embora mais forte no início do século. Uma
vez que os imigrantes que enviam remessas podem estar legais ou indocumentados,
estes dados têm a vantagem de captar os comportamentos de todos os imigrantes
brasileiros (ao contrário do acontece com os números anteriormente expostos). Neste sentido, o forte aumento das remessas entre 1999 e 2008 significa, certamente,
que os fluxos foram graduais e muito intensos, e que se inscreveram nas estatísticas
oficiais da imigração apenas à medida que as oportunidades de regularização o permitiram. É possível, ainda, que os fluxos tenham estabilizado ou diminuído a partir de
2007, inclusive, ano em que o montante de dinheiro enviado se reduz.
Em relação ao total de remessas, as dirigidas ao Brasil passaram de apenas 6%, em
1999, para uns impressionantes 57,2%, em 2008. É sabido que as vagas de imigração
recente estão sobre-representadas nos fluxos financeiros e que os canais de transferência formal de divisas são muito eficientes entre Portugal e Brasil (Rossi, 2004;
Peixoto e Marques, 2006). Estes factos ajudam a explicar o grande aumento e o peso
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relativo destas transferências, muito acima da proporção de brasileiros no total da
imigração.
Quadro 2 - Remessas de imigrantes totais e para o Brasil,
1999-2008 (milhares de euros)
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

(a)
Total

133275

188961

408966

435500

467100

485596

559989

609771

569995

579998

Brasil

8061

33792

51610

87003

168984

216468

267587

348664

311835

331713

% para o total

6,0

17,9

12,6

20,0

36,2

44,6

47,8

57,2

54,7

57,2

Variação absoluta

25731

17818

35393

81981

47484

51119

81077

-36829

19878

Variação relativa

319,2

52,7

68,6

94,2

28,1

23,6

30,3

-10,6

6,4

Notas: (a) Em 2002, segundo Ferreira et al., 2004, o valor total de remessas era de 572179 milhares de euros,
e o valor para o Brasil de 146499 milhares de euros (25,6% do total).
Fontes: 1999 a 2001: Ferreira et al., 2004, com base em Banco de Portugal. 2002 a 2008: Banco de Portugal.

Figura 4 - Brasileiros com estatuto legal por sexos e idades, 2007
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4. A imigração recente (2003-2009)
A população brasileira residente em Portugal apresenta características multifacetadas, das quais uma parte significativa não é apreendida pela informação estatística
disponível. Nesta secção recorreremos a um inquérito aplicado a uma amostra de
imigrantes brasileiros residentes em Portugal que permitirá completar a informação
estatística existente e, deste modo, obter uma imagem mais completa desta população. Como referido anteriormente, serão apenas descritos os dados referentes aos
fluxos de imigração mais recente. Uma vez que os estudos anteriores (Casa do Brasil
de Lisboa 2004) se cingiam ao período compreendido entre 1998 e 2003, foram agora
observados os fluxos ocorridos a partir de 2003, de modo a se poder contrastar esta
população com as vagas de imigração anteriores.5

Características demográficas e razão para a migração
Considerando apenas os imigrantes que entraram em Portugal após 1 de Janeiro
de 2003, podemos afirmar que, em termos de distribuição por sexo, se denota uma
elevada feminização do fluxo migratório, representando as mulheres 59% do total de
brasileiros após a referida data. No que respeita aos grupos de idade, a maioria (75%)
dos inquiridos encontra-se em idade activa jovem (20-39 anos), com idade média de
32,4 anos (desvio-padrão de 8,9 anos). Trata-se de uma característica determinante e
comum numa típica migração laboral, comum ao sexo masculino e ao sexo feminino.
Os dados relativos às razões para emigrar6 confirmam que, embora a maioria dos
imigrantes brasileiros inquiridos tenha emigrado por razões económicas (34%) ou por
uma questão de oportunidade profissional (19%), há também quem tenha afirmado
ter abandonado o seu país por razões familiares ou pessoais (19%), para o prosseguimento dos estudos (11%), por uma questão de segurança ou excesso de violência no
Brasil (8%) ou por outras razões (9%).
Na análise das estruturas familiares dos inquiridos, no que diz respeito ao estado civil
dos entrevistados, a maioria de entre eles é casado ou vive numa união de facto (47%),
42% são solteiros e cerca de 11% são separados ou divorciados. O cruzamento destes
dados com a variável sexo permite notar que existe uma proporção ligeiramente superior de mulheres casadas ou vivendo em união de facto do que de homens (48,3%
contra 44,3%).7

Habilitações literárias
No que diz respeito às habilitações literárias dos entrevistados (Quadro 4), os resultados mostram uma grande percentagem de indivíduos que possuem diplomas de
nível médio (ao nível do 12.º ano em Portugal), correspondendo a 51% do total. Cerca
de 16% possuem uma escolaridade de 9 anos. Encontramos, igualmente, um número não desprezível de diplomados por instituições do Ensino Superior (Politécnicos
e Universidades), que correspondem a 14% do total. De destacar, ainda, que para
além destes outros 7% dos entrevistados possuem um diploma de Pós-graduação,
Mestrado ou Doutoramento. Aproximadamente 6% dos entrevistados tinham apenas
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frequentado o equivalente do 1.º ciclo do ensino básico português (ensino fundamental até ao 5º ano). Quatro dos entrevistados (0,4% do total) eram não alfabetizados.
Tais características denotam, quando comparadas com a população portuguesa, um
nível de educação superior.
Quadro 3 - População inquirida por idade e sexo

Grupo etário

Homens

Mulheres

Total

%

15-19

8

14

22

2,5

20-24

66

77

143

16,0

25-29

95

146

243

27,2

30-34

82

110

193

21,6

35-39

38

53

92

10,3

40-44

36

66

104

11,7

45-49

23

32

55

6,2

50-54

8

12

20

2,2

55 e +

4

16

20

2,1

Total

360

526

892

100,0

Nota: a incongruência nos totais apresentados deve-se às não respostas nas variáveis apresentadas.
Fonte: Inquérito aos Imigrantes Brasileiros em Portugal, 2009, CES, SOCIUS e CIES

Processo migratório e estatuto legal
No que se refere a Portugal, o Estado de Minas Gerais é o mais importante Estado de
origem da recente vaga migratória brasileira (21%), seguindo-se São Paulo (17%) e
o Paraná (9%). Depois destacam-se Goiás, com 8% dos imigrantes brasileiros entrevistados, e Espiríto Santo, com cerca de 7,5%. Tomados em conjunto, estes Estados
representam quase 60% das origens dos imigrantes brasileiros. Esta disseminação
das origens torna-se ainda mais visível numa análise das micro-regiões de última
residência no Brasil8. Uma em cada três das microrregiões brasileiras são origem
para os emigrantes brasileiros em Portugal.
No caso dos brasileiros estudados não foram detectados indícios de uma migração
por etapas ou utilização de terceiros países como países de trânsito. O facto dos brasileiros não necessitarem de visto para entrarem no espaço Schengen é certamente um
dos factores que explicam esta característica. A frequência de voos entre a Europa e
o Brasil ajuda a compreender a facilidade de entrada. Tal reflecte-se, obviamente, no
tipo de vistos que os brasileiros entrevistados possuíam no momento de entrada em
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Portugal: a grande maioria (77%) entrou sem qualquer tipo de visto (Quadro 5). Ainda
assim, destacamos os quase 9% que possuíam vistos de estudante e os 4% de vistos
de trabalho, o que configura desde logo a existência de relações estabelecidas entre
universidades e estudantes, na maioria estudantes de pós-graduação, num caso, e
relações prévias entre empregador e futuro empregado, no outro.
Quadro 4 - Habilitações literárias dos inquiridos

Habilitações Literárias

N

%

Não Alfabetizado

4

0,4

Ensino Fundamental (1º Grau, Até 4ª Série /5º Ano)

51

5,6

Ensino Médio (1º Grau, 5ª à 8ª Série /9º Ano)

146

16,0

Ensino Médio (2ºGrau /12º Ano)

466

51,2

Ensino Superior (Licenciatura)

123

13,5

Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado

65

7,1

Ensino Profissional e Tecnológica

38

4,2

Outras Habilitações

18

2,0

Total

911

100,0

Nota: Não respostas: 15
Fonte: Inquérito aos Imigrantes Brasileiros em Portugal, 2009, CES, SOCIUS e CIES

O tipo de visto de entrada (ou a sua ausência) tem implicações ainda no estatuto de
residência no país que os brasileiros vão deter. Tipicamente, numa ausência total de
possibilidade de regularização, os 90 dias autorizados de permanência no país seriam
dilatados e os imigrantes cairíam numa situação de ilegalidade. No entanto, dada a
existência de diversas campanhas de regularização desde 2003, o cenário foi bem
distinto. Dos entrevistados, apenas 9% não possuíam qualquer autorização para permanecer no país (Quadro 5). Entre os restantes, 30% tinham ainda um processo a
decorrer no SEF e 44% possuíam já uma autorização de residência, obtida maioritariamente através da Lei de Estrangeiros de 2007 (Lei 23/2007).
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Quadro 5 - Tipo de visto/documento aquando da entrada em Portugal

Tipo de Visto

N

%

Sem necessidade de visto (veio como turista)

696

76,8

Visto de estudante

79

8,7

Visto de trabalho

36

4,0

Outro tipo de visto/documento

39

4,3

Sem qualquer documento

56

6,2

Total

906

100,0

Nota: Não respostas: 20
Fonte: Inquérito aos Imigrantes Brasileiros em Portugal, 2009, CES, SOCIUS e CIES

Mercado de trabalho
No respeitante à condição perante a actividade económica no Brasil (Quadro 6), um
pouco mais de 25% do total de entrevistados eram inactivos (19%) ou desempregados
(7%). A maioria que estava empregada antes de emigrar era trabalhador por conta
de outrem (51%), enquanto cerca de 21% eram trabalhadores independentes, profissionais liberais ou empregadores. Destaque-se o elevado número de inquiridos que
declararam ser estudantes no Brasil (17% do total), parte dos quais (36%) mantém
essa mesma condição em Portugal. A relativamente baixa retenção nas categorias
de actividade em que o migrante se inseria no Brasil verifica-se, também, naqueles que antes de emigrarem para Portugal se encontravam no desemprego (destes,
22% continuam desempregados em Portugal). Em ambos os casos – estudantes e
desempregados – verifica-se que houve uma inserção no mercado de trabalho português, dado que 73% dos que estavam desempregados e 51% dos que eram estudantes no Brasil afirmaram estarem empregados em Portugal. A análise das razões
de emigração indicadas por cada um destes grupos9 permite notar que se trata de
imigrantes com motivos migratórios diferentes. Enquanto os desempregados referiram preponderantemente (49%) que a sua vinda para Portugal se ficou a dever a
razões de ordem económica, os estudantes apresentaram motivos migratórios mais
diversificados, indicando 23% razões económicas, 27% oportunidades profissionais e
19% razões familiares.
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Quadro 6 - Actual estatuto de permanência em Portugal

Estatuto de Permanência

N

%

Autorização de Residência

400

44,1

Autorização de Permanência

36

4,0

Visto de trabalho

39

4,3

Visto de estudante

22

2,4

Processo aguarda resolução no SEF

275

30,3

Nacionalidade Portuguesa ou de outro Estado-Membro
da UE

32

3,5

Sem qualquer tipo de autorização

79

8,7

Outras situações

25

2,8

Total

908

100,0

Nota: Não respostas: 18
Fonte: Inquérito aos Imigrantes Brasileiros em Portugal, 2009, CES, SOCIUS e CIES

A percentagem mais elevada de retenção na categoria ocupacional de origem regista-se entre os empregados, em que 79% mantém uma ocupação semelhante em
Portugal. Dos restantes, 21% passaram para a situação de desemprego (15%) ou para
a inactividade (6%).
Uma outra nota para o número de desempregados inquiridos. Ainda que o seu número (15%) seja superior à média portuguesa no período da inquirição (indicando estarmos perante um grupo que poderá ter sido particularmente atingido pela redução
das oportunidades de trabalho em Portugal), ele não retrata fielmente a instabilidade
laboral experimentada pelo migrante no decurso do seu processo migratório. Quando
questionámos se “alguma vez já esteve desempregado após a sua chegada a Portugal”, 56% dos inquiridos responderam afirmativamente, o que indicia a precariedade
laboral em que exercem as suas actividades profissionais.
Relativamente à inserção laboral dos imigrantes brasileiros chegados a Portugal após
1 de Janeiro de 2003 podemos referir que os sectores de actividade tradicionalmente
identificados como acolhedores de mão-de-obra imigrante nos últimos anos são os
que, também no caso dos brasileiros, apresentam os valores mais elevados (Quadro 7).
Assim, 29% dos inquiridos encontravam-se a trabalhar no sector do alojamento e
restauração; 15% no sector das actividades pessoais, familiares e domésticas; e 14%
no sector da construção civil e obras públicas. A principal diferença entre este fluxo
migratório e fluxos migratórios com outras origens nacionais (como, por exemplo, o
fluxo de migrantes da Europa de Leste) é a menor inserção dos brasileiros no sector
da construção e a sua maior inserção no sector do alojamento e restauração.10
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Quadro 7 - Ocupação no Brasil antes de emigrar, por ocupação actual
Ocupação actual
Desempregado/a

Ocupação no
Brasil antes
de emigrar

Estudante

Outro
inactivo

Empregado

Total

Desempregado/a

14

0

3

46

63

Estudante

20

53

0

75

148

Outro inactivo

4

0

8

5

17

Empregado

96

19

21

499

635

Total

134

72

32

625

863

Nota: Não respostas a uma ou a ambas as questões: 63
Fonte: Inquérito aos Imigrantes Brasileiros em Portugal, 2009, CES, SOCIUS e CIES

Projectos futuros
Para explorarmos a natureza projectada (temporária ou permanente) da migração e,
por extensão, para conhecer os projectos migratórios futuros dos migrantes, incluímos no inquérito um conjunto de questões que nos permitem ter uma aproximação
aos referidos temas. Embora a história dos estudos migratórios nos venha ensinando
que entre expectativas e realidade haja quase sempre uma grande distância, podemos ver que as expectativas são distintas no grupo de entrevistados. Quanto aos planos a longo prazo, a indefinição e o não planeamento são a opção mais seleccionada
(28%) (Quadro 8). Quanto ao tempo estimado de permanência em Portugal, o intervalo
que projecta uma migração entre 2 e 5 anos concentra, como é tradicionalmente explicado na literatura sobre este tema, um amplo número de respostas (30%), sendo
ainda de destacar os 17% que pretendem ficar apenas até um ano em Portugal e a
elevada percentagem (38%) que se considera indecisa relativamente à duração da sua
permanência (Quadro 9). O facto de sabermos que a migração é sobretudo de índole
económica ajuda a compreender as expectativas da duração do projecto migratório.
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Quadro 8 - Sector de actividade em que o imigrante exerce o seu emprego actual

Sector de Actividade

N

%

Construção Civil e Obras Públicas

84

14,2

Alojamento e Restauração

169

28,6

Outras Actividades de Serviços Colectivos, Sociais e Pessoais

64

10,9

Actividades Pessoais, Familiares e Domésticas

91

15,4

Comércio Por Grosso ou a Retalho, Reparação de Veículos
Automóveis

48

8,1

Transportes, Armazenagem e Comunicações

35

5,9

Outro sector

99

16,8

Total

590

100,0

N

%

Tentarei ganhar algum dinheiro e regressarei ao Brasil

159

19,1

Tentarei obter uma Autorização de Residência para ficar em
Portugal

127

15,2

Tentarei montar um negócio em Portugal

71

8,5

Ficarei em Portugal durante um certo período e regressarei ao
meu País

143

17,1

Ainda não estão definidos

236

28,3

Tentarei emigrar para um outro país com melhores condições
de vida

46

5,5

Outros planos

52

6,2

Total

834

100,0

Nota: Não respostas: 132; Não aplicável: 204.
Fonte: Inquérito aos Imigrantes Brasileiros em Portugal, 2009, CES, SOCIUS e CIES

Quadro 9 - Planos a longo prazo do imigrante

Planos a longo prazo

Nota: Não respostas: 92
Fonte: Inquérito aos Imigrantes Brasileiros em Portugal, 2009, CES, SOCIUS e CIES

Um dado interessante quanto às expectativas do projecto migratório pode ser inferido a partir das esperanças de aquisição da nacionalidade portuguesa (Quadro 10).
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Dos 766 indivíduos que responderam a esta questão, 577 (75%) declararam querer,
no futuro, adquirir a nacionalidade portuguesa. A Lei da Nacionalidade actual foi regulamentada pelo Decreto Lei 237-A de 14 de Dezembro de 2006 e é regida pela Lei
Orgânica nº 2/2006 de 17 de Abril de 2006, diplomas legais que modificaram substancialmente a Lei da Nacionalidade (Lei nº 37/81 de 3 de Outubro de 1981), tornando
mais abrangente para os imigrantes adquirir o status civitatis por naturalização. Esta
expectativa está, portanto, de acordo com o espírito da Lei sendo, no entanto, necessário aguardar alguns anos para verificarmos se ao desejo de adquirir a nacionalidade portuguesa corresponderá a naturalização efectiva e se a essa naturalização
corresponderá uma melhor integração na sociedade portuguesa.
Quadro 10 - Tempo estimado para a permanência em Portugal

Tempo para Permanência

N

%

Até um ano

97

16,5

De 2 a 5 anos

178

30,2

De 5 a 10 anos

63

10,7

Mais de 11 anos

29

4,9

Não sei

222

37,7

Total

834

100,0

Nota: Não respostas: 142; Não aplicável: 195.
Fonte: Inquérito aos Imigrantes Brasileiros em Portugal, 2009, CES, SOCIUS e CIES

Quadro 11 -Desejo de adquirir a nacionalidade portuguesa

Desejo de Adquirir Nacionalidade

N

%

Sim

577

75,3

Não

189

24,7

Total

766

100,0

Nota: Não respostas: 117; Não aplicável: 43.
Fonte: Inquérito aos Imigrantes Brasileiros em Portugal, 2009, CES, SOCIUS e CIES
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5. Conclusão
A imigração brasileira em Portugal conheceu profundas mudanças quantitativas e
qualitativas nos últimos anos. Como foi referido, a presença de “brasileiros” é muito
antiga. Os fluxos de retorno de emigrantes portugueses, a aquisição da nacionalidade portuguesa por luso-descendentes e, mais recentemente, a multiplicação dos
estatutos de dupla nacionalidade, explicam porque razão a presença de imigrantes
provenientes do Brasil foi sempre difícil de quantificar. O facto de a maior parte das
estatísticas portuguesas estar baseada no país de nacionalidade, e não no país de
nascimento, tem limitado o conhecimento das vagas reais de imigração. Ainda assim, com base nos dados disponíveis, não é arriscado aceitar a mudança quantitativa
e qualititativa enunciada. Após uma fase tradicional de retorno de emigrantes e entrada de luso-descendentes, os cidadãos brasileiros passaram a ser visíveis a partir
dos anos 70 do século passado. Nessa altura, eram em número de poucos milhares. O seu aumento até ao início dos anos 90 foi gradual, tendo então ultrapassado
a barreira de uma dezena de milhar. Porém, ao longo dos anos 90 e, sobretudo, a
partir do final dessa década o ritmo de crescimento aumentou dramaticamente. Na
viragem do século foi atingida a segunda dezena de milhar e, em 2008, o número de
brasileiros em situação legal ultrapassava a centena de milhar. Ao mesmo tempo, as
características da imigração mudavam radicalmente. Enquanto os imigrantes dos
anos 70 e 80 possuíam uma estrutura demográfica variada (por sexos e, sobretudo, por idades), registavam baixas taxas de actividade económica e se inseriam em
profissões muito qualificadas, os imigrantes mais recentes foram sobretudo adultos
jovens, atingiram elevados níveis de actividade económica e inseriram-se em postos
de trabalho pouco qualificados (Malheiros, 2007). Em síntese, muito mudou no mapa
das migrações oriundas do Brasil.
É problemático saber se à “segunda vaga” da imigração, entrada entre o final dos
anos 90 e o início do novo século (Casa do Brasil de Lisboa, 2004; Malheiros, 2007),
se seguiu uma “terceira vaga”, mais numerosa e de características diversas, ou se,
pelo contrário, foi apenas a “segunda vaga” que se intensificou durante os últimos
anos. Em termos quantitativos, pode afirmar-se que os fluxos foram sempre aumentando de intensidade. Nesse sentido, o grau de crescimento avaliado na viragem do
século estava longe de predizer os montantes que se viriam depois a atingir. Porém,
o carácter endémico da imigração irregular, a par das dificuldades enunciadas no
início desta conclusão, tornam difícil uma avaliação rigorosa. Em termos qualitativos,
as características e estratégias dos imigrantes nas vagas anteriores foram apenas
objecto de estudo parcial. O inquérito cujos resultados se descreveram neste trabalho
é, provavelmente, o que abrangeu uma amostra mais representativa de imigrantes e
aprofundou mais as suas características. Ainda assim, tendo em conta o que a bibliografia disponível desvendou, pode acreditar-se que existe alguma continuidade no padrão migratório. Tal como a partir do final dos anos 90, a imigração mais recente é um
fluxo de índole laboral, composto maioritariamente por adultos jovens, que aproveita
as oportunidades dos segmentos mais precários do mercado de trabalho. A principal
diferença ocorre na maior feminização dos fluxos: a “segunda vaga” foi composta sobretudo por efectivos masculinos, enquanto a vaga mais recente é maioritariamente
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feminina.11 Apesar disto, podemos aceitar a hipótese que estamos perante uma intensificação da “segunda vaga”, mais do que um fluxo de novo tipo.
Se a migração observada a partir do Brasil para diversos países do mundo conheceu um aumento nos últimos anos, levando uma população jovem, de escolarização
significativa, a procurar oportunidades profissionais – ou apenas um aumento de
rendimento – em diferentes países do mundo, essa imagem é confirmada a partir
de Portugal. O nosso país poderá fornecer mesmo um retrato detalhado de um padrão migratório mais generalizado, que alastrou para vários países da UE nos últimos
anos, depois de se terem tornado complexas as oportunidades de migração para os
EUA. Os resultados do inquérito descrito neste estudo poderão, assim, contribuir para
um melhor conhecimento internacional destas novas vagas brasileiras. Os imigrantes provenientes do Brasil em Portugal apresentam, de facto, um perfil e estratégias
migratórias que não são radicalmente diferentes de outros fluxos internacionais recentes, em particular os dirigidos para a Europa (Reyntjens, 2009).
No caso português, a existência de um sistema migratório lusófono bem consolidado
(Martin, 2009), a acção das redes sociais e as oportunidades políticas explicam porque
razão o país tem sido um dos destinos europeus mais apetecidos – apesar das debilidades da economia portuguesa quando comparada com a de outros países da União
Europeia. A atracção sobre os imigrantes brasileiros insere-se, ainda, num padrão
mais amplo – que se pode mesmo estender a outros imigrantes latino-americanos. A
imigração para Portugal, tal como para outros países europeus, decorreu em parte da
maior dificuldade para entrar nos EUA. Neste sentido, estes fluxos acabam por ser um
desvio ou uma canalização de outros movimentos potenciais. Entrar em Portugal ou
noutros países da Europa tornou-se mais barato e seguro que uma entrada ilegal nos
EUA. Algo de semelhante sucedeu noutros contextos, sobretudo no caso da imigração
latino-americana para Espanha. O volume do fluxo proveniente da América Latina
para a Península Ibérica nos últimos anos poderá mesmo sugerir a possibilidade de
um novo sistema migratório ibero-americano, hipótese que poderá ser testada em
futuros trabalhos. Neste sistema os brasileiros ocupam uma posição de destaque,
devido ao crescente aumento de imigrantes tanto em Espanha como em Portugal.
Finalmente, a incerteza quanto ao futuro admitida explicitamente pelos novos imigrantes brasileiros, no que se refere a uma maior permanência em Portugal, reemigração ou regresso ao Brasil, é ainda reforçada quando pensamos nos factores
estruturais e conjunturais que condicionam as migrações modernas. A facilidade de
circulação no interior da União Europeia, as possibilidades de acesso à nacionalidade
em alguns países, a capacidade de transporte e comunicação a nível intercontinental, a oscilação das políticas migratórias internacionais, o crescimento da economia
brasileira e o peso da conjuntura económica mundial – de que é exemplo a recessão
registada após 2008 – sugerem que a volatilidade dos percursos migratórios é um
facto sentido subjectivamente por cada imigrante e que deve ser admitido pelos seus
observadores.
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Notas
O projecto de investigação “Vagas Atlânticas: a Imigração Brasileira em Portugal”, financiado pela FCT para o
período 2007-2010 (PTDC/SDE/68903/2006), é realizado em parceria pelo SOCIUS, CES e CIES. O projecto contou
na sua fase inicial com a participação de Maria Ioannis Baganha, a quem este texto é dedicado.
2
Os dados discriminam o conjunto de títulos legais que, até recentemente, poderiam habilitar um cidadão estrangeiro a uma permanência legal de longa duração (um ano ou superior) em Portugal. Dado este critério temporal,
estes valores estão próximos da noção de imigração “permanente” (ou de longa duração) adoptada por vários
organismos internacionais.
3
Segundo os dados de 2008, as outras nacionalidades mais numerosas eram a ucraniana, representando 11,9% de
todos os estrangeiros, e a cabo-verdiana, com 11,7%. Naturalmente, estes números subavaliam o peso da imigração destas origens, como ocorre sobretudo no caso cabo-verdiano.
4
Os valores acumulados de Autorizações de Permanência entre 2001 e 2004, apresentados no Quadro 1 e na Figura 1,
podem ser considerados inflacionados, pois desconhece-se o volume de prorrogações efectivas. Por seu lado,
sabe-se que o Acordo Lula permitiu a possibilidade de concessão de novos vistos de trabalho (de longa duração) a
partir de 2004, e que esses vistos passaram a ser prorrogados nos anos seguintes. Só em 2004 terão sido concedidos cerca de 10770 vistos de trabalho a brasileiros – situação que explica o grande aumento de vistos concedidos
nesse ano em Portugal (ver http://www.acidi.gov.pt/modules.php?name=News&file=article&sid=863). O número
elevado dos vistos de longa duração, primeiro concedidos e depois prorrogados a brasileiros a partir de 2004,
decorre daquele Acordo e revela o novo impulso da imigração brasileira neste período.
5
O inquérito que serve de suporte ao presente trabalho foi realizado entre Janeiro e Junho de 2009 com base a uma
amostra de imigrantes brasileiros residentes em Portugal. O tamanho da amostra mínimo inicialmente calculado
foi de 1.200 indivíduos, o que pressupunha (em caso de ter tido uma amostra aleatória) um intervalo de confiança
de 95% e uma margem de erro de 5% para uma população desconhecida com mais de 100.000 indivíduos. Após a
verificação, foram validados e analisados um total de 1.398 inquéritos. Neste texto apresentamos os dados relativos aos brasileiros que entraram em Portugal a partir de 1 de Janeiro de 2003, os quais representam 66,1% (926
indivíduos) do total de inquiridos. O inquérito foi aplicado recorrendo-se à técnica de “bola de neve”. Não obstante
as limitações associadas a esta técnica, a amostra total obtida aproxima-se significativamente dos dados estatísticos provenientes do INE e SEF em três variáveis importantes: sexo, idade e distrito de residência. Pode, assim,
admitir-se que a amostra retrata de forma adequada a população brasileira em Portugal.
6
As razões para a emigração foram recolhidas através de uma pergunta de resposta múltipla, pelo que o número de
respostas em análise é superior ao número de inquiridos.
7
Trata-se, contudo, de uma diferença não significativa, como indica o resultado do cálculo do qui-quadrado: χ2 (3)
= 0,222 > ∝=0,005; n=904.
8
O termo é definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que, para fins estatísticos e com base em
similaridades económicas e sociais, divide os diversos Estados da federação brasileira em micro-regiões.
9
O grupo dos desempregados no Brasil e empregados em Portugal e o grupo dos estudantes no Brasil e empregados em Portugal.
10
Num inquérito realizado por dois dos autores deste estudo em 2004, 27% de imigrantes da Europa de Leste trabalhavam no sector da construção civil e obras públicas e 6% no sector do alojamento e restauração (Baganha,
Marques e Góis, 2004).
11
Segundo o estudo da Casa do Brasil (fluxos ocorridos entre 1998 e 2003), a “segunda vaga” foi composta por cerca
de 64% de homens e 36% de mulheres – valores que se baseavam no número de requerentes de autorizações de
permanência nesse período (contratos de trabalho registados no IDICT) (Casa do Brasil de Lisboa 2004, Malheiros
2007). Como vimos atrás, os fluxos mais recentes reuniram 41% de homens e 59% de mulheres.
1
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O objectivo central deste artigo é descrever a mobilidade social
dos emigrantes retornados dos dois maiores fluxos migratórios
internacionais da Região de Governador Valadares (MG-Brasil)
dos EUA e Portugal, e caracterizar os diferentes tipos de retorno.
A pesquisa foi realizada na Microrregião de Governador Valadares
(MG) com brasileiros que emigraram para os EUA e Portugal. As
redes migratórias foram fundamentais no direccionamento desses
fluxos. Na Região de Governador Valadares os efeitos desse fluxo
são marcantes no sector imobiliário, no comércio e no surgimento
de novos empreendimentos. Os emigrantes retornados obtiveram
mobilidade social, contudo, no retorno, os que emigraram para os
EUA apresentam rendimentos maiores que os de Portugal.
Emigração, retorno, mobilidade social
The main object of this article is to describe the social mobility of
the emigrants who returned from the two largest international migratory flows of Governador Valadares Region (MG-Brazil) - USA
and Portugal and to characterize the different types of returning.
The research was accomplished in Governador Valadares Micro
region with Brazilians that emigrated to USA and Portugal. The migratory nets were fundamental in the direction of those flows. In
Governador Valadares Region the effects of this flow are outstanding in the real estate section, in the trade and in the appearance of
new enterprises. Coming back they obtained their social mobility;
however in the return the ones that immigrated to the USA present
larger income than the ones from Portugal.
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El objetivo central de este artículo es describir la movilidad social
de los emigrantes retornados de los destinos internacionales más
importantes de la región de Gobernador Valadares (MG-Brasil) los Estados Unidos y Portugal, caracterizando los diferentes tipos
de retorno. La investigación se realizó en la micro-región de Gobernador Valadares con brasileros que emigraron para los Estados
Unidos y Portugal. Las redes migratorias fueron fundamentales en
el direccionamiento de los flujos. En la región de Gobernador Valadares los efectos de estos flujos son determinantes en el sector
inmobiliario, en el comercio y en el surgimiento de nuevos emprendimientos. Los emigrantes retornados obtuvieron una movilidad
social aunque aquellos que retornaron de los Estados Unidos presentaron lucros mayores a aquellos que regresaron de Portugal.
Emigración, retorno, movilidad social
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Mobilidade social: análise comparativa do retorno
de brasileiros dos EUA e de Portugal
Sueli Siqueira

Introdução
Os primeiros migrantes internacionais da cidade de Governador Valadares partiram
para os EUA na década de 1960. O desejo de conhecer a “América” foi fomentado
pelos relatos de alunos de intercâmbio que tinham estudado nos EUA. Os primeiros
emigrantes foram documentados com visto de trabalho em 1964. No ano seguinte,
contando com a ajuda desses primeiros, foram outros quatorze. Assim formaram-se
os primeiros pontos da rede que possibilitaram o boom da emigração dessa região
para os EUA em meados dos anos de 1980 (Siqueira, 2008a).
O fluxo migratório de valadarenses para Portugal teve o seu início no final do ano de
1980. Os primeiros emigrantes eram jovens estomatologistas que procuravam um espaço no mercado de trabalho português. Nos anos de 1990, esse pequeno fluxo toma
novos contornos, com a emigração de trabalhadores não qualificados para exercer
funções no mercado secundário, em crescente ampliação nesse período. Depois do
atentado às torres gémeas de Nova Iorque em 2001, aumentam as barreiras para os
emigrantes nos EUA. Portugal torna-se então, um caminho mais acessível devido à
facilidade da língua e à dispensa de visto de entrada. Essas facilidades compensavam
as possibilidades de menores ganhos que nos EUA. Por essas razões o fluxo de emigrantes da Microrregião de Governador Valadares para Portugal aumenta significativamente nos anos 2000.
O objectivo principal deste artigo é compreender em que se assemelham e diferenciam esses dois fluxos, especialmente no que diz respeito ao perfil, ao retorno e aos
impactos na região. Para compreender estas questões realizou-se uma pesquisa
de campo com emigrantes retornados dos EUA e de Portugal. Foram passados 173
questionários e realizadas 21 entrevistas em profundidade nas 25 cidades da Microrregião de Governador Valadares com emigrantes que retornaram dos EUA para essas
cidades no período de 1970 a 2006.
Os dados dos retornados de Portugal foram obtidos através das pesquisas realizadas
pelo NEDER – Núcleo de Estudos sobre Desenvolvimento Regional da Universidade Vale
do Rio Doce – no período de Janeiro de 2006 a Junho de 2009. Foram realizadas também
12 entrevistas com emigrantes desse grupo. Destacamos que essa pesquisa ainda está
a decorrer, pelo que apresentaremos aqui dados preliminares desse estudo.
Neste artigo vamos descrever o fluxo migratório para os EUA e para Portugal, os
primeiros emigrantes e a formação dos pontos iniciais da rede emigratória que possibilitou o boom da emigração na década de 1980, os impactos desse movimento populacional na região, as diferentes formas de retorno e ainda a mobilidade social na
origem.
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1. O início do fluxo migratório para os EUA e para Portugal
A migração internacional de brasileiros da Região de Governador Valadares para os
EUA é um fenómeno que teve início na década de 1960. No período de 1964 a 1968
emigraram, com visto de trabalho, 17 jovens na faixa etária dos 18 aos 27 anos. Pertenciam a famílias da elite valadarense, sabiam inglês e partiram motivados pelo desejo de conhecer um país que consideravam desenvolvido e cheio de grandes oportunidades. Esses primeiros emigrantes formaram os pontos iniciais da rede social e
possibilitaram, anos depois, a configuração de um fluxo migratório de valadarenses
para os EUA (Siqueira, 2008).
O sucesso dos que partiram desde os anos de 1960, a representação dos EUA como
um lugar de progresso e desenvolvimento, onde era possível ganhar muito dinheiro,
a configuração de uma rede de informações sobre todos os aspectos da emigração,
associados à crise económica brasileira e à estagnação económica da cidade, geraram um boom no fluxo de valadarenses para os EUA, na segunda metade dos anos
de 1980.
Ao longo dos anos esse fluxo intensificou se e em 1997 um inquérito realizado por
pesquisadores da UNICAMP, na cidade de Governador Valadares, calculou que 18%
dos domicílios possuíam, pelo menos, um membro da família na condição de migrante internacional. Passados 10 anos, uma pesquisa realizada em 2007 demonstra que
esta percentagem tinha aumentado para 46%. Esse movimento da população provocou intensas modificações nas cidades da região.
A emigração de brasileiros para Portugal, segundo Peixoto (2007), já vem de longa
data, contudo o fluxo na Microrregião tem início nos anos de 1990 com trabalhadores
qualificados – os estomatologistas. Estes primeiros emigrantes tiveram dificuldades
legais para se inserirem no mercado. Em 1997 o Parlamento português aprovou a lei
que equiparou os cirurgiões dentistas brasileiros a técnicos, actividade que não exige
curso superior. Contudo, em 1998 através de negociações políticas entre os governos
dos dois países, os cirurgiões dentistas brasileiros puderam exercer a sua profissão
em Portugal.
No início dos anos de 1990 os primeiros moradores da Microrregião de Governador
Valadares emigraram para Portugal e, a partir dos anos 2000, esse fluxo intensifica-se. O projecto inicial era ir para os EUA, contudo o custo dessa emigração era muito
alto.
“Eu tinha vários amigos na América, eles falavam que era só eu ir que arrumavam tudo para
mim [...] casa pra morar e emprego [...]. Eu tentei o visto cinco vezes e só perdi dinheiro nisso
[...] eu nem pensava em Portugal [...] uma amiga de minha irmã que falou que tinha um casal
lá [brasileiros] que tava precisando de uma pessoa para cuidar dos filhos, então eu fui [...].”
(Aninha, 40 anos. Casada com um português e residente em Portugal)
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Ana emigrou em 1995 e foi trabalhar com um casal brasileiro cujo marido era estomatologista. Afirma que o seu projecto era conseguir fazer uma poupança para emigrar
para os EUA, pois o custo da emigração indocumentada era muito alto (cerca de nove
mil dólares). Inicialmente ganhava muito pouco, mas à medida que foi conhecendo
a cidade, conseguiu um emprego melhor num cabeleireiro, conheceu o seu actual
marido e casaram-se em 1998. Conseguiu trabalho para os seus irmãos e amigos, e
tornando-se num contacto dessa rede de emigração.
“Meus três irmãos foram depois e também vários amigos [...]. Eu ajudei eles arranjando
trabalho e deixando morar comigo até conseguirem aprender a se virar sozinhos. [...] hoje
tenho irmãos, sobrinhos e muitos amigos que vieram prá cá.”. (Aninha, 40 anos).

Através desse relato fica explicitado que a decisão de emigrar é socialmente construída.
Aqueles que migram fazem parte de uma etnia ou nacionalidade, participam de
redes sociais e utilizam um conjunto de informações para a realização do seu projecto.
“[...] os imigrantes não devem ser vistos como indivíduos, mas como integrantes
de estruturas sociais que afectam os múltiplos caminhos da sua mobilidade sócio-económica.” (Sasaki e Assis, 2000: 7). Além disso, podemos considerar que a cultura
da emigração da Microrregião de Governador Valadares, construída desde os anos de
1960, configura e instiga o desejo de emigrar dos seus moradores e redirecciona o
fluxo ao longo desses anos.
A constituição de redes sociais que disponibilizam recursos e reduzem os constrangimentos no destino são fundamentais para a configuração do fluxo emigratório.
A partir dos primeiros emigrantes, essa rede foi constituída nalgumas cidades de
Portugal tornando-se o destino dos brasileiros da microrregião de Governador
Valadares. Conforme descreve Padilla (2006) no seu estudo sobre as redes sociais
utilizadas pelos brasileiros na origem e destino, elas constituem-se em sistemas de
apoio que possibilitam o acesso à moradia, ao trabalho e a informações fundamentais
para orientação no novo espaço social.
Como Ana, também outros moradores da região emigraram para Portugal e tornaram-se pontos iniciais da rede emigratória. Os brasileiros são hoje a maior população
estrangeira a residir legalmente no país. Dados oficiais demonstram que em 2007
os residentes legais somavam 66.354, passando esse número em 2008 para 106.961,
cerca de 25% da população de estrangeiros no país (SEF, 2008).
Os dados da pesquisa realizada com emigrantes retornados para a Microrregião de
Governador Valadares, demonstram que 62% tinham como primeira opção emigrar
para os EUA. Pensaram em Portugal como destino devido às dificuldades de conseguir o visto e ao custo da emigração indocumentada.
O relato de Ana confirma esses dados já que o seu desejo inicial era emigrar para os
EUA. Emigrou para Portugal com o objectivo de conseguir os recursos financeiros
necessários para concretizar o seu projecto inicial. Como afirma Sayad (1998), ao longo do tempo, a convivência com uma nova cultura, o estabelecimento de novos laços
sociais redireccionam o projecto inicial. A Ana casou, constituiu família e acabou por
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decidir por Portugal como o seu país de residência, abandonou o projecto de emigrar
para os EUA e vai ao Brasil para visitar os familiares que aí permaneceram.
Os retornados de Portugal e dos EUA nalguns aspectos assemelham-se e noutros
diferenciam-se. O rendimento, a escolaridade e os investimentos são alguns desses
pontos que iremos discutir a seguir.
2. O perfil do emigrante dos EUA e de Portugal: semelhanças e diferenças
Na Figura1 podemos observar que a maioria dos emigrantes retornados tanto dos
EUA (46,8%) como de Portugal (42,9%) emigraram na faixa etária de 21 a 31 anos.
Diferentemente em relação ao grau de instrução, a Figura 2 demonstra que os que
emigram para Portugal apresentam menos anos de escolaridade. Para Portugal, a
maioria concentra-se no “estudo elementar” (35,1%), ou seja, 4 anos de escolaridade e “fundamental” (31,2%) 8 anos de escolaridade. Dos que se dirigem para EUA, a
maioria (44,5%) possui o “segundo grau” (11 anos de escolaridade).
Figura 1 – Idade dos emigrantes retornados dos EUA e Portugal (%)

Fonte: Pesquisa Microrregião GV 2005/2008
Total de casos válidos EUA: 173
Total de casos válidos Portugal: 74
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Figura 2 – Grau de Instrução dos emigrantes retornados dos EUA e Portugal (%)

Fonte: Pesquisa Microrregião GV 2005/2008
Total de casos válidos EUA: 173
Total de casos válidos Portugal: 74

No início o fluxo migratório para os EUA era predominantemente masculino, mas,
à medida que as redes se foram consolidando, a emigração feminina segue valores
próximos da masculina (Assis e Siqueira, 2008). Quanto ao fluxo para Portugal, provavelmente pela experiência acumulada nos anos de emigração para os EUA, homens
(54%) e mulheres (46 %) não se diferenciam demasiado.
Os dados apresentados na Figura 3 permitem-nos afirmar que os emigrantes retornados de Portugal tinham um rendimento menor antes de emigrar. A maioria dos que
se dirigiram tanto para Portugal (81,1%) como para os EUA (69,3) ganhava entre 1 a 3
ordenados mínimos, com uma concentração maior dos retornados de Portugal nessa
categoria.
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Figura 3 – Rendimento antes de emigrar (%)

Fonte: Pesquisa Microrregião GV 2005/2008
Total de casos válidos EUA: 173

O custo da viagem para os EUA para os indocumentados fica em torno dos dez a
quinze mil dólares, enquanto que a viagem para Portugal se resume aos gastos da
passagem e da reserva de hotel, o que não ultrapassa, em época alta, os oitocentos
euros.
O projecto de emigrar, independente da direcção do fluxo, passa sempre pelo desejo
de retornar com uma situação económica melhor. A compra de casa própria, o investimento num negócio que possibilite um rendimento maior, são os principais motivos
que impulsionam o projecto emigratório. A compra de imóveis é o tipo de investimento mais realizado pelos emigrantes tal como pode ser observado na Figura 4. Os de
Portugal concentraram os seus investimentos na aquisição de imóveis para residência
(82%) e para aluguer (41%). Diferentemente destes, os retornados dos EUA investem
mais nos pequenos negócios (79%).
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Figura 4 – Investimentos na origem

Respostas múltiplas
Fonte: Pesquisa Microrregião GV 2005/2008
Total de casos válidos EUA: 173
Total de casos válidos Portugal: 74

O valor dos investimentos demonstra que o valor ganho nos EUA possibilita um rendimento mais elevado, uma poupança maior e consequentemente maior investimento
no retorno. A maioria dos emigrantes retornados dos EUA investiu nas suas cidades
de origem mais de quarenta mil reais (57%), enquanto que os de Portugal (58%) investiram até quarenta mil reais
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Figura 5 – Valores investidos (R$)*

Fonte: Pesquisa Microrregião GV 2005/2008
Total de casos válidos EUA: 173
Total de casos válidos Portugal: 74
* Os valores em dólares e em euros foram convertidos para reais para facilitar a comparação.

3. Impacto na origem dos fluxos migratórios
O projecto de emigrar passa geralmente pelo desejo de ir, de poupar dinheiro, de
adquirir bens na cidade de origem e retornar com uma melhor situação socio-económica. Devemos contudo não esquecer que a definição da direcção do fluxo
migratório tem fortes componentes sociais, culturais e históricas.
A região de Governador Valadares é marcada social, cultural e economicamente pelo
fenómeno da emigração internacional. Uma pesquisa realizada na Microrregião de
Governador Valadares revela que o principal motivo declarado para emigrar (53,7%)
é a possibilidade de ganhar dinheiro, retornar e investir no Brasil. É interessante ressaltar que 46,3% afirmaram que emigraram por se tratar de uma possibilidade para
atingir, em menos tempo, os seus objectivos.
O gráfico 4 demonstra que grande parte investiu em imóveis para alugar e/ou tornaram-se pequenos empresários nas suas cidades de origem. Sendo assim, a emigração
possibilitou o acesso a bens duráveis e de consumo, anteriormente mais restrito.
Os emigrantes que investiram no sector produtivo, fizeram-no principalmente no comércio, abrindo pequenos negócios como padarias, mercearias, talhos, lojas etc.

144

Migrações entre Portugal e América Latina

Esses empreendimentos passam a fazer parte do mercado de trabalho local, pois
além da abertura, esses comércios exigem a contratação de mão-de-obra. A maioria
dos que retornaram dos EUA (48%) criaram, através dos seus investimentos, 1 a 4
postos de trabalho e 23% , 5 a 10. Contrariamente, os retornados de Portugal na sua
maioria (63%) trabalham sozinhos ou empregam no máximo uma pessoa. Outro aspecto interessante é o facto de que 42% deles voltaram a integrar-se no mercado de
trabalho local. A maioria trabalha em actividades do sector de serviços (35%), comércio (27%), escritórios (12%), emprego doméstico (8,5%) e outras actividades (17,5).
Esses emigrantes retornados configuram os espaços urbanos, principalmente no que
se refere à arquitectura dos bairros onde residem. Remodelam ou constroem casas
maiores e com acabamento melhor do que o padrão das casas do bairro e aumentam o consumo de bens duráveis. Nalguns bairros das cidades da Microrregião de
Governador Valadares é fácil distinguir as casas remodeladas ou construídas pelos
emigrantes. Segundo Soares (1995), a partir da segunda metade de 1980 o sector
imobiliário da cidade de Governador Valadares apresentou um crescimento vertiginoso: surgiram novos bairros devido ao investimento feito pelos emigrantes.
Uma das consequências desse investimento imobiliário dos emigrantes é a sobre-valorização do preço dos imóveis em toda a região. Uma casa é vendida três vezes
mais cara do que o seu valor real, porque o emigrante paga esse valor; o mesmo
acontece com as propriedades rurais. Para o emigrante, além do valor de mercado,
existe um valor simbólico que é o facto de poder comprar a casa na rua onde morava
quando alugava, ou comprar a fazenda onde o seu pai ou ele foi “vaqueiro”. É a possibilidade de mostrar a si próprio e aos outros que o seu projecto de emigrar foi bem
sucedido. Entretanto, o valor monetário, por ser irreal na perspectiva do mercado, não
se mantém por muito tempo.
Os investimentos em imóveis para alugar são outro efeito da emigração, porém, este
sector já sente os efeitos da oferta maior que a procura. Na cidade de Governador
Valadares já é sentida a queda no preço das rendas, por parte dos proprietários de
imóveis para alugar. As remessas de moeda estrangeira enviadas para as cidades
de origem constituem outro elemento que reconfigura as cidades. Segundo dados do
Inter-American Development Bank (2006) as remessas enviadas para o Brasil, vindas
principalmente dos EUA, da Europa e do Japão, superam os 6,4 bilhões de dólares.
Desse total, 2,7 bilhões são provenientes dos EUA. Esse valor representa 1,1% do PIB
brasileiro. Ressaltamos que parte desse valor não é contabilizado pelo Banco Central
porque entra no país por vias informais.
Em 2007 e 2008 o volume das remessas caiu devido à crise na economia, que afectou
o mercado de trabalho secundário na Europa e nos EUA, sector onde a grande maioria
dos emigrantes trabalha.
“[...] este ano caiu muito o montante das remessas, o número continua mais ou menos
o mesmo. Um cliente que enviava todo mês 500 ou 700 dólares continuou a enviar mensalmente, mas envia só 300 ou 400 dólares”. (Director de uma agência bancária local que
recebe remessas. Entrevista concedida em Maio de 2008).

Migrações _ #5 _ Outubro 2009

145

Outra face desse fenómeno, que também configura as cidades de origem, são os
emigrantes que retornam e investem, são mal sucedidos e voltam à condição de
emigrantes. Na pesquisa realizada em 2005 na Região da Nova Inglaterra nos EUA
foram entrevistados 35 emigrantes nessa categoria. Os resultados demonstraram
que investiram, predominantemente, no comércio, agro-negócio e serviços. Não fizeram nenhuma pesquisa de mercado, não procuraram informações junto dos órgãos
competentes e nem tiveram formação de algum tipo de experiência na área administrativa (Siqueira, 2008a). O mesmo acontece com os retornados de Portugal: os
seus pequenos empreendimentos são no sector de serviços e comércio e não fazem
análise de mercado antes de investir, sendo o resultado a falência ou os baixos lucros
alcançados.
Definiram em que investir, a partir de informações dadas por familiares e amigos,
ou porque consideraram que era um bom negócio ou uma óptima oportunidade. Não
possuíam experiência no ramo em que investiram e nunca tinham sido proprietários
de nenhum negócio, não tendo, portanto, nenhuma experiência em gerir uma empresa. Muitos foram à falência ou fecharam, devido aos poucos lucros alcançados, impossibilitando a manutenção de um bom padrão de vida no Brasil. O retorno à condição de
emigrante foi a solução encontrada.
Um dado chama a atenção nesse grupo que investiu e retornou à condição de emigrante nos EUA: 31,4% consideravam que os seus investimentos tinham um óptimo
retorno financeiro e permitiam um rendimento suficiente para viverem no Brasil, mas
não conseguiam permanecer no Brasil porque já não se readaptavam. Aqueles que
se tornam documentados nos EUA passam a viver nos dois lugares: trabalham nos
EUA e passam um ou dois meses no Brasil. Mantêm casa e carro no Brasil, para aí
aproveitarem momentos de descanso. Tornam-se moradores dos dois lugares. Dividem as suas vidas, investimentos e trabalho nesses dois espaços. Como a perspectiva
teórica baseada na transnacionalização preconiza, passam a viver em dois mundos
diferentes, estabelecendo conexões entre as duas sociedades, entre a local e a
global. Tornam-se transmigrantes num mundo globalizado (Siqueira, 2006). Os dados
recolhidos até ao momento não permitem chegar a nenhuma conclusão sobre esse
aspecto no fluxo para Portugal.
Recentemente, a crise na economia americana tem tornado negativo o custo-benefício
da emigração e muitos moradores da Microrregião de Governador Valadares estão a
voltar. Dados preliminares da pesquisa revelam que os retornados dos EUA no período
de Agosto de 2007 a Agosto de 2008, tomaram essa decisão por considerar que os
ganhos já não compensavam os custos e por medo da Imigração (Figura 6). A Figura
7 demonstra as condições económicas com quais os emigrantes estão a retornar dos
EUA. Destacamos que 18% já possuíam um investimento que lhes proporciona renda
suficiente para a sua manutenção no Brasil, 51% retornou com capital para investir
(valores que variam entre 30 a 80 mil dólares) e 21% retornaram sem nenhum capital
para investir e não possuem nenhum investimento que lhes garanta a sobrevivência
na sua cidade de origem. Os dados preliminares deste estudo informam ainda que
28% dos retornados pretendem emigrar para a Europa nos próximos seis meses
(Siqueira, 2009).
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Figura 6 - Motivos do retorno dos EUA (%)

Pesquisa preliminar: 2008
Total de casos válidos: 257

Figura 7 - Condições económicas do retorno dos EUA (%)

Pesquisa preliminar: 2008
Total de casos válidos: 257
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O estudo realizado por Siqueira (2008) sobre o retorno e o investimento demonstra
que grande parte dos emigrantes que retornam e realizam investimentos nas suas
cidades de origem não são bem sucedidos. A principal razão do insucesso é atribuído
à falta de experiência como empreendedores e ao desconhecimento do mercado.
Provavelmente, grande parte dos que retornam com capital para investir irão incorrer
nos mesmos erros.
A cidade de Governador Valadares conta com instituições de apoio ao emigrante.
Uma delas é a ONG - CIAAT (Centro de Informação e Assessoria Técnica) que procura orientar o emigrante e os seus familiares no seu retorno e investimento. Conta
também com duas associações AFAGO (Associação dos Familiares dos emigrantes de
Governador Valadares) e ASPAEMIG (Associação dos Parentes dos Emigrantes de
Minas Gerais). Essas organizações são resultado do esforço da sociedade civil e do
poder público e têm actuado no sentido de estudar, compreender e propor soluções
para os problemas enfrentados pelos familiares e pelo emigrante no seu retorno. Acções
como cursos de empreendorismo, gestão de micro e pequenas empresas, acontecem
em parceria com instituições financeiras como a Western Union, a Fundação do Banco
do Brasil, a Caixa e SEBRAE. Esses esforços procuram minimizar os impactos desse
retorno tanto para o emigrante e a sua família como também para a sociedade local.
Por tudo isso, consideramos que o fenómeno da emigração tem reconfigurado o espaço físico e social: na economia, na arquitectura e na dinâmica da vida quotidiana das
cidades da Microrregião de Governador Valadares.
4. As diferentes formas de retorno
A migração internacional é um fenómeno presente no quotidiano dos moradores das
cidades da microrregião. Sendo assim, podemos afirmar que existe uma cultura de
emigração na região. Ao elaborar o projecto de vida, os sonhos para o futuro, boa
parte dos habitantes dessas cidades coloca a possibilidade de emigrar. As redes migratórias iniciadas desde 1960, os mecanismos facilitadores criados nas cidades de
origem e o aparente sucesso dos que emigraram e retornaram em passeio ou definitivamente, tornaram a emigração para os EUA ou para Europa como uma possibilidade
desejada e facilmente acessível.
A difusão de uma cultura da emigração instiga desde a infância o cidadão a pensar
nessa possibilidade. Essa cultura está presente na própria visualização do emigrante
como um herói. Numa das praças da cidade existe uma placa no espaço destinado ao
futuro monumento ao emigrante onde se lê: “Homenagem aos emigrantes faz justiça
ao trabalho digno desses heróis pela contribuição no desenvolvimento de Governador
Valadares”.
A convivência com vizinhos ou familiares que emigraram e que remodelaram a casa
ou compraram uma casa maior, as fotografias enviadas que mostram uma vida de
trabalho e muito consumo, confirmado pelo envio de encomendas com prendas para
os familiares, conduz à ideia de que emigrar é uma boa alternativa. Nas fotografias e
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nas caixas de prendas nunca é visível a dureza e as longas horas de trabalho, e se bem
que a neve é bonita não se vê como a mesma maltrata o corpo daqueles que trabalham.
Tudo isso estimula o jovem a pensar na emigração como uma boa oportunidade para
construir o seu futuro.
As dificuldades, a dureza do trabalho, o medo dos serviços de Imigração Americana,
a saudade e o investimento mal sucedido não são tão aparentes como o sucesso. Na
memória popular ficam registadas apenas as conquistas dos que emigraram e assim
a cultura da emigração vai-se difundindo na região e reconfigurando o seu espaço
social, geográfico e cultural.
O projecto de emigrar assenta em quatro pontos: emigrar – ganhar dinheiro – voltar
– investir. Contudo, durante o percurso, tendo em conta as condições sociais, económicas e culturais, esse projecto migratório é reelaborado e o retorno apresenta
diferentes nuances.
Retorno temporário é aquele em que os emigrantes definem o país de destino como
o seu local de residência. Lá tem a sua família, o seu trabalho e os seus investimentos. Vêm ao Brasil de férias ou para festas familiares. Recebem os jornais locais ou
acedem aos mesmos através da internet. Mandam dinheiro para ajudar a família e
ajudam entidades de caridade na sua cidade de origem. No país de origem, mudam o
seu padrão de vida e consumo, pois já não têm a preocupação de juntar dinheiro para
voltar e investir no Brasil.
Outro tipo é o retorno continuado. O emigrante volta à cidade de origem, investe e
acaba por perder o seu investimento ou não consegue readaptar-se à vida no Brasil.
Volta a emigrar, mas continua a manter a ideia de voltar. Alguns fazem esse caminho
várias vezes. Restringem o seu padrão de vida e consumo com o objectivo de juntar
dinheiro para tornar a investir na sua cidade de origem.
O retorno permanente é aquele em que o emigrante volta e consegue estabelecer-se
na sua cidade ou país de origem, não pretendendo emigrar novamente. Grande parte
deles tornaram-se empreendedores na Microrregião de Governador Valadares. Adicionam as suas conquistas ao seu projecto migratório.
O transmigrante é aquele que vive nos dois sítios. São documentados, têm vida estabilizada na origem e no destino, possuem casa, fazem investimentos e trabalham
nos dois países. Passam uma parte do ano no Brasil e outra parte no país de destino.
Participam activamente na vida social das duas sociedades, transitam, têm visibilidade e são actores sociais nos dois locais. Destacamos que esse tipo de retorno tem-se
configurado no fluxo para os EUA, mas ainda não dispomos de dados que possibilitem
afirmar que no fluxo para Portugal esse tipo de retorno também está presente.
Todos estes tipos diferentes de retorno voltam a colocar o emigrante na sua sociedade de origem mas num ponto diferente daquele que estava quando partiu. Aqueles
que conseguem uma ascensão económica mudam o seu padrão de consumo, a habitação e assim são vistos com admiração e exemplo de sucesso do projecto emigra-
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tório, pois alcançam mobilidade social ascendente nas cidades de origem. Os mal
sucedidos nesse projecto não são tão visíveis uma vez que voltam a emigrar.
5. Emigração e mobilidade social
Entendendo mobilidade social como a mudança de indivíduos de uma posição social
para outra, Pastore (1979) no seu estudo pioneiro sobre o tema no Brasil, demonstrou que a mobilidade vivida pela sociedade brasileira no século XX foi ascendente
em relação às gerações anteriores e à posição no mercado de trabalho. Dita ascensão deveu-se, principalmente, à entrada de trabalhadores rurais e posteriormente
dos seus filhos nas ocupações urbanas do mercado de trabalho secundário. Silva
(1981) destaca que a ascensão foi muito próxima da posição original no mercado de
trabalho.
Jannuzzi (2002), no seu estudo sobre migrações internas e mobilidade social em São
Paulo, descreve que a instabilidade económica e a criação de poucos postos de trabalho afectaram as perspectivas de mobilidade social da população brasileira nos anos
de 1980. Vale Silva (1981) também destaca que as possibilidades de ascensão, das
décadas anteriores, mesmo que restritas e desiguais, são ascendentes. No entanto,
com a crise perderam a força para criar novos postos de trabalho, impossibilitando
assim a inclusão de novos trabalhadores no mercado de trabalho.
É exactamente nesse período que o fluxo emigratório dos moradores da Microrregião
de Governador Valadares aumenta. A distribuição percentual dos emigrantes valadarenses, de acordo com o período em que se deu a primeira experiência emigratória
para outro país, passa de 3% no período de 1975 a 1980 , para 43% no período de 1985
a 1990 (Soares, 1995).
O projecto de emigrar é familiar, social e depende de um conjunto de factores históricos e sociais que disponibilizam condições, estratégias e meios para que o potencial
emigrante possa executar o seu projecto. Uma componente importante são as possibilidades vislumbradas pelo emigrante para ascender social e economicamente, ou
para manter uma posição social que vê que está a perder.
“Eu tinha um bom emprego, comprava minhas coisas e não precisava ajudar em casa [...].
Maria mandava fotos [EUA] e a gente ficava com vontade de vir, sair daquela vidinha”.
(Martha, 51 anos, emigrou em 1989. Entrevista realizada nos EUA em Julho de 2008).
“[...] trabalhava aqui mesmo, mas nunca ia conseguir comprar minha casa, por isso eu fui
[...] pedi conta e com a indemnização eu fui. Quando cheguei vim conversar com meu patrão
para pedir uma carta de apresentação aí ele me ofereceu para voltar. [...] valeu sim porque
agora tenho minha casa e minha moto”. (Marcus, 32 anos, emigrou para Portugal em 2001)

É à procura dessas possibilidades, avaliando os custos e benefícios, que empreendem
a aventura de emigrar. As redes emigratórias, tanto na origem como no destino, amenizam os riscos e sustentam o projecto. No retorno, só consideram que foram bem

150

Migrações entre Portugal e América Latina

sucedidos e são reconhecidos como bem sucedidos, se mudaram de posição social e
económica.
“[...] ficou sete anos lá e não fez nada [...] perdeu o tempo, não adiantou nada” (mãe de um
emigrante retornado).

O principal motivo declarado pelos entrevistados para emigrar é a possibilidade que
vislumbram de ascensão social, concretizada através da compra da casa, da aquisição
de bens de consumo duráveis e não duráveis, da abertura de uma empresa , etc. Emigram, portanto, tendo como principal motivação a possibilidade de ganhar dinheiro e
de melhorar o padrão de vida no Brasil.
Independente do tipo de investimento que o emigrante realizou ao retornar, podemos
observar na Figura 8 que o rendimento da maioria subiu. Contudo os emigrantes que
retornaram de Portugal apresentam valores menores no aumento dos seus ganhos.
Figura 8 – Rendimentos em ordenados mínimos,
antes e depois de emigrar para EUA e Portugal – 2005/2008 (%)

Fonte: Pesquisa Microrregião GV 2005/2008
Total de casos válidos EUA: 173 / Portugal: 74

Os entrevistados de ambos os fluxos migratórios que aumentaram o seu rendimento
em mais de 100%, afirmam que a sua ascensão social foi significativa uma vez que
passaram a consumir bens a que antes não tinham acesso, tais como viagens de férias, produtos alimentares mais caros e variados, educação e plano de saúde. Para
estes, podemos considerar que a mobilidade social foi de longa distância. Dos entrevistados desse grupo, 52% emigraram para os EUA e 21% para Portugal.
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Estes dados permitem-nos considerar que a mobilidade ascendente, entendida como
o movimento de indivíduos e grupos de uma posição social para outra, é atingida pelo
emigrante dos dois fluxos, uma vez que aumentaram o rendimento e as possibilidades de consumo.
Conclusão		
O fenómeno da emigração na Microrregião de Governador Valadares tem o seu início
no ano de 1960 com um fluxo para os EUA. No ano de 1990 configura-se um novo fluxo
para Portugal. Esses dois movimentos emigratórios, ao longo dos últimos 40 anos,
têm alterado o espaço físico, social e cultural das cidades da região.
Independente da direcção, as redes sociais na origem e destino são fundamentais
para consolidar o fluxo. Aqueles que emigram para Portugal e para os EUA são homens e mulheres jovens, que têm como objectivo básico retornar com mobilidade
social. A diferença marcante está no facto de que aqueles que seguem o fluxo de
Portugal apresentam menos anos de escolaridade e pertencem às camadas mais
baixas da população. Ganham menos em Portugal e, por esse motivo, os seus
investimentos também são significativamente menores e o acesso a bens de consumo, no retorno, mais limitado. A maioria deles apresenta uma ascensão de curta
distância.
Ao longo dos anos, com o retorno bem sucedido de alguns emigrantes e a circulação
das informações das grandes possibilidades de ganhar dinheiro, foi constituído o que
denominamos de uma cultura da emigração, ou seja, a ideia de que a resolução dos
problemas económicos passa sempre pela emigração. Neste sentido, a emigração
passou a ser uma alternativa viável e acessível aos moradores da região.
Emigrar, poupar, voltar e melhorar a sua posição social é o que projectam todos os
emigrantes, independentemente do fluxo que sigam. Neste sentido, o retorno é uma
parte constitutiva do projecto. Esse retorno assume diferentes formas: temporário,
continuado, permanente e transmigrante.
Os emigrantes que retornam e são bem sucedidos no seu investimento, ou seja, que
se tornam empresários ou proprietários de imóveis urbanos e rurais, conseguem ter
mobilidade social. Os dados demonstram que aumentaram o rendimento e que passaram a ter acesso a melhores condições de vida, tendo portanto, alguma mobilidade
social. Aqueles que se tornaram transmigrantes obtiveram uma mobilidade de longa
distância, pois passaram a ocupar posições mais elevadas na sociedade de origem. A
maioria passou de empregado para empresário e declaram que passaram a ter acesso a bens de consumo muito acima do que tinham antes de emigrar.
Entendendo que a mobilidade social é o movimento de pessoas de uma posição social
para outra, podendo essa mudança ser no sentido ascendente ou descendente, de
curta ou longa duração, podemos concluir que os emigrantes que retornaram e foram bem sucedidos nos seus investimentos, obtiveram uma mobilidade ascendente.
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Destacando o grupo dos transmigrantes cuja mobilidade foi ascendente e de longa
distância.
É interessante destacar que os familiares que permanecem nas cidades de origem
também experimentam uma mobilidade, mesmo que de curta duração, pois as remessas enviadas pelo emigrante possibilitam o acesso a uma habitação melhor e
ampliam as possibilidades de consumo.
O projecto de emigrar tem como base a possibilidade de voltar e melhorar a sua condição de vida na origem, ou seja, obter mobilidade social ascendente. No percurso
desse projecto, por diferentes razões, muitos não conseguem retornar ou não são
bem sucedidos quando voltam. Independente da forma de retorno podemos contudo
concluir que a emigração é uma possibilidade concreta de mobilidade social para os
moradores dessa região.
Para o emigrante e para os seus familiares existe um custo social e psicológico que
não tratamos neste artigo, mas que não podemos deixar de lembrar. Muitos regressam doentes, devido ao trabalho extenuante e intensivo, outros não conseguem
readaptar-se, nem na origem nem no destino.
As remessas enviadas pelos emigrantes se bem que dinamizam a economia local,
também inflacionam o comércio e o sector imobiliário. A cultura da emigração promove a desvalorização do local em detrimento do que vem de fora, atingindo principalmente os jovens que deixam de pensar numa inclusão pela via da transformação
social, vendo a migração como forma individual de concretizar os seus projectos.
Esses são apenas alguns dos problemas sociais advindos da emigração.
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Este artigo pretende discutir a questão de como é que as famílias
de emigrantes lidam com a saída dos seus membros e como imaginam a organização da experiência durante a ausência causada
pela emigração. O texto é baseado em trabalhos de campo que têm
sido realizados em Governador Valadares (Minas Gerais, Brasil)
desde 2005. Por isso, organizamos o texto em quatro partes:
primeiro apresenta-se uma breve contextualização sobre Governador
Valadares, segue-se uma parte que explica a relação de Valadares
com a emigração para Portugal e, por fim, as duas últimas partes
tratam das dinâmicas que relacionam as experiências de vida dos
valadarenses em Portugal e a conexão com as suas famílias em
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Este artículo discute cómo las familias emigrantes lidian con la
salida de sus miembros y cómo se imaginan la organización de la
experiencia durante la ausencia causada por la migración. El texto
se basa en el trabajo de campo realizado en Gobernador Valadares
(Minas Gerias, Brasil) desde 2005. Para ello, organizamos el texto
en cuatro partes: primero se presenta una breve contextualización
sobre Valadares, sigue una explicación sobre la relación de Valadares con la emigración hacia Portugal, e por fin, las dos últimas
partes, tratan de las dinámicas que relacionan las experiencias de
vida de los valadarenses en Portugal y la conexión con sus familias
en Valadares.
Emigración brasilera, Gobernador Valadares, Familia,
relacionalidad, Portugal
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O ponto de vista das famílias: etnografia sobre
os emigrantes internacionais valadarenses (Brasil)
Igor de Renó Machado

Introdução
Este artigo1 pretende discutir como é que as famílias de emigrantes valadarenses
lidam com a saída dos seus membros e como imaginam a organização da experiência durante a ausência causada pela emigração. O texto é baseado em trabalhos de
campo que têm sido realizados em Governador Valadares (Minas Gerais, Brasil) desde
2005. Para tanto, organizamos o texto em três partes: primeiro apresenta-se uma
parte que explica a relação de Valadares com a emigração para Portugal, seguida de
duas partes que tratam das dinâmicas que relacionam as experiências de vida dos
valadarenses em Portugal e a conexão com as suas famílias em Valadares.
A história da cidade de Governador Valadares (Minas Gerais, Brasil) está intrinsecamente ligada ao fluxo emigratório internacional. Desde o último quarto do século
passado tornou-se uma espécie de capital nacional da emigração brasileira. Como
indicam vários autores (Assis, 1999; Soares, 1999, por ex.) essa movimentação era
destinada principalmente aos EUA. Actualmente o destino da migração tem-se
diversificado e Portugal aparece com a segunda principal opção.2
De acordo com Fusco (2001), em 1997, 85% dos emigrantes valadarenses tinham
como destino os EUA enquanto que apenas a ínfima parcela de 2,7% deles escolhia
Portugal. Segundo o delegado da Polícia Federal de Governador Valadares, Rui Antônio
da Silva, as percentagens dos destinos dos projectos migratórios valadarenses em
2006 eram as seguintes: 50% para os EUA e a expressiva marca de 40% dos emigrantes tendo como destino Portugal. Além disso, estudos académicos já apresentados
também demonstraram as mudanças de parte do fluxo migratório de valadarenses
para Portugal. (Machado, 2005; CBL 2007; Peixoto e Figueiredo, 2006).
Como foi analisado por Machado (2005), a migração de valadarenses para Portugal
é um fenómeno recente e relativamente crescente. A pesquisa indicou que há uma
relação entre a dificuldade crescente para entrar nos EUA e o aumento da migração para a Europa. A pesquisa realizada durante 2009 revelou que a crise económica
actual provocou um refluxo da emigração, com muitos emigrantes a regressarem.
Entretanto, o fluxo não foi interrompido e muitos continuam a sair para a aventura da
emigração. Não sabemos ainda o lugar de Portugal nesse novo cenário migratório
pós-crise pelo que nos limitamos aqui a analisar sobre a situação antes da crise.
Assim, a partir desse contexto, Portugal é visto como uma segunda opção, não muito
valorizada, mas mesmo assim um local cada vez mais procurado. Um destino que
não está vinculado a nenhuma construção histórico-social da cidade ou enraizado
no universo simbólico dos valadarenses, como no caso dos EUA, mas que se tornou
atractivo, pois é mais acessível económica e fisicamente aos emigrantes. Portugal é
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considerado um país muito menos promissor que os EUA, em termos de capacidade
de poupar dinheiro por parte dos migrantes. Muitos consideram que o sacrifício de
uma dívida maior é compensado pela capacidade de poupar dinheiro nos EUA
enquanto outros migram para Portugal pensando em trabalhar para conseguir o
dinheiro necessário para viajar aos EUA.
1. Os compromissos com a família
Vejamos um pouco a dinâmica migratória do ponto de vista das famílias que ficam.
O movimento de familiares implica na constituição de novas formas de organização
da família, baseadas em princípios distintos de relacionalidade (relatedness). No trabalho recente em Governador Valadares, principal região de emissão de imigrantes
brasileiros, temos verificado3 que as pessoas migram para construir o projecto futuro
das suas famílias e constituir novas centralidades nas suas relações; estando longe, o
que produz a relação (o próprio parentesco) não é mais a convivência e o sangue, mas
o envio de sinais diacríticos da presença e interesse no núcleo familiar (remessas,
bens, telefonemas, e-mails, vídeos).
As decisões de migrar têm relações profundas com os processos de fissão e fusão de
núcleos familiares, com a sua constante movimentação de fronteiras entre pessoas
das mesmas famílias. A construção desse projecto familiar é cristalizada na intenção
de se construir uma casa própria, com os recursos advindos da migração. O caso nos
bairros pobres de Valadares, de onde saem os emigrantes da nossa pesquisa, indica
uma vontade colectiva de construção física de uma casa, que seria a sede oficial da
própria família. Tenho denominado esse processo de construção de “nano-casas”
valadarense (das camadas pobres da população).4 As relações podem ser fortalecidas
ou enfraquecidas com a ausência prolongada e tudo depende da sua manutenção
através de outros meios que não o da convivialidade: a circulação de remessas de
dinheiro aparece como um substituto simbólico para essas relações que definiriam
uma Casa. A sua manutenção ao longo do tempo significa que os planos originais de
constituir a própria Casa estão a ser ainda construídos.
O processo da emigração internacional em Valadares acciona perspectivas de género
e de geração, mediadas pelo envio de remessas como índice de continuidade das
relações familiares. As perspectivas de género dizem respeito principalmente ao caso
de homens que emigram deixando as esposas como organizadoras do lar. Demonstramos como uma teia de relações que perpassa o controle social da sexualidade da
mulher é construída em torno da ideia de fidelidade ao marido e de respeito pelo seu
trabalho, materializado a partir das remessas.
A acusação de infidelidade é imediatamente relacionada com uma noção nativa de
“abuso” sobre o trabalho do marido. Essas acusações em geral significam o fim
do envio das remessas como sinal do fim da relação familiar. No que diz respeito à
relação de geração, a importância da remessa na organização da relação entre pais e
filhos, indica o que temos chamado de “consumo totémico”: o facto que determinado
tipo de consumo de bens valorizados entre os jovens justifique a migração dos pais
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por um lado e, por outro, produz substitutos totémicos para os mesmos durante a sua
ausência. Tanto num caso como no outro, as remessas operam como estruturadores
das relações familiares, assumindo uma dimensão não-económica.
É importante ressaltar que embora as remessas apareçam como substitutos da presença do ente ausente e operem como continuadores da relação, isso não significa
que as pessoas sintam que o fluxo de dinheiro é equivalente à presença de quem
emigrou. A nível de sentimentos, a sensação é que o dinheiro não substitui a presença, mas indica pelo menos que num futuro incerto as pessoas da família reunir-se-ão
novamente. Ou seja, há uma análise formal de como as relações se estruturam, e
afirmamos que o fluxo de dinheiro é fundamental na estruturação dessas quando
um ou mais familiares estão ausentes. Mas essa análise não implica afirmar que as
remessas e a presença desse familiar são qualitativamente semelhantes. Do ponto
de vista dos sujeitos, os bens e o dinheiro são um pálido substituto de quem emigrou.
Porém, se são incomparáveis, são também, desse ponto de vista, índices indispensáveis da continuidade da relação.
Percebemos uma tensão constante, na forma de falar dos entrevistados, entre a ideia
de desestruturação da família e os planos e projectos familiares. Os fracassos e as
discussões originadas no seio da emigração contrastam com os casos em que os planos foram bem sucedidos, nos quais a casa foi comprada e a família se reorganizou
em novos patamares: ou seja, quando a Casa e a sua manutenção ao longo do tempo
garantem uma centralidade nas relações do casal. A tensão entre um modelo familiar “com ausência” permitida e o desejo de um modelo familiar tradicional resulta
numa flexibilização das formas de viver a conjugalidade e as mudanças radicais na
educação e criação dos filhos. Persiste também uma constante ameaça do sonho ruir
perante as pressões da situação de migração.
Esse cenário de emigração indica que o movimento é visto e entendido como um sinónimo de “família”. Ele não aparece como um capital em si, mas como uma forma
possível de erguer um núcleo familiar autónomo. Como “família”, essa movimentação supõe formas de ligação de uma presença “à distância”: o envio constante de
remessas. Supõe uma materialização simbólica do ente ausente: os bens totémicos,
comprados por pais, maridos, noivos, e filhos aos que permaneceram em Valadares. Como família, a movimentação supõe também um risco de desmembramento: o
casamento pode acabar sob a ameaça de novas relações, traições e fim do envio de
remessas.
O regresso dos emigrantes implica novos desafios, agora a aventura é re-estruturar
relações que aconteciam necessariamente à distância. Nalguns casos isso não é possível, resultando no fim dos sonhos que geraram a movimentação, noutras originam
desajustes graves de ordem psicológica entre os membros de uma família agora unida fisicamente. O movimento implica a família como sonho e modelo futuro na ida e
como reordenação de relações na volta. Algumas vezes tudo funciona bem, outras
vezes vivem-se grandes dramas.
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2. Família e Remessas
Discutindo a reordenação das noções de parentesco no âmbito familiar, os dados indicaram que, em Valadares, seria na materialização das remessas de dinheiro enviadas
do exterior que a família se reconheceria enquanto instituição, promovendo um sentimento de pertença entre os seus membros. Nas entrevistas realizadas na pesquisa
de campo, é recorrente o discurso que revela que o dinheiro e, principalmente, as
prendas enviadas directamente do exterior têm a função de suprir a ausência. Mais
do que isso, o dinheiro enviado parece ter a função de dar continuidade aos laços que
foram quebrados a partir do momento que não se constata mais a presença física do
membro da família. Somente pelo envio de remessas de dinheiro, que consequentemente são materializados em bens de consumo, a unidade familiar é assegurada e o
sentimento de pertença à instituição é sentido.
Ficou evidenciada a problemática principalmente quando se tratava de famílias com
filhos. A maior incidência no envio de prendas diz respeito a produtos de alta tecnologia vindos directamente do estrangeiro, principalmente telemóveis, jogos de video e
outros produtos de tecnologia ainda não lançados no Brasil, ou de difícil acesso, tendo
em conta o baixo rendimento das populações.
Exemplo comum é o de uma consola PlayStation enviada para o Brasil por um entrevistado que ficou três anos em Portugal. A entrevista sugere que o objecto não
foi enviado para o Brasil somente como uma prenda para a família. Ele reafirma os
laços entre o emigrante que não já não tem uma presença física no âmbito familiar,
mas que mantém outro tipo de ligação: enviando prendas à família que sugiram uma
continuidade dos laços afectivos e que permitam aproximar a família que permanece
no Brasil com a sociedade para qual o pai emigrou.
Noutro caso, a entrevistada refere que o marido, há três anos nos EUA, enviou dinheiro para comprar um computador, completo e de última geração, para o filho do casal.
Nesse facto, o que chama a atenção é a expressão utilizada pela entrevistada, ao dizer
que o “computador era uma forma de manter o menino dentro de casa”. Portanto,
forneceu um exemplo claro de que, além das propriedades que esse objecto desempenha na família (já citados no caso da “PlayStation”), aqui o produto funciona como
agente da educação que os pais pretendem dar ao filho, mesmo estando um deles
fora do Brasil. É um instrumento para demonstrar que a rua não é um lugar bom para
a criança frequentar. O pai, portanto, faz-se presente na forma do computador, que
era um desejo do filho.
Aqui as remessas assumem uma conotação claramente diversa de um interesse
económico. O bem é uma espécie de “educador à distância” e aquilo que deveria ser
construído na presença dos pais (a educação dos filhos), passa a ser construído com
objectos totémicos enquanto mediadores das práticas. O computador substitui o pai
não apenas na sua ausência, mas no seu papel de educador. O fluxo de dinheiro aqui
também significa uma reordenação das formas de constituir as subjectividades das
crianças: sem estar completo o casal, os objectos “entram em acção” para auxiliar
a completar a relação. Tudo isso reforça o argumento do significado dos bens ma-
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teriais, que agiriam como operadores do reconhecimento de pertença à instituição
familiar.
Noutra situação, o entrevistado fala sobre os telemóveis que tinha acabado de trazer
de Portugal, regressando após um período de aproximadamente três anos nesse país.
Ao mostrar os aparelhos, conta que possuem novas tecnologias – 3G – que acabaram
de ser lançadas no Brasil, mas que já são comuns na Europa ou nos EUA. Esses
aparelhos, que pertencem um a ele e outro à sua esposa, destoam da realidade dos
bairros pobres valadarenses, uma vez que o preço para se importar um produto como
esse é, sem dúvida, muito alto para os padrões locais. Os telemóveis representam
também todo o processo de migração ao qual esse entrevistado se submeteu com
acordo da sua família. A prenda para a esposa é uma forma de suprir a ausência, uma
vez que não são mais constatados os contactos físicos e imediatos. Ora, o bem em
questão é obviamente um comunicador, indicando mais uma vez como um objecto
funciona como um mecanismo de recomposição da complementariedade do casal,
sempre ameaçada pelo processo migratório.
Temos, num outro caso, um frigorífico que foi comprado com o dinheiro que outro
entrevistado enviava de Portugal para a sua família – esposa e dois filhos – que
permaneceram no Brasil. Aqui, a conversão das remessas de dinheiro enviadas de
fora funcionou de forma a dar condições materiais para a casa. Além de empregar o
dinheiro em electrodomésticos indispensáveis à vida em família, a esposa efectuou
a construção dos alicerces e das primeiras assoalhadas da casa que, depois do regresso do marido, seria acabada com a construção de outro andar superior, onde a
ideia é construir três quartos. Como esse entrevistado tinha voltado recentemente de
Portugal, a obra estava ainda na fase de assentamento dos tijolos, serviço executado
por ele mesmo. Nesse contexto, as remessas transformadas em bens de consumo
assumem o papel de condição material para a existência da casa, de modo a possibilitar o aparecimento de uma Casa como centralidade das relações familiares. Assim,
os bens indispensáveis para o ambiente doméstico, adquiridos a partir das remessas
enviadas, dão subsídio para que a família se reconheça como tal. A presença desses
bens em torno da esposa indicava a intensidade dos laços familiares e a tangibilidade
do marido ausente.
Os dados recolhidos parecem, portanto, confirmar que as remessas se transformam
em bens que assumem significado, apontando para a materialização das relações
quotidianas, em relação às famílias envolvidas nos processos de migração. Esses processos são internalizados como meio pelo qual a família consegue, perante a comunidade, legitimar-se enquanto tal e, perante os seus membros, promover o sentimento
de pertença à instituição mesmo quando as relações quotidianas são remodeladas
por motivo da ausência de um membro do seu núcleo. É, então, através dos bens que
são resultado do projecto de migração, pensado e desenvolvido pela família, que esta
expõe o sucesso daquele, reconhecendo-se e sendo reconhecida, na e pela comunidade.
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3. Implicações dos planos familiares na vida do emigrante
Passemos a observar como vivem os valadarenses em Portugal, tentando estabelecer relações com o que vimos na parte anterior. A primeira observação que podemos fazer é que a capacidade de manter ao longo do tempo o envio de remessas, é
uma forma de preservar a própria família que permaneceu em Valadares. O envio
de prendas e de dinheiro para a compra específica de bens é a forma encontrada de
“materializar a ausência”, dando provas sucessivas do compromisso com os planos
familiares que geraram a migração. Assim, manter o trabalho é o objectivo principal
desses imigrantes.
Diferente dos brasileiros que ocupavam cargos relacionados com a restauração e o
comércio, estes imigrantes evitam aproximar-se de imagens que sejam sinónimas de
“brasilidade”. Eles procuram ter comportamentos que sejam considerados os mais
próximos dos moldes portugueses, procurando adaptar-se ao seu modo de vida. No
“discurso nativo” pretendem parecer mais comedidos, mais reservados. Procuram
uma certa “invisibilidade social” enquanto grupo nacional (ou étnico), evitando ser
considerados arruaceiros e, portanto, hostilizados e inferiorizados. Essa invisibilidade
social é uma forma consciente de se manterem empregados e longe do perigo de
deportações, uma vez que muitos se encontram indocumentados.
Os processos de conflitos sociais entre os portugueses e os brasileiros têm sido
apontados pela bibliografia. Machado (2009) aponta para uma série de estereótipos
cruzados que são colocados em acção no encontro entre imigrantes brasileiros e portugueses. Torresan (2006) e Padilla (2006), por exemplo, indicam também as tensões
entre imigrantes brasileiros e cidadãos portugueses, a partir de posições distintas.
Padilla indica as dificuldades e problemas que surgem devido à discriminação que
sofrem no trabalho, na escola, na resolução de problemas quotidianos, enquanto
Torresan demonstra a discriminação na esfera da vida afectiva, a dificuldade em
constituirem amizades e relacionamentos amorosos.
Para além dessas dificuldades enfrentadas colectivamente pela população brasileira,
vemos que há também uma clivagem entre aqueles valadarenses que têm estatuto
legal e os que não o têm. A dimensão de problemas é diferente e as consequências
da discriminação são também distintas em relação a essa clivagem. Os imigrantes
não-documentados, por exemplo, encontram-se inseridos no mercado de trabalho
informal, em condições de extrema vulnerabilidade. Devido à situação migratória não
regulamentada, estão expostos a péssimas condições de trabalho, à exploração por
parte dos empregadores, sem contratos de trabalho e impossibilitados de acesso à
justiça portuguesa quanto ao trabalho. O dia-a-dia é permeado pelas ameaças de denúncias ao SEF devido à situação de irregularidade do imigrante. Violência simbólica
utilizada por pessoas comuns, mas também por patrões a fim de evitar denúncias de
exploração no Ministério do Trabalho.
Além disso, de acordo com os relatos, os imigrantes que não têm a situação regularizada afirmam a necessidade de conquistar a “confiança” dos empregadores para
permanecerem no emprego. Esta “confiança” é obtida por meio da aceitação da do-
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minação e do universo simbólico e moral da sociedade portuguesa (Machado, 2004).
Com isto, ao encontrar um emprego, este imigrante brasileiro acaba por aceitar todas
as exigências do patrão, não questionando as condições de trabalho nem o salário.
Colocarem-se em situações de vulnerabilidade, possibilita, do ponto de vista de imigrantes e dos seus familiares, benefícios devido às melhores remunerações comparadas com os ordenados obtidos no Brasil. Mesmo tendo em conta as dificuldades de
aceitação social e de uma subordinação intensa destes imigrantes ao empregador
em solo português, além da necessidade de adequação aos padrões da hierarquia de
autoridades portuguesas (Machado, 2009).
Os trabalhadores legalizados, por sua vez, não estão sujeitos aos riscos de deportação
e obtêm empregos nos quais não estão tão sujeitos a burlas, nem à exploração no trabalho. Com estatuto regularizado, estes imigrantes obtêm uma condição de vida mais
estável, com emprego fixo, além de terem a possibilidade de deslocar a família brasileira para residir em Portugal. Essa situação permite a estes trabalhadores condições
favoráveis à execução de um projecto migratório de “sucesso”. No entanto, apesar
de terem melhores oportunidades durante o projecto migratório, estes valadarenses
também enfrentam problemas nas suas relações com os portugueses. Desta forma,
procuram, tal como acontece com os não-documentados, uma certa “invisibilidade
social” a fim de evitar problemas que estejam relacionados aos valores sociais e simbólicos portugueses. Desta maneira, este grupo de imigrantes procura uma inserção
mais discreta na sociedade e no mercado de trabalho português.
Apesar das semelhanças da língua e da ligação com o passado histórico colonial, os
brasileiros conhecem as diferenças culturais e apontam o comportamento, o “génio”
diferente dos portugueses e a forma de tratar os trabalhadores como uma prática
normal e, portanto, uma forma aceitável de explicar a exploração dos lusitanos sobre
os imigrantes. Acreditam que, por serem nações diferentes, seria normal haver um
choque cultural e a não aceitação pelo português da imigração em território luso. A
aceitação do processo de exploração dos portugueses sobre os brasileiros ocorre,
pois, a partir das diversas experiências migratórias. Definiu-se, ao longo dos anos,
um consenso para os valadarenses de que a migração não é uma experiência agradável, nem fácil. Desta forma, os discursos destes imigrantes marcam uma retórica
na qual eles reconhecem que precisam “enfrentar” – não significando questionar – o
choque cultural decorrente do contacto com a comunidade portuguesa em busca do
“sucesso financeiro”. Este problema deve ser superado por aqueles que anseiam o
sucesso no projecto migratório, aceitando a diferença cultural e submetendo-se àquilo
que consideram valores e comportamentos portugueses.
Assim, os valadarenses enfatizam que o êxito migratório está directamente ligado à
importância dada pelo imigrante ao trabalho. Manter uma vida social fora da esfera
do trabalho, com participação em festas e encontros em bares é colocar-se numa
situação de possíveis problemas com os portugueses, além de atrasar a finalização
do projecto imigratório e o retorno a Governador Valadares. Ou seja, significa uma
espécie de falta de compromisso com a família. Neste contexto, percebemos também
que os próprios imigrantes valadarenses se classificam a si próprios e aos outros
imigrantes brasileiros em dois grupos de trabalhadores: aqueles que vão para acu-
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mular dinheiro e retornar ao Brasil e os que, apesar de pretenderem a acumulação
monetária, procuram também – como eles próprios denominam – “viver Portugal”,
aproveitando os dias de folga para passearem e conhecerem o país.
No primeiro caso, esses imigrantes consideram-se reservados e responsáveis, pois,
por não aproveitarem a estadia em território português, não gastam as suas economias em coisas vistas como supérfluas. O ordenado é usado apenas nas necessidades
mais básicas e a maior parte da remuneração é enviada para a família no Brasil. Para
uma maior acumulação monetária, estes brasileiros submetem-se à dupla jornada
de trabalho e às explorações dos patrões portugueses ou mesmo brasileiros. Estes
imigrantes explicam que o esforço deve ser visto como necessário, tendo em vista os
objectivos da migração. Eles afirmam que para conseguirem retornar rapidamente à
cidade natal é preciso submeterem-se à situação de um imigrante não-documentado,
sem reclamações quanto às condições de vida e de exploração e sem gozarem da vida
em Portugal, considerada uma vida com mais qualidade. Para eles, não é adequado
ou justo aproveitar a vida em solo europeu enquanto a família passa por dificuldades
económicas no Brasil.
Os imigrantes do segundo grupo, por sua vez, apesar de também acumularem divisas
e as enviarem para os familiares, utilizam uma parte do salário em solo português
num estilo de consumo considerado melhor e, portanto, mais caro. Por este motivo, a
estadia de muitos deles prolonga-se e, desta forma, são considerados pelo primeiro
grupo como esbanjadores de dinheiro. Julgados a partir da ética do trabalho (e da
família, numa acepção valadarense), estes imigrantes são vistos como sem sucesso
pelo primeiro grupo, como imigrantes que não sabem aproveitar a oportunidade de
trabalho no estrangeiro e de melhores salários. Em contrapartida, os imigrantes do
primeiro grupo são, nalguns momentos, considerados “miseráveis” pelos trabalhadores do segundo grupo.
O sucesso do projecto migratório é aceite pelos valadarenses quando estes se dedicam exclusivamente ao trabalho. Aqueles que mantêm uma vida social para além
deste âmbito, gastando o dinheiro em consumo visto como supérfluo, não são aceites
pelos outros migrantes brasileiros, nem pelos portugueses. Pois, de acordo com o
ideário criado em Governador Valadares, o emigrante ao sair do seu país tem como
objectivo conseguir uma melhor condição salarial que possibilite uma melhor qualidade de vida, não apenas para si, mas para toda a família. Deste modo, notamos que
a vida do imigrante é determinada socialmente pela dedicação exclusiva ao trabalho.
Em outras palavras, a condição de imigrante – vista pela esfera da moralidade – “obriga”
o indivíduo a dedicar-se ao trabalho, tendo como finalidade o envio de remessas de
dinheiro para os familiares no Brasil.
Considerações finais
A dinâmica que aqui encontramos refere-se de forma sistemática àquilo que analisámos em dois outros artigos (Machado, 2008; Machado e Almeida, 2007): a importância
da família na constituição dos fluxos, das decisões e das formas de vivenciar a imi-
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gração em território estrangeiro. Temos notado uma reorganização tensa das formas
de constituição da família em Valadares, atravessadas pela experiência da migração.
Essa reorganização modula a relação entre filhos e pais, esposos e esposas separados pela emigração.
As remessas têm características muito mais amplas que apenas o sustento económico da família no contexto estudado. Embora haja uma tendência de grande parte
da bibliografia sobre imigração em reduzir as motivações dos migrantes a questões
puramente económicas, podemos perceber que as dinâmicas familiares dizem respeito a uma agência que ultrapassa a esfera económica. A importância da construção
de um núcleo familiar autónomo (uma Casa no sentido levi-straussiano) é um foco
de produções culturais intensas, e a imigração aparece aqui como mais uma forma
de atingir esses objectivos. Tentamos demonstrar, de modo sucinto, como o fluxo de
dinheiro é uma verdadeira forma de parentesco articulada para estruturar a família
à distância. Nos aspectos mais mundanos da vida íntima de uma família, o fluxo de
dinheiro é um índice determinante da continuidade da relação, quando um dos pais,
ou mesmo os dois, estão ausentes.
Vimos que o fluxo de dinheiro pode-se transformar em mercadorias ou pode-se dar
em forma de mercadorias como prendas. Essa transformação do dinheiro em determinados bens opera um processo de enunciação constante do ente ausente: esses
bens fazem o pai ou a mãe algo tangível. Vimos dois tipos de bens, direccionados a
dois tipos de relações: os bens “familiares”, que são os destinados ao conforto da
família, mas também e principalmente destinados a dar confirmação reiterada da
existência da família e os bens “educadores”, aqueles que são destinados especialmente aos filhos, numa tentativa de demonstrar a preocupação do pai ausente pela
educação e situação dos filhos. Bens que “prenderiam” os filhos em casa são os mais
comuns: computadores e jogos de vídeo.
Há ainda outro tipo de bens, derivada dos bens “familiares”, que são as prendas entre
marido e mulher, que cumprem a mesma forma de “tangibilizar” o ente ausente: são
prendas como os telemóveis, indicativos de como os bens são formas importantes de
comunicação de mensagens. No caso, os telemóveis são mensagens explícitas de um
desejo de comunicação. Todos esses bens assumem um carácter de constituidores da
família, por um lado, e por outro lado, se eles dão consciência aos membros da família
que ela continua a existir segundo os planos iniciais, eles dão imagem pública de que
a família de facto existe. Os bens são mostrados, comentados e anunciados frequentemente entre amigos, conhecidos, familiares, que vendo os bens assumem também
a existência contínua daquele núcleo familiar. Esse é o sentido que os bens podem
atingir, como índices de existência contínua de um conjunto de relações colocado em
risco pelos projectos migratórios.
As estratégias familiares para suportar o momento desgastante referente à ausência,
na maioria dos casos de pai ou marido, estão intimamente ligadas às remessas de
dinheiro enviadas directamente do exterior. Por outro lado, procuramos demonstrar
como esses tipos de vínculos operam na vida do imigrante valadarense em Portugal,
indicando algumas dinâmicas culturais relacionadas com esses planos familiares:
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focamos o caso da “invisibilidade” do imigrante em Portugal como estratégia de vínculo intenso com a família em Valadares.
Trazemos agora informações mais precisas sobre como a questão da família e do
retorno, mediada pela remessa de recursos, influencia a forma de estar em Portugal.
Esperamos ter oferecido um quadro que explique a escolha por Portugal, a forma de
organização das famílias em Valadares e a sua relação com a experiência dos valadarenses em Portugal. Vimos que o compromisso firme com parte da família que ficou,
implica tornar-se “invisível” e em evitar uma experiência de socialização entre imigrantes brasileiros. Poderíamos dizer que se procura uma solidão compulsória, como
estratégia de acumular mais recursos e abreviar a volta. Por outro lado, àqueles que
têm laços menos intensos, é-lhes designado um tipo de socialização discriminado
como “inconsequente” pelos conterrâneos em Governador Valadares. Inconsequente
porque dificulta o acumular de recursos e desestimula o imigrante a trabalhar em
dois empregos, por exemplo. Ou seja, as opções de trabalho do imigrante em solo
português são condicionadas pela forma como um projecto familiar é constituído
ainda em Valadares. Como demonstrámos num artigo mais recente (Machado 2008),
pode-se afirmar que os mecanismos de constituição de núcleos familiares em Valadares explicam muito daquilo que acontece em Portugal.
Notas
A pesquisa foi realizada em Governador Valadares em sete momentos: o primeiro realizado em Julho de 2005 por
Ellem Saraiva Reis e Lara Rezende, o segundo realizado em Fevereiro de 2006 por Ellem Saraiva Reis e Alexandra
Gomes de Almeida, o terceiro realizado em Fevereiro de 2007, por Thaísa Yamauie e Arielle Basinello, o quarto em
Julho de 2007, por Alexandra Gomes de Almeida e Thaísa Yamauie, o quinto em Janeiro e Fevereiro de 2008 por
Fábio Stabelini, Amanda Guerreiro e Alexandra Gomes de Almeida. O sexto e sétimo momentos aconteceram em
2009 (Janeiro e Julho) e foram realizados por Fábio Stabelini, Amanda Guerreiro, Flora Guimarães e Roberta Mazer. Essas sete visitas ao campo deram origem a 16 diários de campo e cerca de 70 entrevistas semi-estruturadas
nesses vários momentos. Os entrevistados são, em geral, moradores de bairros pobres da cidade, marcados pela
grande emigração internacional. Essas visitas também deram origem a oito relatórios finais de iniciação científica, muito importantes para a sistematização dos argumentos aqui defendidos: são eles Reis 2006 (CNPq) e 2007
(CNPq), Almeida 2006 (Propg - UFSCar) e 2007 (Fapesp), Stabelini 2008 (CNPq) e Guerreiro 2008 (CNPq), Guimarães (2009) e Mazer (2009). Os argumentos deste texto baseiam-se nas entrevistas e, principalmente, nos diários
de campo. O trabalho tem sido desenvolvido por mim e por um grupo de orientandos: Alexandra Cristina Gomes
de Oliveira, Fábio Stabelini, Amanda Guerreiro, Roberta Mazer e Flora Guimarães. Ellem Saraiva dos Reis também
contribuiu intensamente para o projecto geral.
2
Para um resumo da história de emigração de Governador Valadares, conferir o texto de Siqueira, neste volume.
3
Tenho discutido a ideia Levi-straussiana de Casa, relacionando-a com os processos que etnografamos em Governador Valadares. Essas relações encontram-se em Machado (2009b) e Machado (no prelo).
4
Cf. Machado 2009.
1
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A comunidade portuguesa na Venezuela.
Uma cronologia da sua presença contemporânea
António de Abreu Xavier

Introdução
A historiografia venezuelana tem estabelecido uma cronologia generalizada para o
processo da imigração. Salvo algumas excepções,1 a maior parte dos estudos apresentam um quadro temporal limitado ao período imediatamente posterior à Segunda
Guerra Mundial até aos nossos dias sem analisar as causas do fracasso da imigração
durante quase cem anos, ou seja, desde que as primeiras leis foram promulgadas no
início do século XIX, quando se formou a República, e até ao primeiro terço do século XX,
período em que as políticas oficiais e as suas realizações concretas registam uma
maior coerência. No caso da comunidade portuguesa, é possível definir uma cronologia para estes dois séculos, que compreende quatro períodos diferentes em termos
da condição jurídica da estadia, do número de imigrantes e da residência.
1.º Período: Disperso num vasto território
O período inicial estende-se desde a primeira lei de imigração de 1831 até ao ano
de 1935. Durante este período Portugal encontra-se presente nas actividades de comerciantes e estrangeiros residentes que motivaram a criação de representações
consulares na Venezuela. O primeiro intercâmbio de cônsules ocorreu em 1856 com
as designações de José Luis Pereira Crespo, no consulado da Venezuela em Lisboa,
e de Eugenio Thirion, cônsul do Reino, em Ciudad Bolívar. Pereira Crespo recebeu
indicações precisas quanto aos objectivos primordiais: fomentar o comércio crioulo e
“dirigir para a Venezuela, correntes de imigração”, utilizando “os meios mais eficazes
a fim de alcançar tal necessidade urgente” e a certificação antecipada de que os emigrantes fossem “adequados para o trabalho do campo, trabalho das artes e ofícios,
serviço doméstico, além de saudáveis, robustos e com bons costumes”.2
Em 1889, António Ferreira de Serpa, cônsul da Venezuela em Lisboa, tendo por base
o cumprimento daqueles requisitos, acrescenta que os portugueses “são sóbrios e
pacíficos, obedientes às leis, laboriosos, e excelentes operários agrícolas”. Refere que
o comércio entre os dois países era grande, tendo em conta a saída de mercadorias
lusitanas e os barcos que passavam pela Madeira, com destino à Venezuela. Por outro
lado, exprime a necessidade de promover os produtos crioulos em Lisboa já que lhe
parecia “ um excelente meio para atrair os emigrantes portugueses à Venezuela”.
No segundo semestre de 1893, são assinados em Caracas dois contratos de migração entre o Ministerio de Fomento e o empresário José Boccardo. Os dois contratos
referiam a intenção de levar imigrantes europeus, alguns provenientes dos Açores;
estes contratos não foram contudo cumpridos e, em 1897, ante o fracasso para atrair
imigração, a Venezuela optou por fechar as agências que tinha criado em Espanha, da
qual dependia Portugal e Itália.3
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O interesse comercial ia contudo aumentando. As missões venezuelanas tentavam
a exportação ao mercado português, de cacau, carne, couro, linhas, lã, madeiras,
tintas, etc. No entanto, a Venezuela mostrava-se mais interessada em importar.
Antes de 1896, por exemplo, o Reino já enviava carregamentos de cebola, frutas e
hortaliças da Madeira para os portos venezuelanos. Mais tarde, exportou também
vinho, batata e artigos em verga. No final de 1910, chegaram a Puerto Cabello 50
caixas de sardinhas em azeite, enlatadas em Setúbal, enviadas pela empresa Viúva
Macieira e Filhos e dadas em consignação à empresa F. A. Benítez. Na década seguinte chegaram a Caracas mais produtos da Madeira (aguardente, açúcar, barris,
pipas, bordados, vinhos, frutas em calda, fornos de cal, manteiga, mobiliário em
verga, enchidos de animais de caça, etc.) e do continente (azeite, cortiça, vinho do
Porto, tecidos de linho, sapatos, sardinhas, conservas de peixe, etc.) produtos de
venda fácil no mercado nacional.4
Os vinhos doces portugueses também eram muito procurados como comprovam, por
um lado, o consignatário Rivas Fensohn M. ao levar a Puerto Cabello 10 barris, de 32
litros cada, de vinho do Porto; e, por outro lado, as encomendas que chegaram à La
Guaira no barco Legazpi, contendo 12 garrafas de vinho do Porto branco de 1834 e 12
de vinho da Madeira seco 1821.5 Em 1916, Simón Planas Suaréz, primeiro-ministro
plenipotenciário da Venezuela em Portugal, confirmou que no país “ têm grande consumo os vinhos tintos de mesa, os vinhos generosos, os brancos e os chamados vinhos do Porto e da Madeira ”.6
Em 1919, Portugal insistia na emigração mediante Joaquim Travassos Valdês,
ministro plenipotenciário em Caracas, quem se reuniu com o ministro de Fomento,
encarregado de promover a imigração, e de quem só obteve uma cópia da Lei de
imigração e colonização de 1918. A Venezuela não mostrava interesse real numa
imigração oficialmente planificada. Durante todo o século (1830-1935), os ditadores
crioulos mostraram-se circunspectos face à presença estrangeira. Ramón J.
Velásquez dá uma das mais espectaculares descrições do “ditador avisado” ao
caricaturar a idiossincrasia do camponês que o autocrata Juan Vicente Gómez (1908-1935) trazia dentro de si. O ditador dizia o seguinte: “Que venham os estrangeiros,
mas pouco a pouco, um a um, para que os possamos controlar. Eu gosto dos insulares
que sejam como nós, trabalhadores do campo e os (…) que tenham a nossa religião,
que falem a nossa língua para que os possamos entender, porque os outros são
protestantes e usam calão (…). Mas agora devemos ter mais cuidado com todos,
porque essa coisa do comunismo é uma praga”.7
Estas frases mostram claramente o gosto do ditador “ Benemérito” pelos camponeses,
católicos, apolíticos, que falam espanhol e que são pacíficos. Do que foi dito
podem-se extrair outras duas ideias: primeiro, a chegada espontânea de
“estrangeiros” – que venham – e, segundo, a recusa em chamá-los “imigrantes”. Existe
uma coerência entre estas inferências e as normas legais sobre migração até 1935:
a função destas era controlar “as actividades de estrangeiros na Venezuela mais do que
favorecer a imigração”8 e, como tal, os portugueses residentes no país eram só
estrangeiros. O imigrante oficial enquanto indivíduo residente só existia na teoria.
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Durante este período, os portugueses, além dos restantes estrangeiros, chegavam
“um a um” ficando dispersos no território mas controlados por Caracas. Segundo
Gustavo D’ Ascoli, durante o século XIX, “a imigração foi quase nula, durante anos
alcançava apenas uma média baixa ” e as valores do Instituto Técnico de Inmigración y Colonización na sua Memória de 1940 indicaram que “até 1935, a imigração
na Venezuela é insignificante tendo em conta o índice natural de aumento da população”.9
Outros índices confirmam esta observação. Segundo o “Movimiento del exterior por
nacionalidad durante el año 1912”, este foi um ano positivo com um registo de 1.634
“imigrantes”, onde 6 saídas e 3 entradas eram de portugueses. Estes dados correspondem a comerciantes que exerciam a sua actividade entre os portos venezuelanos
e as vizinhas Trinidad, Guiana e Curaçau. Esta constatação justifica o facto de que
quase todos os portos venezuelanos com alguma importância apareçam representados por cônsules ad honorem: Cidade Bolívar desde 1856, Puerto Cabello desde
1866, Cumaná desde 1869, La Guaira que foi sede de um vice-consulado desde 1877
e Caracas que tinha cônsul desde 1880.10 Em 1893, o Ministério dos Negócios Estrangeiros pedia ao seu homólogo venezuelano autorização para nomear um novo cônsul.
Este pedido tinha como base o argumento de que era necessário tomar conta dos
interesses dos súbditos do Reino residentes no país. Podemos daí deduzir que, pelo
seu carácter económico, o movimento diplomático português obedecia a um interesse
comercial do Estado.
Nos inícios do século XX, comerciantes estrangeiros, entre eles portugueses, continuavam a chegar. Em Março de 1913, chegam a Maracaibo, no barco “Progreso”, Carlos
da Costa Gomes e Francisco Santos, vindos do porto fluvial de Encontrados, um ponto
intermédio no trânsito de alimentos entre os vales de Cúcuta, o sul dos Andes venezuelanos e o porto de Maracaibo, no qual Portugal teria nomeado um cônsul em 1926.
Costa Gomes continuava viagem no dia seguinte para Curaçau e Francisco Santos
deveria aguardar barco para seguir para La Guaira.11
Os negócios que se faziam nesta ilha holandesa eram considerados prósperos para a
época. O ministro holandês Artillac de Brill tinha consciência disso ao referir em 1924
que a ilha de Curaçau “é composta essencialmente por importantes comerciantes os
quais, apesar dos seus apelidos portugueses, têm uma grande simpatia pelos
Países Baixos. Eles constituem um grupo importante na vida social de Caracas. Caracas
é a Meca dos habitantes de Curaçau. Nesta cidade mantêm não somente relações
comerciais mas também relações de família; é o lugar que escolheram para passar
férias e divertir-se”.12
Dos sítios mais escondidos do país chegavam notícias a Caracas da presença dos
portugueses. No estado de Sucre, limítrofe com Trinidad estavam registados os seguintes: Juan Lambard, agricultor madeirense que se estabeleceu em 1888 em Rio
del Medio tendo aí falecido em 1924; em Güiria dois portugueses: Miguel Fonseca,
agricultor, que morreu aos 110 anos, “deixando bens e posteridade legítima” após ter
vivido 60 anos no lugar, e Pedro Lopes que chegou com 8 anos e faleceu aos 70 anos,
deixando uma herdade com 2.000 árvores de cacau. Em 1931, no estado de Bolívar,
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foi registado o falecimento do viajante Bernardino Driz Driz que tinha entrado no país
vindo da Guiana inglesa.
Em Tucupita, no delta do rio Orinoco, vivia desde 1887 Juan Pereira Cabral e a sua mulher Maria Josefa de Cabral, ambos agricultores madeirenses. Com a sua morte em
1933 e 1934, respectivamente, deixaram uma plantação com 20.000 árvores de cacau,
quatro casas e um casario de 38 quartos. Desde 1927 morava em Valencia, região no
centro-norte do país, o comerciante Ernesto Farache e a sua mulher Cármen e ainda
em Casigua, Serafino Acosta que faleceu em 1931.
Em Caracas encontram-se os seguintes registos da presença portuguesa: o industrial José Gonzálvez que morreu em 1931 e Adelaida Pompilio de Baptista, natural de
Georgetown mas naturalizada portuguesa, viúva de Juan Baptista e filha legítima de
Querino Pompilio e Luisa Gonzálvez.13 Existem ainda provas da existência, até 1905, de
José Gomes, um comerciante da freguesia de San José; do padeiro José dos Santos
na mesma freguesia até 1907; de José Pariente residente em 1920 em Santa Teresa
e ainda de Amália Garcia, viúva, oriunda de Pedraza em Portugal, e que viveu em
Altagracia até 1925, ano em que faleceu com 75 anos.14
Assim, chegados individualmente e dispersos, estes cidadãos portugueses
construíram o seu próprio lugar na Venezuela. A origem madeirense de muitos deles
verificava-se também nas regiões vizinhas ao país. As entradas por Amacuro,
Amazonas, Bolívar e Sucre podem-se associar particularmente às comunidades que
se estabeleceram em Trinidad e na Guiana inglesa provenientes dos arquipélagos dos
Açores, da Madeira e de Cabo Verde.15 Existem ainda outros dados interessantes: a
longa permanência no país, a idade avançada de muitas das pessoas referidas, o desempenho na actividade agrícola e comercial, a presença de famílias, a mobilidade
espacial e a residência distante de Caracas.
2.º Período: “Imigrantes” com estatuto jurídico
Entre 1935 e 1949, deu-se a segunda caracterização da presença portuguesa na
Venezuela. Este período inicia-se com um processo de abertura política e de
modernização do país, dando lugar à criação do Instituto Técnico de Inmigración
y Colonización (1937), organismo que se dedicou à questão da imigração, sob a
responsabilidade oficial, até à sua dissolução em 1948, fomentando desta forma uma
relação directa entre o Estado e o cidadão imigrante.
O ITIC interessou-se pelos “bons operários portugueses” que tinham trabalhado na
refinaria de petróleo em Curaçau, inaugurada em 1918. Esta instalação teve muita importância para Portugal dado que a mesma tinha por objectivo impedir a formação de
sindicatos na Venezuela. Isto contribuiu para a diminuição da crise que se fazia sentir
em Portugal ao nível do trabalho, ao permitir que a Royal Dutch Shell contratasse e
pagasse as deslocações de madeirenses para a ilha holandesa desde 1935.16
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Outros dois factos revelam o começo deste período: o fim da instabilidade social causada pelas guerras civis e o “boom” do petróleo. Estes factos levaram o ITIC a pensar
em dois tipos de cidadãos à Venezuela: os estrangeiros vindos de forma espontânea
e o grupo de imigrantes seleccionados, controlados e contratados. A maior parte dos
portugueses enquadrava-se no segundo grupo.
Em 1939, o ITIC trouxe um grupo de espanhóis e outro de portugueses (especialmente
madeirenses e açorianos, todos eles agricultores). Os madeirenses foram contratados em Curaçau segundo uma resolução da Directiva tomada a 28 de Setembro desse
ano. É aprovado também o projecto de trazer mais mil agricultores portugueses que
se encontravam nessa ilha das Antilhas e que estavam desempregados. No dia 4 de
Outubro de 1939, a imigração portuguesa começou a chegar à Venezuela de maneira
oficial. Nesse ano chegaram sete grupos, num total de 137 indivíduos. No entanto,
o número de chegadas não é significativo se compararmos com o projecto inicial. O
mesmo aconteceu no ano de 1940 com a entrada de apenas 455 portugueses. Alguns
deles vinham da Europa fazendo escala no Brasil onde outros 900 portugueses tentavam obter vistos de imigrantes.
Um grupo destes imigrantes foi colocado pelo Instituto em quintas particulares: na
Ciudad Bolívar, em Maracaibo, em Coro, em Barquisimeto, em Cumaná, em La Victoria,
em Rubio, em La Grita e em Caracas. Outros portugueses foram destacados, junto
com outros imigrantes, para as colónias agrícolas do ITIC acabadas de formar: 7 deles
foram enviados para a Colónia Mendoza, fundada a 15 de Outubro de 1938. Outros
55 estabeleceram-se em Guanare, uma colónia fundada a 18 de Dezembro de 1939.
Uma família portuguesa ficou na Colónia Guayabita. Na Colónia Chirgua, inaugurada
a 8 de Abril havia 4 famílias portuguesas. A oeste do país, a Colónia Los Montones
iniciava-se com imigrantes provenientes de Portugal, da Rússia e da Jugoslávia. No
extremo oposto, em Rubio, no estado de Táchira, instalaram-se inicialmente 13 famílias portuguesas.17
Estes colonos ganharam boa fama. Em primeiro lugar, porque a imigração portuguesa era, sem dúvida, “a mais económica” dado que o Instituto só tinha “necessidade de
lhes dar alojamento e deslocação até ao local de trabalho; eles próprios tinham pago
as suas passagens de Curaçau a La Guaira e muitos tinham poupado dinheiro dos trabalhos que tinham realizado em Curaçau”. Em segundo lugar, porque “os relatórios
recebidos pelo Instituto referiam a boa fama que tinham estes imigrantes aos olhos
dos Administradores das colónias e dos particulares que os tinham ao seu serviço”
(ITIC, Memoria 1939: 15; Memoria 1940: 179).
O insuficiente alojamento fornecido pelo Instituto levou à dispersão dos imigrantes, os
quais se foram alojando em pensões em Caracas. Esta permanência facilitou a livre
circulação pela capital e a observação do dinamismo de comércio local. Os estrangeiros espontâneos, que não beneficiavam da ajuda do ITIC, procuraram rapidamente
trabalho à volta da cidade, para não se “descapitalizarem”, e abandonaram assim
a ideia de permanecer no interior do país já que tornar-se proprietário da terra era
difícil, mesmo até para os colonos portugueses: dos 137 imigrantes portugueses que
tinham chegado em 1939, somente um aparece referido nos registos de terras da
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Memoria do ITIC de 1940. As obrigações do ITIC para com os seus imigrantes foram
abrandando e os dirigentes contentavam-se em ver chegar as correntes espontâneas
de estrangeiros, atraídos pela pujança do petróleo”.18
Para o Instituto, a melhor “qualidade” do imigrante português era o trabalho e a obra
que realizou. O ITIC via nele um agricultor com conhecimento sobre: os cultivos necessários ao país (banana, batatas, cereais, vinha, frutas, hortaliças e alguns legumes); a criação de gado; o fabrico de produtos derivados (manteiga, queijo, vinho,
conservas, etc.); e de ofícios artesanais (trabalhadores das serrações e madeireiros,
curtidores de peles, marceneiros, etc.). O ITIC “apostou” nos portugueses trazidos de
Curaçau, muitos deles “da Madeira e dos Açores, que gozam de uma merecida fama
no mundo pela activa exploração agrícola, tal como a realizam os seus conterrâneos”.
Esta fama mantinha-se na Venezuela: “assim foram, realmente, os trazidos até agora
pelo Instituto”, dizia a Memoria de 1940.
Esta fama traduziu-se numa melhoria do nível socioeconómico dos portugueses
e possibilitou que o imigrante mandasse vir a sua família, à sua custa e risco.19 No
entanto, a melhoria não pode ser generalizada a todos os casos e menos a todos
os portugueses estrangeiros. Este segundo período, composto então por grupos de
imigrantes oficiais, começou a diminuir em 1945, quando as mudanças políticas trouxeram modificações no ITIC e na coordenação do projecto de imigração. A imigração
selectiva terminou com o Decreto nº 173 de 28 de Junho de 1949 o qual substituiu o
ITIC pelo Instituto Agrario Nacional.
3.º Período: Portas abertas
Marcos Pérez Jiménez chegou ao poder em 1948, trazendo consigo ideias “desenvolvimentistas”, com a consequente necessidade de mão-de-obra externa. Neste terceiro período, que termina com a desvalorização da moeda nacional em 1983, o estatuto
de estrangeiro é referido novamente nas entradas, as quais adquiriram múltiplas
características. O governo aplicou uma política de “portas abertas” com base em decretos e circulares emitidos em 1954 e 1955. A década de 50 significa assim a entrada
de qualquer estrangeiro “transeunte” com menos de 35 anos, com boa saúde e sem
antecedentes penais. Na década seguinte, dá-se a abolição dos vistos de “imigrante”
e o aumento de “turistas” acompanhando ou não familiares “residentes”.20
Além destas características e estatutos oficiais, o período está marcado:
1) pelo reagrupamento familiar que, ao princípio, foi motivado pelo governo venezuelano para fixar e integrar o imigrante mas que, depois, foi incentivado pelo próprio indivíduo de forma a rodear-se dos familiares que dele dependiam. O processo inicia-se
depois de 1945, com a chegada de mulheres casadas que respondiam à chamada dos
imigrantes vindos de Curaçau, aumentando na década de 50. Até meados dos anos 60,
os grupos familiares são maiores, tanto nas famílias nucleares como nas alargadas:
a média de pessoas por grupo aumenta ligeiramente (3,2 pessoas por grupo em 1950
e 3,3 em 1952); acontecendo o mesmo com as mulheres acompanhadas de filhos
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menores (7 mulheres em 1950 e 8 em 1952) ainda que diminua a média de crianças
que tinham à sua responsabilidade (2,4 filhos por mulher em 1950 e 1,6 em 1952).
Aumenta em cerca de 60% o número de pais que viajam acompanhados dos seus
filhos. As famílias mais numerosas são provenientes da Madeira de acordo com as
listas de passageiros entregues às autoridades portuárias pelas companhias de
navegação. Assim, nos anos 1949-1950, de 695 pessoas que tinham embarcado no
Funchal, 18 mulheres ir-se-iam juntar aos seus maridos e 43 menores aos seus respectivos pais. Deste total, 475 saíram com vistos de “residente”, o que significa que
respondiam ao pedido de chamada de algum familiar imigrante já estabelecido e que
tinha comprovado perante a lei, mediante a apresentação de certificados, a sua “boa”
situação económica que lhe permitia sustentar-se, ou que possuíam uma carta de
trabalho, uma carta de chamada, etc.21
2) pela regularidade da média das chegadas: entre os 3.500 e 3.650 indivíduos/ano.
3) pela instalação no centro urbano deteriorado e bairros populares periféricos de
Caracas, para depois se verificar uma deslocação para cidades do interior onde se
iam criando pólos industriais. Em Caracas, a rede de ajuda entre os portugueses emigrados favoreceu a dispersão espacial, evitando a formação de guetos. No princípio,
a fixação do comércio e da residência deveu-se à necessidade de abastecimento dos
bairros que cresciam à volta da cidade, segundo uma planificação oficial ou de forma
incontrolada. Mais tarde, observaram-se alterações nos sectores urbanos de chegada. À medida que se dá esta deslocação espacial da actividade comercial, a zona de
escolha do recém-chegado acaba por mudar: de facto, verifica-se que a partir de 1965
urbanizações de classe média e média alta passam a ser as áreas de primeira residência dos que desembarcam. Uma mudança de residência para o interior do país é
também evidente: a análise da população portuguesa na Venezuela, de acordo com os
censos e índice de residência por estados indica uma diminuição na concentração de
portugueses no Distrito Federal: em 1950 – 70,2%, em 1961 – 55,8%, em 1971 – 52,1%
e em 1980 – 40,6%.
4) pela evidente perda do equilíbrio entre as regiões de origem, no final dos anos 60 e
princípio dos anos 70, quando os portugueses provenientes da Madeira mantêm a sua
média anual de chegadas e passam a ser à volta dos 70% da comunidade na Venezuela. O número de indivíduos provenientes do Continente apresenta uma descida motivada pelos seguintes factores: diminuição da média anual de chegadas (consequência
da migração das regiões do norte de Portugal para os países europeus); regresso a
Portugal; “reemigração” da Venezuela e ainda os falecidos.
5) pelo movimento de venezuelanos (portugueses de segunda geração) entre ambos os
paísesdesdefinaisdadécadade1950,cujoaumentoobrigaamodificarosistemaestatístico
nos consulares crioulos em meados dos anos 60. A presença de luso-venezuelanos em Portugal deu origem a um aumento das emissões de vistos e
passaportes nos consulados crioulos. No segundo semestre do ano 1965 eles
significavam já 6% da actividade do Consulado no Funchal o qual, entre os meses de
Agosto a Dezembro, emitiu 116 passaportes venezuelanos, novos e renovações, e deu
o visto a 1.880 passaportes de estrangeiros.22
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6) pela quase total substituição da actividade agrária pelo comércio com predominância do sector de abastecimentos (mercados, talhos, padarias e restaurantes) ocupando mais de 50% do total dos estabelecimentos com proprietários portugueses, de
acordo com a amostra de 1973.
7) pela presença de um número maior de indivíduos numa imigração chamada
“massiva” tendo em conta a história imigratória do país: de 648 portugueses em 1950
para 93.029 em 1981.
Todos estes aspectos consolidam os portugueses como comunidade a partir de 1950.
Eles tornaram-se mais visíveis ao constituírem a terceira comunidade europeia mais
importante na Venezuela, antecedida dos espanhóis e italianos. Na área do comércio,
as empresas dos portugueses formaram gerentes com grande importância nacional
e internacional participando, ao nível dos cargos de direcção, em sindicatos profissionais como a Asociación Nacional de Supermercados y Afines, a Cámara Ferretera
Nacional, a Cámara de Transporte, a Cámara de Comercio de Caracas, a Federación
de Cámaras, a Asociación Pro-Venezuela, etc.23
Tendo em conta as possibilidades para participarem no desenvolvimento económico
do país, os portugueses foram capazes de instalar diferentes tipos de indústrias: a
partir de pequenos ofícios artesanais e técnicos, criando pequenas oficinas de manufacturas de couros, de lácteos, empresas para engarrafar bebidas e fábricas de
bebidas gasosas, de calçado, de alimentos e conservas, de elaboração de alimentos
congelados, para embalar especiarias, além de terem desempenhado um papel importante na construção, nas fábricas de móveis e em carpintarias.
Os investimentos dos portugueses são considerados importantes na criação de postos de trabalho, de tal forma que estudos de sociologia atribuem ao venezuelano tipo
uma representação social do português; o patrão lusitano é o imigrante que veio à
Venezuela para dar trabalho aos venezuelanos. Afirmando a dedicação e a criação de
emprego, diferentes governos venezuelanos, independentemente da tendência política, reconheceram esta capacidade de trabalho do português, de tal forma que em
actos públicos fizeram algumas condecorações, que reforçam a crença popular.24
No âmbito financeiro, desde meados do ano de 1950, os portugueses chamaram a
atenção da banca de Caracas que resolveu apresentar em Português parte da sua
campanha publicitária nos meios de comunicação social. Esse interesse não era somente nacional já que em 1958 a Caracas Branch Office da Quebec Terra Investiment
Corporation, publicou também em Português a sua campanha no semanário Ecos de
Portugal, para investir em Saint Benoit, Montreal. A iniciativa financeira dos portugueses materializou-se na criação do Banco Plaza na Venezuela e do Ocean Bank na
Flórida, Estados Unidos da América.
No plano social, a partir de 1952, começaram a criar associações e centros comunitários sendo o Centro Português de Caracas, fundado em 1958, em conjunto com
a Federação de Centros Portugueses da Venezuela, as maiores organizações deste
género. Desde há muitos anos as escolas desportivas criadas pelos portugueses têm
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formado reconhecidos atletas: a Escudería Portuguesa no automobilismo nacional; a
União Ciclista Portugal na volta ciclística da Venezuela e em vários eventos internacionais; as equipas Deportivo Portugués e Club Sport Marítimo com alguns recordes
ainda imbatíveis dentro da Liga Profesional de Futbol Venezolano , a qual ajudaram
a fundar. Alguns outros prémios importantes foram alcançados nas modalidades de
hóquei em patins, boxe, luta livre, halterofilia, atletismo, etc.
4º Período: A crise dos anos concludentes
O último período desta cronologia começa com a crise económica e energética de
1974 que originou no país uma grande entrada de dinheiro, “ambiciosos planos governamentais” e um novo auge da imigração proveniente, na sua maioria, da América
Latina. Esta foi uma imigração política, económica, solidária, clandestina e incontrolada, de acordo com a procedência e situação dos que chegavam 25.
Os “Planos da Nação” não passaram da teoria devido à crise iniciada em 1977 e que se
prolongou à década seguinte com dois acontecimentos muito significativos; o primeiro é o “viernes negro” (sexta-feira negra), expressão dada ao dia 18 de Fevereiro de
1983, dia em que a moeda venezuelana desvalorizou em relação ao dólar. O segundo
é o “Caracazo” (27 de Fevereiro de 1989), dia em que o povo saiu à rua em protesto
contra a crise económica. Estes eventos originaram uma partida de estrangeiros residentes, liderada por nacionais da América Latina (Argentina, Chile, Uruguai e países
do Caribe, maioritariamente) e da Europa (liderados por Espanha, Itália e Portugal) e
inclusivamente também de venezuelanos, facto que continua ainda na actualidade. De
acordo com a empresa de inquéritos Datanálisis, uma sondagem feita em Outubro de
2001 revela que 33,8% da população entrevistada sentia um desejo de emigrar. Estes
mesmos acontecimentos mostraram claramente a saída de pessoas enormemente
qualificadas.26
Os censos venezuelanos atestam esta diminuição geral. No caso dos portugueses, de
24.752 indivíduos recenseados de 1981 a 1990 o número baixa para 14.800 no decénio
de 1990 a 2001. Além das razões referidas, existem outros motivos para esta queda:
a diminuição e a naturalização de portugueses de primeira geração, a nacionalidade
venezuelana dos filhos, e preferência do português do continente pela Europa o que
se repercute na falta de renovação vital da comunidade na Venezuela.
Numa análise do discurso da migração de portugueses na Venezuela, pode-se
constatar que Portugal representa “o país do regresso definitivo” mas este regresso é
“adiado”, na maioria dos casos, mas eles mantém um movimento de ida e volta entre
os dois países. Constata-se contudo, desde os anos 80, um aumento da intenção de
regressar e de regressos efectivos dos portugueses, difíceis de medir nas estatísticas
venezuelanas, dado que não se pode comprovar a verdadeira natureza da partida. Nas
contagens em Portugal torna-se igualmente difícil de contabilizar uma vez que os
“regressados” integram-se directamente na contagem da população nacional.
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Pode-se inferir o regresso a Portugal pela presença de venezuelanos, ligando-os às
gerações descendentes ou a familiares por afinidade de portugueses imigrantes.
Assim, numa amostra bianual do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, constata-se
um aumento entre os anos 2000-2002 (3.523 e 3.604 respectivamente), aumento este
que é um prolongamento da subida registada desde 1980. Os dados correspondentes
aos anos 2004, 2006 e 2008, mostram, pelo contrário, uma diminuição gradual (3.470,
3.256 e 2.364 indivíduos) que pode em parte ser explicada pela obtenção da nacionalidade portuguesa tal como mostram os valores de 2004: das 1.346 naturalizações, 301
eram de venezuelanos.27 Esta visibilidade de luso-venezuelanos é notável no contexto
social e motivou inclusive diversos estudos académicos. Do mesmo modo, tornou-se
patente no contexto judicial, aparecendo como um dado excepcional para os registos
desta nacionalidade nos censos portugueses.28
Em resumo, este quarto período, que se estende desde o impacto económico do
“viernes negro”, está marcado na Venezuela pelos seguintes factores: diminuição
da comunidade presente no país, situação de crise socioeconómica generalizada e
a intenção de voltar a emigrar. Em Portugal, pelo regresso efectivo e a realização do
pedido de estatuto jurídico de permanência. Esta combinação de factores mantém-se
e, como se pode verificar, só pode ser explicada num contexto binacional.
Conclusões
Fica claro que no caso dos portugueses é possível efectuar uma cronologia sobre o
processo de imigração na Venezuela, sem a limitar ao período da chamada “imigração
massiva” entre os anos 1945 e 1977. Esta ‘chamada’ permite pensar num período
“não massivo” de chegadas, período este que poucas vezes é referido pela historiografia venezuelana, tendo em conta os casos que mostram o efectivo estabelecimento
de comunidades imigrantes entre 1831 e 1945, um longo período de imigração na
história da América.
A análise das razões desta imigração massiva, tardia para todo o historial da imigração em todo o continente, a constatação do fenómeno de chegadas isoladas durante
o século XIX e a utilização da presente cronologia, podem servir de motivação para a
realização de estudos ao nível académico para outras comunidades imigrantes.
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Abstract

Through the analysis of interviews to Portuguese emigrants and
their descents in the so-called River Plate region, this article explores the relations between integration and participation in associations/organizations of emigrants, and how these relations
intertwined with collective identities in the host society. We explore
the role of immigrant associations in the construction and reinforcement of Portuguese national symbols, references and identities and as facilitators of integration into the host societies. We
contend that the activation of identities from the country of origin
does not have ethnicizing effect; on the contrary, it works as an
effective resource for integration through the promotion of open
social networks.
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Resumo

Através da análise de entrevistas com emigrantes portugueses e os
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como elas se inter-relacionam com a identidade colectiva na sociedade de recepção. Examinamos o papel das associações de emigrantes na construção e reforço dos símbolos, referências e identidades nacionais, e como simultaneamente facilitam a integração.
Sugerimos que a activação de identidades do país de origem não
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Resumen

Analizando entrevistas con emigrantes portugueses y sus descendientes en la región platina, este artículo explora las relaciones entre la integración y la participación en asociaciones de emigrantes,
y cómo estas relaciones se interrelacionan con la identidad colectiva en la sociedad de recepción. Examinamos el papel de las asociaciones de emigrantes en la construcción y refuerzo de los símbolos, referencias e identidades nacionales, y simultáneamente cómo
facilitan la integración. Sugerimos que la activación de identidades
del país de origen no tiene efectos etnicizantes, por el contrario,
funciona como un recurso efectivo de integración, promoviendo redes sociales abiertas.
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Portugueses Gaúchos: Socio-political transnationalism,
integration and identities in the River Plate Region
Beatriz Padilla, Helena Carreiras, Diego Bussola, Maria Xavier and
Andrés Malamud

Introduction
This article1 studies the connection between integration processes, immigrant associations and collective identities in migratory contexts. Through the analysis of several
Portuguese migrant associations in the River Plate region, we explore how the different trajectories and experiences of Portuguese associations relate to strategies of
social integration of the Portuguese in host societies.
Despite the large amount of research done on ethnic associations, there is little
scholarly work about the Portuguese experiences in this region (Carreiras, Malamud,
Padilla, Xavier and Bussola, 2007). Drawing on institutional and personal interviews
carried out during 2005-2006, we investigate the role of immigrant associations in
both the construction and reinforcement of Portuguese identities (ethnicization) and
the process of integration into the host societies.
Migrations, Immigrant associations and identity

Collective identities and integration processes in migratory contexts
Let us start by clarifying key terms that have been subject of contested uses. In the
case of collective identity, the “concept is grounded in classic sociological constructs:
Durkheim’s “collective conscience”, Marx’s “class consciousness”, Weber’s verstehen,
and Tonnies’ gemeinschaft (Cerulo, 1997: 386). One important aspect to highlight is
the relational and contextual character of collective identity, defined as a process of
symbolic construction over time, socially produced and organized in reference to certain collective entities, implying both negotiation and contestation (Sanchez Gibau,
2005). This construction is the result of two intertwined dimensions: identification, to
include social actors into wider groups, and differentiation, to establish distance with
others (Pinto, 1991). Therefore, the construction of social, cultural and ethnic identities implies the existence of referential ‘others’, and an articulation of belonging and
recognition.
When identity construction takes place abroad, the concept of diaspora becomes
handy, as it “is constituted by shared memories and common attributes (which) are
likely, with the passage of time, to fade and assimilate as it adapts to its diverse environments” (Lever-Tracy, 2000: 5).
The construction of collective identities refers to different dimensions (common
characteristics by a group of individuals, self-representation as a collective entity and external representation by others as a group). Among these dimensions,
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there exist a game of power relations that shapes the process and final output of
identity building (Costa, 2000). The literature on these issues has focused on some
loaded concepts: assimilation (initially used to identify a linear and unproblematic
incorporation of immigrants into host societies) and concepts such as ‘pluralism’
or ‘ethnic retention’ (focusing on the resistance of immigrants to assimilation and
the preservation of significant ties to ethnic heritage). Assimilationist perspectives
have derived into a diversity of versions, from the so-called straight line or bumpy
line assimilation (Guns, 1992) to the idea of segmented assimilation (Portes and
Zhou, 1993; Zhou, 1997). Other trends have incorporated ethnicity from an immutable to a situational and instrumental conception of ethnic groups (Geertz, 1993;
Isaacs, 1975) and a relational perspective on ”invented ethnicity” (Conzen et al, 1990;
Sollors, 1989), explaining the resurgence of old ethnicities. These two positions used
to be seen as dichotomously opposed, but nowadays conciliation has been possible
as integration combines both assimilation and ethnicization (Pires, 2003). Hence,
assimilation does not mean mere adaptation and implies hybridization (Alba and
Nee,1997).
Identity building associated to ethnicization depends more on the reactions of the
host societies than on the memories that immigrants bring with them (Smith, 1986).
Machado (2002) understands ethnicity as referring to processes more than to
particular groups, defining the space of ethnicity as built around contrasts/disruptions
and continuities of minorities with regards to the wider society. This approach highlights two analytical dimensions: social (class, demographic composition and place
of residence) and cultural (sociability, religion and language). For each ethnic group,
different combinations can be identified and both ethnicization and assimilation are
feasible to take place. In this case, being/feeling Portuguese need not be opposed to
being/feeling Argentinean, Uruguayan or Brazilian – in the figurative sense, gaucho.
Pires (2003) identifies three sets of factors that explain different integration modalities: migration flows, state policies and social reactions towards immigrants.
Migratory waves and social integration in the Southern Cone
The presence of Portuguese immigrants in the River Plate region at the beginning
of the twenty-first century comprises both the characteristics of the social-historical
processes that fuelled migration flows from Portugal and the processes of integration of these immigrants in the host societies. Notwithstanding many commonalties,
differences across the studied countries/regions emerge concerning the dimension,
organization and rhythms of the flows, the effects of migration policies, and the socialdemographic characteristics of the immigrants and their families.
Data collected during fieldwork in 2005 and 2006 (Portuguese Consulates and
Census data) pointed to the existence of some 12.000 Portuguese in Argentina, 1.100
in Uruguay and 700.000 in Brazil, of which 210.000 were born in Portugal. Still, in the
southern states of Brazil the Portuguese are a minority: only about 9,000 (4% of the
total) lived in Paraná, Santa Catarina and Rio Grande do Sul. The intensification of
the Portuguese emigration to the three countries took place in the first decades of the
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twentieth century, following significant transformations in the social structure both at
home and in the host societies (Table 1).
Table 1 – Portuguese emigration to Brazil and Argentina

Years

Argentina

Brazil

1900s

7.633

229.348

1910s

17.570

293.793

1920s

23.406

233.655

1930s

10.310

85.690

1940s

4.230

60.700

1950s

12.033

237.327

Sources: for Argentina, Borges (1997); for Brazil, Garcia (2000).

Explanatory elements of the flows were the type of migratory policies adopted on both
sides of the Atlantic. In Portugal, while a formal restrictive legal framework was in
place, in practice, it existed a high degree of tolerance that enabled the continuity
of flows until the mid-twentieth century (Rocha-Trindade, 2001). The magnitude of
the flows depended on the incentives offered by the countries of destination. In Latin
America, Argentina, Brazil and Uruguay held permissive and liberal policies until the
1930s with some differences; while in the Brazil subsidized programs explain a part of
the new arrivals, in Argentina the increase was due to high and competitive salaries
(Devoto, 2003).
Nowadays, Portuguese immigrants and their descent have progressively incorporated
into the host societies; however, there is still a noticeable feature of the Portuguese
presence in the River Plate region: the persistence of a lively associative dynamic. In
2006, the archives of the Direcção Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades
Portuguesas (DGACCP) registered fifty-two associations of Portuguese or Luso-descendents: sixteen in Buenos Aires city and Buenos Aires province, two in Uruguay
and thirty-six in the three southern states of Brazil. Since 1988,
the Portuguese communities of Argentina, Uruguay and Rio Grande do Sul
annually organize the Encontros das Comunidades Portuguesas e Luso-Descendentes do Cone-Sul, that foster the debate on “common
problems, strengthening the relations and exchange among the associative
movements in the three countries” (webpage of the DGACCP).
We now turn to the associational life of the Portuguese immigrants and their
descendents, highlighting its main features and dynamics. The empirical analysis
does not follow a uniform pattern: in some cases, we lay emphasis on the connection between current and historical dynamics; in others, we privilege the institutional
structure and relationships.
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Argentina: associations and integration in Greater Buenos Aires
According to Devoto (2003), the history of migration to Argentina is divided into three
phases: early, mass and contemporary. The Portuguese, in variable proportions, were
present in all three, but their magnitude was much higher during the first decades
of the twentieth century and after the Second World War (Table 1). Devoto suggested
that the migratory wave from Europe towards Argentina in the second post-war period
limited itself to “an intense but short episode between 1947 and 1951” (2003: 408), but
it did not stop afterwards.
Most of the Portuguese living in Argentina came from the regions of Algarve and
Guarda, representing 60% of the arrivals. Castelo Branco, Viseu, Braga and Leiria
contributed 5% each (Borges, 2000). The Portuguese settled mainly in Buenos Aires
city and province and in Comodoro Rivadavia, in Patagonia, where the discovery of oil
generated job opportunities.
The Portuguese presence in Argentina is relatively small and enjoys low visibility. In
the early twentieth century, a close link between Southern Portugal (Algarve) and
Argentina was established, starting a “migration system” based on social networks.
What calls one’s attention is that the creation of some Portuguese associations took
place in the late 1970 onwards, when Argentina had long ceased to receive Portuguese
migration.
Two of the largest Portuguese associations in Greater Buenos Aires are the Club
Portugués de Esteban Echeverría and the Casa de Portugal Nuestra Señora de Fátima
(Villa Elisa, La Plata). The former is located in a neighbourhood at 30 kilometers south
of Buenos Aires city. It was founded in 1978 by northern Portuguese (minhotos). Many
of those who serve as board members are small firms’ owners, connected to the construction sector. The trajectories of the interviewees and their families allowed us to
understand why the post-war migratory wave extended for some time: they were part of
migration chains that brought the bread-winners in the first stage, who later
requested family reunification. This process could take up to 15 years: the first comers
arrived in the immediate post-war period (1946-51) while their families kept arriving
until the mid-1960s.

Casa de Portugal Nuestra Señora de Fátima was established in 1981 by Portuguese
residents of Villa Elisa (35 km southeast of Buenos Aires city), most of them natives
of Algarve who worked on flower farming and horticulture activities. The founders are
still in charge of the association, one of the most active in Argentina. Family trajectories of the interviewees show similarities with the previous case. Drawing on these
data, it is possible to advance a three-fold periodization of post-war Portuguese emigration to Argentina: arrival of males (after the end of the war), family reunification
and draft evasion (1953-1963), and the very limited last drops (from 1964 onwards).
The Portuguese that arrived to Buenos Aires joined networks previously established.
As a consequence, most of them did not use their qualifications in the job market, but
worked in the existing niches created by the elder Portuguese: brick ovens and flower
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fields. In the more successful cases, progress was achieved within the same activity,
expanding vertically to all stages, from production to commercialization.
When I arrived, (...) I worked with those who called us. (...) In Portugal I worked as a carpenter, so when I arrived here I began to work as a flower producer along with my brothers. (...)
afterwards I went into gross selling in the Central Market. As a producer, I sell my own flowers but I’m also an intermediary for other flower producers (Analido M. A., Villa Elisa).

Even though in the 1970s Argentina was no longer promising for potential migrants,
it was still attractive for those who settled there. Some of the interviewees had gone
back to visit Portugal during the 1970s and 1980s but decided to stay in Argentina,
where they had a good economic position and where currency overvaluation favoured
them.
The Portuguese associations of Greater Buenos Aires were established at a time when
Argentina and Portugal shared a similar level of development measured in GDP per
capita, the 1980s. This was more than a decade and a half after the migration flows
had ended. This can be explained by looking at the integration processes in the host
societies. As inferred from the interviews, integration went through three phases. The
first of hard work, from 1950 to 1978 when upward mobility was attained (immigrants
concentrated production and commercialization). The second phase of consolidation
(the decision to stay for good is made), from the late 1970s to 2001, and associations
are created by those who are better off. The third phase of reverted relation, is set off
by the 2001 economic collapse (becoming obvious that Portugal’s quality of life surpasses Argentina) and second thoughts about returning home grow among the least
successful members of the community (however, actual return was rare).
Associations were established during the consolidation phase driven mainly by economic reasons, as the bonanza due to currency appreciation gave them a good position,
but other reasons were also instrumental. The clubs developed ‘internal’ functions by
providing members with a space for socialization, outdoor activities and sports, also
offering an effective tool for social integration during the difficult times of the dictatorial regime when organizing was under surveillance. If up to the 1970s members were
dedicated to work, after 1978, the clubs allowed for society recognition. They could
pass as a model minority: hard working (white) people, socially and economically successful. This ideal situation allowed them to continue to be Portuguese abroad, which
is different from being so in Portugal, and thus legitimizing different ways of assuming
a Portuguese identity. The latter was reinforced by the sacrifice of migration and hard
work, and the pride of honorably representing Portugal abroad. This type of discourse
is reflected in their narratives.
A: I always say that we carry the best part of the Portuguese community all over the world.
We carry the Portuguese culture to our host countries… We work a lot trying our Portugal
to be well [regarded]...
Q: What is the image of the Portuguese people here in Argentina?
A: It is very good. The Portuguese image is excellent, because we are a community that
hasn’t caused trouble. The Portuguese, we are working people. I mean the people who came
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in that time; today’s migration is different, the Portuguese are also different. (Analido M. A,
Villa Elisa).

Although the clubs were founded by immigrants who used local networks (of origin)
upon arrival, the associations has privileged the national Portuguese identity
Southern Brazil: Power asymmetries and the Azorean identity
Between the nineteenth and twentieth centuries, the Brazilian government developed
two policies to attract European immigration: the first one was state-driven and aimed
at populating distant and vacant territories; the subsequent one was market-driven,
though public funds were made available to support travelling, accommodation and
working credits, and sought to develop a white/European workforce in the wake of
abolition (Padilla, 2004; Fiori, 2006). In the southern region, the former prevailed.
Even if Brazil has historically been a key destination for the Portuguese emigration,
the same is not true for its southern states. When massive immigration arrived, other
European groups settled. This fact is crucial for understanding the history of the Portuguese associations in Southern Brazil and their current condition.
From an early stage, Portuguese emigrants organized themselves through creating
immigrant associations, charities and mutual organizations, in general, congregating
around very affluent and successful members. This was common in several Brazilian
regions. Yet, the reality of the southern states was different as other European communities settled with the assistance of local policies (Germans, Italians, Poles, and
Ukrainians among others). So, as in the rest of the River Plate region, the Portuguese
formed a small and less visible community. According to the Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), 1912 registered the highest numbers of Portuguese
arriving in Rio Grande do Sul: 373. According to the 2000 census only 8% of the Portuguese residing in Brazil lived in its southern region. Padilla (2005) pinpointed three
factors that explain the invisibility of Portuguese migration in the Southern States: a)
Brazil’s need to build its own national identity after independence (1822) when tensions existed between Brazilians and native Portuguese (Bieber, 1998; Valença,1999),
b) Portuguese emigration was not numerically significant if compared with other
European communities and somehow they were not defined as desirable “good
European racial stock” (Bak, 2000) and c) the Portuguese benefited little of state-promoted migration (if compared with other groups), as their migration was more
entrepreneurial, independent and adventurous, more disperse geographically and less
organized (Klein, 1991).
It is in this context that the cases of Casa de Portugal and Instituto Cultural Português
are presented, to show how ethnicity was built in relation to other groups. As Vertovec
stated, “much success in building positive relations can arise with the recognition that
individuals each belong to multiple group identities at different levels of inclusiveness” (2007: 31).
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In Rio Grande do Sul, the Portuguese claim their identity in relation to and amongst
other national communities. Threatened by the negative image associated to the colonizer and by the stronger and well appreciated presence of other ethnic communities,
the Portuguese reacted with the purpose of achieving recognition among them. To this
end, identity resources were triggered to achieve visibility and protagonism through
the (positive) distinction of the Azorean element in the history of the state and in the
gaucho identity (in the eighteenth century, sixty Azorean couples were brought to settle in the territory). This process was much later strengthened by policies developed
by the Azorean government towards its diaspora. The Azoreans were depicted as settlers that came to stay, as opposed to the Portuguese who were seen as conquerors
and colonizers.
The Instituto Cultural Português (ICP) was founded in 1979, after the extinction of
the Gabinete Português de Leitura de Porto Alegre led António Soares, a Camões
Institute’s reader, to look for alternative means to promote the Portuguese culture
and underscore the Azorean influence in the gaucho identity. Remarkably, at the entrance of the ICP there is an Azorean flag and the picture of the Azorean governor. The
Institute offers courses and seminars, has issued several publications and organized
the commemoration for the 50 years of Fernando Pessoa’s death. It also broadcasts
a radio program, “Portuguese presence,” being more recognized for its cultural and
exchange activities than for its membership.
In 2002, the ICP achieved higher visibility when Santa Inèze Rocha, Soares’s Brazilian wife,
co-organized with the state government the official celebrations of the 250 years of the
Azorean settling (1752-2002). Later, she edited the book “Açorianos no Rio Grande do
Sul,” highlighting the fact that the Azoreans arrived 72 years before the Germans and
123 years before the Italians, and underlining the vast Azorean influence on the gaucho
costumes and traditions. António Soares, founder of ICP, contends that:
The Portuguese Cultural Institute keeps the cultural spark alive; the Casa de Portugal does
very little (in that realm). There are no other associations that keep our culture alive. The
Casa de Portugal, once in a while, organizes some events but not with that objective.

The contemporary presence of the Azorean narrative in the cultural life of Rio Grande
do Sul can be explained by many factors: first, the need by the associations to legitimate their status in competition with other national references; second, the interest of
some scholars, especially historians, to gain recognition within a promising niche, last
but not least, the role that the Regional Government of Azores has played investing in
outreach projects such as Discovering the roots.
Unlike the culturally oriented ICP, the Casa de Portugal in Porto Alegre is a typical
immigrant association, founded by initiative of the consul Antonio Rodrigues in 1934.
It currently has about 1.000 members, but about 400 pay their dues. The association
is located downtown in an underutilized building with office space, a library, a large
ballroom (rented for celebrations) and a restaurant. In addition, it has another facility
in the country side, dedicated to sports and recreational activities as a way to hold on
the youngsters. According to testimonies, the Casa was central to the life of the Por-
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tuguese in the 1960s and 1970s, when it assisted newcomers facilitating information,
jobs, housing, financial resources, and contacts. Its visibility and centrality diminished
afterwards, enjoying today less social recognition. However, it participates in the
Encontros das Comunidades Portuguesas e Luso-Descendentes do Cone-Sul.
Contrasting with the ICP, whose leaders never referred lack of support from the Azorean government, the Casa de Portugal complaint about the neglect of the Portuguese
government in comparison with what other groups (Spaniards, German and Italians)
received from their states of origin. While both institutions claim the Portuguese identity in their names, the ICP makes recourse to the Azorean identity and to cultural issues to distinguish itself from Casa, which is a rather traditional organization usually
associated with class issues.
Uruguay: From historical heritage to the contemporary reconstruction
of the Portuguese identity
In Uruguay, most of the Portuguese and their descendants settled in the area of
Montevideo. However, there is a group in Salto, a city 600 kilometers north by the
Uruguay River. There are about 1.100 Portuguese registered with the Consulate, but
information provided by representatives of the associations points to a community
(nationals and Luso-descendants) of 5,000 to 10,000.
While in Montevideo it is still possible to find immigrants that came around the postwar period, in Salto those who claim a Portuguese heritage are descendants of immigrants that arrived at the beginning of the twentieth century or before. They can no
longer obtain the Portuguese nationality or speak Portuguese. Migration to Uruguay
mobilized poor rural workers from northern Portugal, especially the regions of Minho,
Douro Litoral and Trás-os-Montes, recruited through local networks. Apart from a few
cases of successful businesspeople, the Montevideo community is mostly composed
of small farmers. Likewise, in Salto the majority are farmers or small entrepreneurs
(citrus and vegetables).
Both cities have a Portuguese association (the only two in Uruguay), the Casa de Portugal de Montevideo and the Casa de Portugal de Salto. The former is more active,
institutionalized and has a defined associative dynamics. In both cases, the difficulty
to attract younger generations is the outmost concern of their leadership.
In Montevideo, Portuguese associations and benefit societies date as far back as the
XIX century. The Real Sociedade Portuguesa de Beneficência (1888) and the Sociedade
Portugueza de Beneficencia e Socorros Mutuos Dona Maria Pia were two traditional
institutions that merged in 1912. Later on, the Centro Social Portugués was created to
embody the interest of those who opposed the Estado Novo regime. However, during the
1970s economic difficulties forced both institutions to merge after complicated negotiations that ended in 1983 with the creation of the Casa de Portugal de Montevideo.
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The Casa’s organizes cultural, recreational and social activities character. In 2006
it lined up 500 members, mostly women and elders who are either Portuguese or
their descendants, but it also congregates some members of other origins. In addition
to the national celebrations, it broadcasts a weekly radio program in Spanish “Voz
Lusitana”, with community news and information and music from Portugal.
The Casa also has an active folkloric group of about 50 people of Portuguese and
non-Portuguese origin, illustrating the syncretism of the association. The rancho is
proudly perceived as one of the main activities because it fosters Portuguese identity as while at the same time creates a healthy, nice and friendly environment for
the youth, keeping them away from drugs and alcohol. The folklore group is seen as
the incarnation of the true national history of Uruguay, so besides performing typical
dances of the Portuguese, they also perform dances that evoke the earlier Portuguese
presence in the region.
Financially, the Casa depends on occasional support from institutions such as the
Gulbenkian Foundation and the Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas.
However, private donors constitute its main source. The Casa has leaned in many
aspects (building acquisition & enlargement) on the contributions of affluent citizens
whose presence is highlighted to combat the stereotypes about the early Portuguese
immigrants, portrayed as illiterate, rude and unsophisticated. Since 1988, the participation of the association in the annual Encontros das Comunidades Portuguesas e
Luso-Descendentes do Cone-Sul has been presented as a salient activity. The identity
portrayed is of a ‘mixed’ identity, produced and sustained in the absence of particular
tensions either between national symbolic references or with regard to other ethnic
groups.
In Salto, the Casa de Portugal is the successor of an ancient mutual aid society, the
Sociedade Portugueza de Beneficiencia created in 1882. This organization was initially
founded to provide social support, mainly medical care and funeral service, but entered a lethargic period after 1956. More than underlining continuity, the reference to
this first association aims at setting the historical foundation of a Portuguese identity
as much as the Luso-brazilian origins of Salto (Pintos, 1968). The present association
was born in the early twenty-first century, out of the convergence of external support
from the Casa de Portugal de Montevideo and the voluntarism of a few Portuguese
descendants in Salto. The group is composed of around 250 people, mainly over 60
years of age, who meet informally as they do not have a headquarter. The majority of
their ancestors came from villages in the area of Porto.
The goals are the reunion of the Portuguese and their descendants through recreational and cultural activities. One of its central purposes is to build up and manage the
Portuguese mausoleum in the local cemetery, which is not only motive of collective
pride but also the main reason to actively enlarge their membership. The instrumental nature of this motivation is criticized, albeit in a complacent manner, by the current
leadership, who oppose such attitude. For many of the interviewees, Portugal became
progressively a distant reality, although symbolically strong, due to the weakening of
ties and communication with the family. In the words of Carlos Teixeira:
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Here, immigrant associations were never strong because Uruguay is a very open country.
So… between the Uruguayan and the foreigner there is no difference.

However, when Portuguese associative dynamics are compared with those of other
national origins, differences are sometimes underlined as relating to the varying social and economic status of migrants:
R: These human groups gathered around two very important things in life: health and death.
That explains the mausoleum and the mutual aid societies. So, there is an Italian association
which still has a big mausoleum, its activities and premises. The French society had it but
does not any longer; they became too integrated…
P: ¿More than the Portuguese?
R: The Portuguese integrated fine, but maybe not so much as the French because the French
did not go to the chacra (…) What I mean is… maybe the resources the French had allowed
them other type of things (…) People who came with their possessions and wealth… Not as
the Portuguese. These people came very humble… (Juan Manuel A., Salto).

This disagreement does not prevent the descendants from feeling Portuguese even
without speaking the language or having ever been to Portugal. It is remarkable the
level of material and emotional involvement of the community in the association’ initiatives. For example the naming of a rural school in a formerly ‘Portuguese’ area in the
surroundings of Salto as Escola de Portugal, in 2005, may be considered paradigmatic.
The authorization for the renaming of the school was a long and bureaucratic process that involved local and national authorities and liaisons. It was a process of identity
building led by the school teacher who carried out surveys to parents and students,
collected data and documents on the Portuguese presence in the area as well as photos and family stories, to culminate in an emotional inauguration ceremony, in which
Portuguese elements had to be created. The case of Salto shows how associative dynamics may foster the mobilization of an ethnic collective identity, but it also highlights the
paradoxes involved in such reconstruction with little tangible connections to the origin.
Debate and conclusions
The analysis of immigrant associations in the River Plate region illustrates the tensions between ethnicization and assimilation as modalities of integration used by
ethnic associations in the host societies. The facts presented are consistent with the
idea that the mobilization of cultural frames and identity markers from the country
of origin through associational practices does not necessarily promote ethnicization,
as its purpose is not to establish contrasts or distance. It rather serves as a resource
for integration through the promotion of open social networks instead of isolation or
closure within the original communities. A reason for this is found in the interaction
between the three dimensions described above: the characteristics of the flows, the
immigration policies, and the context of reception in the host society.
From an historical perspective, ethnicization would have been expected due to the importance of informal anchorage of migratory networks. However, these networks, that
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were fundamental during the arrival period, slowly lost relevance due to three factors:
1) the discontinuation of the flows, 2) the re-conceptualization of the individual migration/life projects from temporary to definitive, and 3) the generalized upward mobility
into the middle-class of many Portuguese immigrants, even if less resourceful than
other communities.
As noted, immigration policies have been liberal and non-restrictive in the cases
of Argentina and Uruguay. Even in Brazil, where restrictions and a more selective
immigration policy were adopted, the Portuguese usually escaped such limitations
and received a more favorable treatment, both formally and informally. These conditions probably inhibited ‘communitarian’ integration strategies, which is visible in
the nature of the associations. None of the organizations studied was constructed as
an interest intermediation organization, nor pretended to represent the immigrants
within the new societies. On the contrary, they avoided the politicization of their
activities. This is also true in southern Brazil, even if an intense identity politics can be
found at work there. In general, the associations mostly perform ‘internal’ functions of
an expressive rather than political nature. Understandably, during the peaks of immigrants’ organizing authoritarian regimes were prevalent both in Portugal and Brazil,
so politicization was inconvenient if the associations were to gain adepts.
As to social reactions in the host societies, the dominant pattern has been the
absence of negative or stigmatizing processes vis-à-vis the Portuguese. Having
said this, it should be noted that in Rio Grande do Sul the Portuguese have simultaneously nurtured their identity in relation to the national identity (Brazilians), the local
identity (Gaúcho) and to other ethnic communities of European origin. They needed
to construct positive identities within the constraints imposed by the negative
image associated to the colonizer and the strong presence of other immigrant communities. Thus, they picked the positive features of the Azorean element already
present in the history of the state of Rio Grande do Sul and mixed it with the
gaucho’s identity. This selective identity building was fostered and ‘legitimized’
through policies developed by the Azorean government, especially for the ICP.
In spite of the existence of hierarchies and asymmetries among the ethnic groups
in the River Plate region, our interviews with Portuguese immigrants and their
descents showed that the Portuguese do not feel discriminated. In all three national
contexts, they stressed the openness of the host societies and friendly environment
found upon arrival. In addition, their self-image as honest and working people – a
powerful symbolic construction in the three countries – fits the image that the host
societies attributed to them. This coincidence between self-identity and attributed
identity gives stability to the collective referential of the Portuguese in the region,
and has fostered a positive identification. In consequence, the mechanism of ‘social
reaction’ and the expected hostility of host societies have not materialized. In the
River Plate region, the social contexts of reception allowed for a smooth Portuguese
integration, facilitating the constitution of open associations. Even when power
hierarchies existed vis-à-vis other ethnic groups, as in the case of southern Brazil,
they did not produce discrimination that fostered defensive, ethnicizing reactions
among the Portuguese.
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In brief, “belonging to Portugal” and fostering Portuguese identities through migrant
associations have facilitated integration into the host societies rather than differentiation.
Notes
1

This article stems from a research project funded by the Programa Lusitânia (FCT, GRICES and Instituto Camões).
Empirical data was collected through surveys and interviews conducted with Portuguese associations in the region
during fieldwork (January 2005/2007). We are grateful to Marcelo Borges, to Fátima Carreiras for research assistance. Diego Bussola acknowledges the FCT for funding his doctoral grant. A different version of this article was
published in the Portuguese Studies Review, Vol. 14, N.º 2 (Winter 2006/7) published in 2009.
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Palavras-chave
Abstract

Fruto de um percurso histórico partilhado por Portugal e pelo
Brasil estes dois países tiveram uma ligação continuada, decorrendo implicações de natureza política, económica e social. Neste
âmbito destaca-se a mobilidade populacional e, muito em particular, as migrações que tiveram lugar ao longo do século XIX e XX.
Torna-se importante realçar o papel do Brasil, geograficamente inserido no “novo mundo”, enquanto receptor de imigrantes, de que
necessitava para o seu desenvolvimento; e o de Portugal, que como
muitos dos países europeus tinha necessidade de ultrapassar a
crise económica e que por essa razão teve que procurar soluções.
A reciprocidade de preferências - o Brasil que privilegiou receber
imigrantes portugueses e Portugal cujos emigrantes o preferiram
como espaço de destino - é manifesta pela legislação que condiciona
os seus movimentos e pelos números que traduzem o volume de
partidas e de chegadas, dada a sua importância em valor relativo.
Brasil, Portugal, emigração, imigração, políticas, preferências
As Portugal and Brazil shared an historical path for several centuries, both countries kept a continuous connection, with political,
economical and social implications. Within this scope, we refer
to the mobility of the population and, particularly, the migrations
throughout the 19th and 20th centuries. It is important to mention the role of Brazil, geographically located in the “new world”,
as a receptor of immigrants, crucial for its development; and the
role of Portugal that, as many other European countries, needed
to overcome the economic crisis and had therefore to search for
solutions. The reciprocity of preferences from these two countries
- Brazil that favoured the reception of the Portuguese immigrants
and Portugal whose emigrants preferred it as a place of destination
- can be demonstrated by the legislation conditioning their move-
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ments and by the importance in relative terms of the volume of
departures and arrivals.
Keywords

Brasil, Portugal, emigration, immigration, policies, preferences

Resumen

Como consecuencia de una trayectoria histórica común a lo largo
de vários siglos, Portugal y Brasil siempre tuvieron una conexión de
la que se derivan consecuencias de naturaleza política, económica y social. En dicho ámbito se destaca la movilidad poblacional
y en particular, las migraciones que tuvieron lugar a lo largo del
siglo XIX y XX. Es importante resaltar el papel de Brasil, geográficamente en el nuevo mundo, como receptor de inmigrantes, que
necesitaba para su desarrollo; y el de Portugal, que como muchos
países europeos tenía que superar la crisis económica, y que por
esa razón tuvo que buscar soluciones. La reciprocidad de preferencias por parte de ambos países- Brasil que privilegió la recepción
de los inmigrantes portugueses y Portugal, cuyos emigrantes lo
preferían como destino – se manifiesta por un lado en la legislación
que condiciona los movimientos, y por otro, en los números en los
que se traduce el volumen de partidas como de llegadas, dada la
importancia de su valor relativo.
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Migrações entre Portugal e Brasil:
Reciprocidade de Preferências, 1908-1945

Maria Beatriz Rocha-Trindade e Neide Almeida Fiori

Introdução
No quadro da mobilidade geográfica que caracteriza os portugueses ao longo dos
tempos, qualquer que tenha sido a forma assumida pelos movimentos realizados por
aqueles que saíram do país e a natureza das motivações que lhe estiveram subjacentes (expansão, colonização, povoamento, emigração, refúgio) na escolha de cada
espaço procurado, o Brasil assume um lugar de especial importância.
Primeiro como um novo território encontrado; depois, como destino de colonização
cujo povoamento era necessário assegurar; como parte integrante de um reino que
se estendia por vários continentes e onde se localizou estrategicamente a sua capital
em dado período histórico; ainda, destino de significativos e diversificados fluxos migratórios que a partir da Independência o procuraram.
Perante o leque das escolhas que ao longo do século XIX e do século XX então se apresentaram aos potenciais emigrantes portugueses no âmbito do tão vasto continente
americano, destaca-se a escolha do Brasil como destino preferencial, o que tem
por base uma língua comum, facilitadora do processo de comunicação e a ilusória
convicção de que formas de viver imaginadas como semelhantes às suas poderiam
vir a facilitar a primeira inserção proporcionando, em data posterior, uma progressiva
e harmoniosa integração na nova sociedade.
No período compreendido entre 1855 e 1865, 87% dos emigrantes encaminhavam
os seus destinos para o Brasil. No período subsequente, de 1911 a 1913, 92,5% da
emigração continental continua a dirigir-se para esse país e os diagramas circulares
desenhados anualmente pela então Direcção Geral de Estatística permitem visualizar
de forma destacada a sua posição predominante.
Tal orientação geográfica continuaria a manter-se por um muito prolongado período
de tempo, uma vez que entre 1880 e 1960, esse mesmo fluxo constituiria 76% do total
de emigrantes saídos de Portugal.
Torna-se necessário não esquecer que esta situação não se poderia ter concretizado
se a política imigratória do Brasil não tivesse para tal criado condições.
Na generalidade, o encaminhamento dos fluxos migratórios é inseparável da conjuntura demográfica, económica e cultural dos espaços políticos em que têm lugar
e, sobretudo, porque sobre eles pesam as decisões tomadas pelo governo de cada
um deles. É assim obrigatório atender à política migratória vigente à época, de claro incentivo e aceitação em relação à imigração portuguesa, seguida pelo Brasil e à
correspondente orientação repressiva de Portugal, que contrariava a vontade dos que
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queriam emigrar, traduzindo claramente o desajuste de interesses de cada um dos
dois países envolvidos.
O aceso debate, que teve lugar em Portugal relativamente ao destino dos que saíam
do território e do qual dão conta numerosos textos escritos por intelectuais e por
políticos, colocava em alternativa a escolha de uma das colónias de África, nomeadamente Angola, em paralelo com o Brasil, opondo os que invocavam as vantagens de
um dos espaços aos que privilegiavam as do outro.
A conservação da população em terra-pátria, sujeita esta a uma redistribuição do
povoamento interno, foi uma nova proposta que visava conseguir ultrapassar o desequilíbrio da distribuição demográfica entre o Norte e o Sul do país, em que a estrutura
fundiária e a distribuição populacional eram marcadamente diferentes. Constituiu-se
assim uma outra opção, que poderia vir a ser tomada por aqueles que se preocupavam com o futuro de Portugal e com a população que saía para o estrangeiro.
«Esta tríplice interrogação» consta do livro de Fernando Emygdio da Silva (1917: X),
«Deve conservar-se o statu-quo em matéria da emigração portuguesa, predominantemente no seu destino brasileiro? Deve antes neutralizar-se o êxodo pela fixação
mais produtiva da população na metrópole, independentemente ou dependentemente
da sua melhor distribuição? Ou devem desviar-se do continente americano para a
nossa África, particularmente para o planalto de Benguela, no todo ou em parte, os
nossos contingentes emigratórios? Isto pelo que respeita às soluções dominantes a
balancear ou a preferir.»
Afirmações como a de Oliveira Martins (1954: 240): “Desviar do Brasil para África a
corrente de emigração proletária que para além vai, em demanda de trabalho, seria
erro económico sem alcance nem vantagem política”, ilustram a realidade da acesa
polémica à qual o país fazia face e à dominante preferência pelo destino brasileiro.
Um outro autor, Nuno Simões, que muito se dedicou ao estudo da emigração para o
Brasil (1934: 106-107) aponta que “o Estado, na plena consciência das suas obrigações
políticas, sociais e humanas, para com os que se expatriam e na inteira compreensão
das utilidades que do mal, até agora, necessário de emigração podem advir, se prepare para realizar […] uma inteligente e prática política. […] A política da emigração
pelo que respeita ao Brasil importa, por nossa parte, disse-o já, uma política de nação
e uma política de Estado. Realizá-las não é apenas do nosso interesse é também o
nosso dever. Os que emigram para o Brasil são lá os agentes dos nossos interêsses
económicos, ao mesmo tempo que permanente e infatigávelmente engrandecem o
nosso património moral”.
Alterando o Isolamento Histórico
Um olhar retrospectivo permite verificar que, durante o longo período colonial, o
Brasil esteve praticamente fechado à visita de estrangeiros. Na política de Estado
de tradição portuguesa, os estrangeiros deviam ficar longe de seus domínios colo-
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niais: “Navios mantidos ao largo, vindo equipes de tripulantes ao porto apenas para
suprir-se de água e de mantimentos; desembarques individuais sempre com registro
especial e escolta policial; residência demorada, apenas em casos especialíssimos;
estabelecimento definitivo, nem pensar”. (Lemos, 1996: 11).
Esses factos somente começam a mudar quando Napoleão Bonaparte, no ano de
1807, invade Portugal e, para não enfrentar uma luta da qual dificilmente poderia sair
vitorioso, o Príncipe português D. João embarca com toda a Corte Real para o Brasil,
passando a cidade do Rio de Janeiro a ser a sede do governo português.
Uma das primeiras providências do Príncipe Regente D. João, em 1808, foi permitir que o Brasil desenvolvesse relações comerciais directamente com os países estrangeiros. Declarou-se a liberdade de comércio - embora, de facto, privilegiasse os
interesses ingleses - e os navios de países amigos podiam agora atracar em portos
brasileiros. Nesse mesmo ano de 1808, D. João permite que as terras estatais então
denominadas «sesmarias» pudessem ser concedidas a estrangeiros e por eles exploradas. E um pouco mais tarde, no ano de 1814, lança uma proclamação comunicando
que o Brasil desejava receber imigrantes de todos os povos.
Trata-se, por um lado, de uma posição tardia se comparada com as seguidas por outros países como os EUA que muito antes, já no ano de 1776, acolhiam imigrantes de
todas as origens. Por outro, constitui efectivamente uma mudança radical de postura
do governo português. Assim o Brasil, abrindo os seus portos, passa a estar preparado para receber imigrantes.
Primeiros passos
A história da imigração no Brasil não se desenvolve de forma linear e deve ser objecto
de uma análise faseada que tenha em conta os diversos períodos que integra. Decorrentes de ocorrências políticas de natureza interna e externa, estende-se globalmente
por três etapas bem individualizadas:
1) a primeira, que se desenvolve de 1808 a 1850, em que a existência do regime escravocrata perturba a aceitação da entrada de emigrantes;
2) a segunda, de 1850 a 1888, em que as decisões que visam o fim desse regime criam
novas possibilidades à imigração;
3) uma terceira, a partir de 1888, cuja riqueza e diversidade dos factos políticos que integra, leva a estabelecer dentro dela um conjunto de sub-fases bem diversificadas
(vd. Diégues Jr., 1964: 15-28).
Na política imigratória, delineia-se um especial interesse pela vinda de colonos
alemães. Essa posição foi altamente estimulada pela presença da Arquiduquesa da
Áustria, Dona Leopoldina de Habsburgo, que tendo contraído matrimónio com o Príncipe
D. Pedro, passa a residir no Brasil onde chega em 1817. Aí conhece o alemão major Georg
Schaeffer que conseguiu captar a sua confiança e a quem abriu as portas da Corte. Em
Agosto de 1822, o major Schaeffer, a quem fora atribuído o cargo de agent d’affaires
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politiques, já se encontrava em missão oficial na Europa, agenciando a vinda de agricultores alemães para o Brasil. Assim, poderá compreender-se a forte presença da
imigração alemã nos primeiros tempos desta época, tendo fundado, em 25 de Julho
de 1824, a Colónia de São Leopoldo no Rio Grande do Sul, considerada a primeira
iniciativa deste tipo que, realmente, se revestiu de grande êxito.
Independência e Imigração: diversidade e volume dos fluxos migratórios
Na fase histórica imediatamente pós-independência, o Brasil viveu períodos de forte sentimento anti-lusitano, endossado por grupos de nacionalismo mais acentuado.
Era de facto um país muito dividido nas formas de entender a sua posição perante
Portugal; e, afinal, mantinha-se ainda uma relação familiar que continuava forte pelo
simbolismo que encerrava – lá e cá imperava a Casa de Bragança.
As elites brasileiras também estavam divididas, seguindo diversas tendências que podem ser aglutinadas em dois grupos designados por elite coimbrã e elite brasiliense.
O estudo que se debruça sobre esta questão é da autoria de Lúcia Bastos Neves, que
caracterizou a elite coimbrã como “[...] aquela parte da elite brasileira ilustrada que
freqüentara a Universidade de Coimbra no final do século XVIII e se formara sob a
influência do projeto do Império luso-brasileiro”. (Lustosa, 2006: 142).
No âmbito interno, este grupo combateria atitudes mais radicais que pudessem
provocar ou acentuar um rompimento com Portugal. Por sua vez, a elite brasiliense
apoiava a República, embora aceitasse o Império como uma solução política transitória para o Brasil; contudo, lutava para que a monarquia brasileira tivesse uma feição
republicana.
Com a separação entre Portugal e Brasil, ocorrida em 1822, os nascidos em Portugal
continuaram a viver naturalmente no Brasil, deles não se exigindo a renúncia à nacionalidade portuguesa. Mas, entretanto, ocorreram modificações intrínsecas à sua nova
situação: os portugueses ao se dirigirem para o Brasil passaram por uma alteração
de estatuto: não vinham mais como nacionais circulando dentro de seu espaço pátrio,
mas passaram a assumir o estatuto de visitantes estrangeiros ou, mais propriamente,
de imigrantes. Em breve, os brasileiros passam a conhecê-los e a conviver com eles
nessa qualidade. A sua imagem torna-se então distinta daquela a que o país estava acostumado anteriormente, pois nos tempos da Independência «os portugueses
formavam a classe mais abastada e socialmente representativa do país.» (Lustosa,
2006: 166).
Os imigrantes portugueses que foram chegando ao Brasil depois da independência
política são quase «semelhantes» aos outros estrangeiros – todos estão incluídos na
categoria de imigrantes e possuem o correspondente estatuto.
Em cerca de 140 anos, de 1818 a 1959, a entrada de portugueses no Brasil representou
1.718.541 imigrantes, o que constitui cerca de 32% do total das entradas nesse
período.
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Naturalmente que além de portugueses, outros grupos também se dirigiram ao
Brasil para aí viver como imigrantes, sendo de assinalar como muito importante a
presença dos seis que passam a ser enumerados.
Em termos quantitativos, o de origem lusitana foi imediatamente seguido pelos italianos, posicionando-se em terceiro lugar os espanhóis, o que confere ao Sul da Europa
uma posição destacada, quando se considera numericamente a presença de origem
latina no quadro migratório em análise.
Os alemães, que foram dos primeiros a instalar-se, como já anteriormente referido, passam a aparecer em quarto lugar, embora tivessem sido o grupo com maior
expressão numérica no período compreendido entre 1819 e 1850, correspondente à
primeira fase.
Mais tarde, já no início de 1908, ocorreu a emigração dos japoneses, que ocupa o quinto
lugar no apuramento estatístico correspondente a este período. Os russos, cuja
presença começa a ser assinalada a partir de 1851, embora colocados em sexto lugar,
aparecem entre os principais grupos de estrangeiros entre 1885 e 1914.
Desta forma, o leque étnico vai-se progressivamente abrindo e diversificando, não se
podendo esquecer a multiplicidade de nacionalidades que foram contribuindo para a
tessitura populacional deste país.
Não é possível apontar o número exacto de imigrantes que, a partir de 1818, vieram
para o Brasil e aí passaram a viver definitivamente, sendo de assinalar que os dados
fornecidos nas muito diversificadas obras de investigação e estudo publicados sobre
a presente problemática indicam números que nem sempre coincidem. No entanto,
haver a possibilidade de os ter em consideração, de poder conhecê-los e compará-los,
ainda que tomadas as devidas precauções, pode constituir um importante indicador
para a compreensão da história da origem nacional e social dos que se foram fixando
no país, hoje tão justamente considerado como multicultural.
Em jeito de síntese e tomando em conta factos relevantes, transcrevemos informação
relativa ao período compreendido entre 1819 e 1947, em que o Brasil recebeu um total
de 4.903.991 imigrantes (vd. Fernando Carneiro, 1950: Anexo).
Lembre-se que até 1880, os alemães e os portugueses constituíram presenças predominantes. No decorrer dessa mesma década intensifica-se visivelmente a imigração
italiana.
Tendo como referência o período situado entre 1819 e 1947, o conhecimento de alguns
dados sobre imigrantes no Brasil pode ser interessante por permitir realizar, mediante o processo de comparação, uma mais clara avaliação da contribuição da imigração
portuguesa. Nesse período, o país recebeu como imigrantes: 50 010 polacos; 79 509
sírios-libaneses; 94 453 austríacos; 123 724 russos; 188 622 japoneses; 253 846 alemães; 598 802 espanhóis.
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Uma presença imigratória superior a 1 milhão de pessoas ocorreu somente com dois
grupos – da Itália chegaram 1 513 151 imigrantes e de Portugal partiram, rumo ao
Brasil, um total de 1 462 117 portugueses. A respeito desse conjunto de dados que foi
apresentado, Giralda Seyferth afirma o seguinte: “Se a imigração alemã é mais antiga
e marcante por ter constituído colônias homogêneas, isoladas e fortemente próximas
da identidade étnica germânica, ela está longe de ser comparada, em termos numéricos, com a italiana. Só uma outra corrente imigratória européia foi tão intensa quando
a italiana: a portuguesa.” (1990: 11).
Divulgando a imagem do Brasil
Em todo o continente americano existia uma verdadeira competição na procura de
imigrantes. Havia como que um desafio entre países receptores no que respeitava aos
processos desenvolvidos para o seu recrutamento e muitos dos fluxos migratórios
que circulavam entre diferentes espaços continentais resultavam da influência exercida pelas imagens atractivas do futuro país de acolhimento. Eram então apresentadas
múltiplas vantagens, transmitindo todo um conjunto de facilidades processuais e uma
variedade de formas de possível concretização de projectos individuais ou colectivos.
Muitos eram os agentes que intermediavam este processo e o respectivo posicionamento que cada um deles ocupava tanto na sociedade civil como em departamentos
estatais. Muitas vezes as acções eram desenvolvidas através de companhias organizadas, de modo a despertar vontades e accionar deslocações; muitas outras, envolvendo
nessa rentável tarefa a vontade individual de engajadores, de capitães de navios ou até
mesmo a boa vontade de padres católicos, para quem não eram alheias as dificuldades
económicas e o sofrimento dos seus paroquianos (vd. Pereira, 2002: 354-356).
“Os parochos, os regedores e outras auctoridades, mais em contacto com a população são os auctores ou cúmplices, sciente ou inscientemente, d’aquellas falsidades
de documentos e consequente falsidade de passaportes e registos. Este asserto póde
provar se mil e mil vezes.” (Primeiro Inquérito Parlamentar sobre a Emigração Portuguesa, 1873: 140)
Como numa orquestração harmoniosa, já no decorrer do século XX, escritores, jornalistas, políticos e principalmente a diplomacia brasileira empenhavam-se em difundir,
junto ao mundo europeu ocidental e norte-americano, uma visão favorável do Brasil.
Tratava-se de uma verdadeira política de difusão da imagem que, segundo Thomas
Skidmore (1976), era tão antiga quanto o reinado de D. João VI – numa referência à
Missão Artística Francesa que chegou ao Brasil em 1816 e que, com a obra de seus
artistas, muito divulgou o Brasil na Europa.
Era importante descrever o Brasil para aqueles que não o conheciam e assim canalizar para o país correntes de imigrantes, supostamente mais aptos do que os trabalhadores nacionais, para suprir a falta de mão-de-obra, a partir do ano de 1888, com a
abolição da escravatura. O Brasil precisava urgentemente de «trabalhadores livres».
Precisava de imigrantes.
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Alguns defendiam como desejável promover somente a imigração de brancos; outros
(de forma mais discreta, e muito em particular o governo) temiam que a presença de
militantes afro-americanos viesse a insuflar o ódio racial no Brasil. Mas a verdade
é que todos estavam de acordo quanto aos potenciais perigos, pela fragilidade dos
critérios que pretensamente asseguravam o controle que havia sobre a entrada de
imigrantes, especialmente no caso de gentes de pele negra ou amarela, discriminando os de origem africana e asiática.
Critérios de raça como directrizes da política imigratória
No Brasil, toda literatura sobre a imigração destaca o facto de que a escolha dos
trabalhadores livres necessários ao desenvolvimento do país era filtrada por critérios
que poderiam justamente ser classificados como raciais.
O termo raça, no discurso dos políticos e na obra dos intelectuais brasileiros da primeira metade do século XX, era utilizado com uma interpretação que traduzia a síntese
entre o biológico e o cultural, sentido que ainda se alongará até aos tempos da II Guerra
Mundial. Assim, a expressão raça “[...] foi predominantemente utilizada durante o
período da imigração de massa, menos no seu sentido estritamente biológico do que
como termo que identificava populações que supostamente carregavam uma unidade
física e cultural.” (Maio e Santos, 1996: 62). Da parte do Brasil havia preferência por
imigrantes brancos e europeus, rejeitando como imigrantes os «não brancos».
Tudo o que por último vem sendo exposto harmoniza-se com o que foi chamado
«teoria do branqueamento», aceite pela maior parte da elite brasileira de 1889 a 1914,
quando a eclosão da I Guerra Mundial provoca alterações nesse modo de pensar. Era
um constructo mental característico da cultura brasileira, também partilhado pelos
EUA e pela Europa, que se baseava no pressuposto da superioridade branca e da
valorização da raça ariana, tendo como pano de fundo a crença na existência de raças
«mais adiantadas» e «menos adiantadas». Dito de forma directa e com simplicidade,
acreditava-se que tendo o Brasil populações negras, a imigração branca, através da
miscigenação, faria com que ocorresse um processo de embranquecimento populacional. Essa «teoria do branqueamento» foi uma integrante ideológica da política imigratória brasileira, na qual a componente biológica do conceito de raça então vigente
se apresentava muito forte, pela sua permanente presença nos critérios de selecção
adoptados.
A Política de «Cotas de Entrada»
Os imigrantes «não brancos», como se sabe, não eram desejados pelo Brasil. Bem
ilustrativo desta afirmação, e com o sentido acima apontado, tome-se o conteúdo de
Decreto de 28 de Junho de 1890, uma legislação promulgada logo após a Proclamação
da República que proibia a entrada no país de populações oriundas da Ásia e da África.
E mais ainda, os agentes diplomáticos e consulares do país residentes no estrangeiro
deveriam tentar, por todas as formas, impedir que essas populações se dirigissem ao
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Brasil. Mas se tal viesse a ocorrer, a polícia dos portos estava mandatada no sentido
de impedir o seu desembarque.
Esta legislação esteve vigente até o ano de 1907, possibilitando que logo depois, no
ano de 1908, chegasse ao Brasil o primeiro contingente de japoneses integrado por
quase 800 imigrantes. Em correspondência oficial, Oliveira Viana, então Ministro
Plenipotenciário do Brasil no Japão, escrevia afirmando que não considerava essa
imigração desejável pois significaria uma maior mistura de raças inferiores na população brasileira. Além disso, salientava ainda haver uma «[...] diversidade da educação, costumes e sobretudo natureza psicológica e objetivo social que separa a raça
ariana da mongólica», expressão colocada como um divisor de águas (Leão em
Dezem, 2000: 30).
No âmbito interno, apesar dos receios dirigidos ao chamado «perigo amarelo», a imigração japonesa ampliou-se e, no ano de 1934, viviam no Brasil, nomeadamente no
Estado de São Paulo, cerca de 175 000 japoneses e seus descendentes.
O Presidente da República, Getúlio Vargas, promulgou a Constituição do Brasil de
1934, considerada democrática mas que teve, no entanto, uma vida breve. A sua substituição foi lentamente preparada por políticos e pelo exército e sentida na vida interna
do país que, cada vez mais, restringia a liberdade do cidadão. Uma nova etapa da vida
constitucional brasileira (autoritária) começa quando Vargas dá um golpe de Estado
e outorga a Constituição do Brasil de 10 de Novembro de 1937, que marca vários fins
trágicos na vida do país, relativamente aos partidos políticos, às liberdades individuais
e à própria democracia.
Inicia-se o Estado Novo (1937-1945). Trata-se de um tempo histórico no qual o Brasil
sofreu fortes influências da ordem internacional: o ressurgimento dos regimes políticos totalitários europeus de que são exemplo a Alemanha hitleriana, a Itália fascista
e o Portugal salazarista.
Com o Estado Novo brasileiro ocorreram mudanças radicais na vida nacional. Entretanto, não se alterou a questão das «cotas de imigração» sendo mantidas as posições
anteriores na Constituição de 1937: a cota de imigração de 2% continuava autorizada
e inserida nas questões relacionadas com a Ordem Económica. De tal constituem
exemplo os extractos do normativo então vigente que a seguir são enumerados:
“Artigo 151 – A entrada, distribuição e fixação de imigrantes no território nacional
estará sujeita às exigências e condições que a lei determinar, não podendo, porém, a corrente imigratória de cada país exceder, anualmente, o limite de dois por
cento sôbre o número total dos respectivos nacionais fixados no Brasil durante os
últimos cinqüenta anos” (Campanhole e Campanhole, 1976: 328).
A preocupação política incidia sobre a problemática imigratória e, respeitando o valor
de 2% estabelecido por determinação constitucional, institui o Decreto Lei n.º 406
de 4 de Maio de 1938, que dispunha sobre a entrada de estrangeiros no território
nacional:
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“Artigo 14 – O número de estrangeiros de uma nacionalidade admitido no país em
caráter permanente, não excederá o limite anual de 2 por cento (2%) do número de
estrangeiros da mesma nacionalidade entrados no Brasil nêste caráter no período
de 1 de janeiro de 1884 a 31 de dezembro de 1933” (Bobbio, 1938: 164).
O dispositivo legal trata com igualdade todos os imigrantes – não há distinções ou excepções baseadas em quaisquer critérios. Mas a questão profissional era enfocada. O
Capítulo III do Decreto-Lei n.º 406, entre outras determinações, estabelece, no que diz
respeito à cota obrigatória, que oitenta por cento (80%) desta deveria ser preenchida
por agricultores ou técnicos de indústrias rurais.
Tensões políticas e controle das minorias imigrantes
As novas posições da política imigratória brasileira, que estabeleceram um controle
de entrada de imigrantes segundo a raça, desagradaram a muitos grupos que já estavam estabelecidos no país. Recorde-se que se vivia então um clima que previa para
breve um conflito mundial e, nessa fase difícil para muitos países europeus, era muito
importante poder vir a contar com «países de acolhimento». Além disso, a regulamentação constitucional, no que diz respeito às cotas (efectuada pelo Decreto-Lei n.º
406), surgira num contexto social tenso, acirrado pela política do governo de Getúlio
Vargas que estava limitando, por várias formas, o agir das minorias imigrantes.
Tratava-se de determinações legislativas, de que são exemplo a proibição rigorosa
e definitiva de os estrangeiros exercerem qualquer actividade política, expressas no
Decreto-Lei n.º 383 de 18 de Abril de 1938 (vd. Bobbio, 1938: 119). Trata-se de posições que eram muito apoiadas pelo exército, a partir de preocupações referentes à
unidade e à independência nacional. No contexto dessa política restritiva do Estado
em relação às minorias imigrantes, os diversos grupos reclamaram timidamente pois
o momento político-autoritário da época não permitia mais.
A diplomacia do III Reich, no entanto, reage e Karl Ritter, embaixador da Alemanha,
trata pessoalmente do assunto inicialmente com Oswaldo Aranha, Ministro das
Relações Exteriores e, posteriormente, com o próprio Presidente Vargas. Não consegue,
no entanto, ser atendido em seu pleito e o Decreto-Lei n.º 383 não foi revogado.
Paralelamente, mesmo já se apresentando o Brasil de então como um país claramente interétnico, o governo Vargas implanta uma política de nacionalização do ensino que tinha como espinha dorsal uma grande valorização do idioma português.
Por outro lado, proibia rigorosamente o falar étnico – o italiano, o alemão, o japonês,
o polaco – não somente em situações de vida pública mas inclusive no recesso do
lar. Inicia-se assim uma fase de «assimilação forçada» (expressão usada pelas próprias autoridades) das populações imigradas, sendo que esse processo assimilatório,
especialmente no que respeita à questão idiomática, ficou sob o controle das autoridades policiais e militares.
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Um documento de Fritz Sudhaus, que analisa a questão do ensino em regiões receptoras de imigrantes, tem palavras categóricas dirigidas aos luso-brasileiros e, tomando a posição de realizar uma análise retrospectiva, chega a relembrar os tempos da
descoberta do Brasil. São análises contundentes, que expressam o pensar de muitos
imigrantes de então, que desejavam ardentemente «ser brasileiros» e, ao mesmo
tempo, manter as suas raízes étnico-culturais. Segundo a sua percepção:
«(…) os luso-brasileiros detinham um poder exacerbado e achavam injusto que,
pelo acaso de terem descoberto o país e vivido ali sozinhos durante 500 anos, em
companhia de negros e índios, hajam conquistado o direito de impingir a sua norma
de existência a todos os habitantes do Brasil. Não atribuem aos portugueses nada
de especialmente distinto que os credencie a um título de proprietário político,
ideológico ou mesmo cultural dominante sobre os demais grupos estrangeiros que
vieram construir a sociedade brasileira.» (Sudhaus apud Schwartzman et al., 1984: 158).
O que desejavam as lideranças imigrantes? Que em pé de igualdade com o modo de
viver luso-brasileiro, o Brasil permitisse também o desenvolvimento de novas formas
de viver baseadas em diversas articulações culturais, tais como a ítalo-brasileira, a
teuto brasileira e a nipo-brasileira, entre outras.
O Brasil aberto à imigração portuguesa
O contexto de conflito cultural vivido pelo Brasil foi oportunamente analisado por
Gilberto Freyre numa conferência proferida no Gabinete Português de Leitura, na
cidade de Recife (Pernambuco), na tarde de 2 de Junho de 1940. Posteriormente,
acrescida de adendas, foi publicada sob o título, “Uma cultura ameaçada: a luso-brasileira”.
A partir desse momento, as análises passam a enfocar a cultura dos imigrantes estrangeiros no Brasil, especialmente a de origem alemã, detendo-se em associações
e eventos que procuravam afirmar a germanidade o que, segundo Freyre, tinha relações com o nazismo que então dominava a Alemanha. O título – Uma cultura ameaçada
– tem muito a ver com essa situação protótipo: num país pluri-étnico, a presença
cultural dos estrangeiros imigrados poderia constituir uma ameaça para a cultura de
raízes lusas, que antes tinha existido de forma dominante.
Gilberto Freyre considera os portugueses como um povo único quanto à capacidade
de se perpetuar em outros povos, sua forma de enaltecer a miscigenação. Afirma ainda, que o segredo da presença portuguesa continuar tão marcante no Brasil, um país
com dimensão continental, se deve ao facto de a cultura portuguesa saber conviver
com as diversidades.
Na segunda metade da década de 1930, já se podia perceber claramente que a posição oficial brasileira se colocava a favor de uma definição de «nação» como inserida
no mundo lusitano. Algum tempo depois, o Conselho de Imigração e Colonização (CIC)
debruçou-se sobre a questão das «cotas de imigração», como instrumento que exer-
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cia rígido controlo de entrada de estrangeiros, tomando posições que favoreceriam a
imigração portuguesa.
Assim sendo, em 22 de Abril de 1939, a imigração portuguesa é excluída do «regime
de cotas» – não há mais limites para o número de portugueses que desejarem fixar-se
no país. O assunto causa natural júbilo na colónia portuguesa, cria aproximação
entre os dois governos – o presidente da república portuguesa, marechal Óscar
Carmona, convida oficialmente Getúlio Vargas para visitar Portugal; a guerra impede que a visita se concretize. Mas a guerra aproxima ainda mais os dois povos, à
medida que os grupos imigrantes formados por italianos, alemães e japoneses (as
correntes imigratórias mais fortes do Brasil, à excepção dos portugueses) passam
a ser vistos sob a óptica da segurança nacional. Enfim, a exclusão dos portugueses
do «regime de cotas» aproxima, mais ainda, dois regimes políticos, o de Salazar e
o de Vargas.
O que se deseja salientar é que a postura de favorecimento à imigração lusa concretizada a partir de 1940 deve ser analisada como um indicador de adesão do Brasil
a um modelo de nação que favorecia as raízes lusitanas. Nesse contexto analítico,
pode melhor entender-se que Simon Schwartzman, ao descrever as conquistas que
os luso-brasileiros tiveram a partir da Constituição de 1934 (ampliadas na Constituição de 1937), tenha dito que assim se oficializou a «brasilidade concebida no sentido
lusitano» (1984: 159). O conceito de brasilidade expressava então uma concepção de
nação que em sua essência aglutinava ideologicamente a contribuição dos portugueses,
dos povos indígenas e das populações africanas que demandaram ao Brasil – era a
ideologia das «três raças» - mas sob a liderança da cultura lusa.
Nota Final
No século XIX, a crise que se instalara em muitos dos países do continente europeu
conduziu os a procurar fora deles, a solução para os problemas sociais e económicos
existentes. O «novo mundo» constituiu assim, o quadro geográfico encontrado como
solução e, para ele, deslocaram-se muitos dos que não conseguiam encontrar na sua
pátria formas de poder sobreviver, melhorar as condições de vida ou realizar as suas
ambições. Os fluxos migratórios de determinadas origens encaminharam-se para
determinados destinos, estabelecendo assim concentrações sociais, cuja variedade
étnica veio a ser capaz de poder fazer perdurar formas de viver com individualidade colectiva, que marcaram o carácter multicultural das sociedades transatlânticas
emergentes.
É neste quadro temporal que Portugal e o Brasil, que já se encontravam ligados por
laços históricos e políticos desde o séc. XVI, vieram a estabelecer uma forte corrente migratória que deu continuidade a formas diversas de relacionamento social. O
primeiro, como «fornecedor» de uma mão-de-obra excedentária; o segundo, como
«receptor» dos trabalhadores estrangeiros indispensáveis ao seu crescimento, ao
seu desenvolvimento económico e à afirmação internacional desejada.
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A todos os movimentos migratórios subjaz a articulação de um conjunto de interesses do país de emigração e do país de imigração, enquadrados por molduras jurídicas próprias, cujos regulamentos são facilitadores ou repressores da mobilidade
social existente. Não obstante a vontade dos «actores» migrantes que por eles são
condicionados ou que conseguem formas de ultrapassar os normativos vigentes, a
estrutura de cada um dos países envolvidos e a conjuntura política que os caracteriza
sobrepõem-se às vontades individuais, ultrapassando-as em muitos casos.
Portugal preocupava-se seriamente com a «saída de gentes» e discutindo uma problemática de grandes dimensões com impacto no seu quotidiano, procurava não só
conhecê-la como gizar soluções que pudessem vir a solucionar a situação em que se
encontrava.
Lembre-se, por exemplo, a encomenda da realização de um Inquérito à Câmara dos
Senhores Deputados, cujas respostas foram essencialmente dadas pelas autoridades
diplomáticas residentes no estrangeiro e cujos resultados foram publicados em 1873
num muito interessante Relatório; e de um outro, realizado pela Sociedade de Geografia de Lisboa sobre o mesmo assunto. Através dos dados obtidos nestes e noutros
estudos ressalta a importância do Brasil e da dimensão que nele assume o fenómeno
imigratório português. Teses de Doutoramento, estudos de universitários, de políticos
e recorrência dos artigos de jornalistas ilustram da importância desta temática, que
incide sobre os que a esse país se dirigiam. Neles são invocados o volume, as condições em que eram realizadas as viagens, as inesperadas dificuldades encontradas à
chegada, as más condições de instalação mas também, os sucessos obtidos, o poder
dos movimentos associativos que congregavam convívios e associavam vontades, as
obras benemerentes, as transferências bancárias, os investimentos feitos e dádivas
proporcionadas ao país de origem e todo o desenvolvimento que por eles foi realizado
a nível nacional e local.
Sem a emigração para o Brasil e toda a movimentação económica por ela proporcionada, Portugal nunca poderia ter ultrapassado os tempos difíceis que viveu ao longo
do século XIX e do século XX.
De entre os milhares de emigrantes que se dirigiram ao Brasil, o grande volume de
portugueses que o procuraram teve uma aceitação muito especial. Facto que é expresso pelo conteúdo das leis reguladoras do fenómeno migratório e pelo comportamento político dos governantes daquele país. Embora esta proeminência pudesse ter
sido contestada num espaço social marcadamente diversificado, em que se confrontavam interesses culturais de diversa natureza, a sua presença foi capaz de dar continuidade a uma herança histórica e de construir novas formas de viver o quotidiano
dando espaço à cultura luso-brasileira.
Em síntese, o Brasil constituiu o principal destino dos portugueses, que o procuraram
por várias razões ao longo de séculos e a aceitação que tiveram marcou a preferência
política que lhes foi por ele proporcionada. A história partilhada por estes dois países
deu-lhes oportunidade de vir a estabelecer uma ligação privilegiada, da qual decorreram sólidas relações sociais, manifestadas através de marcas culturais colectivas,
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que publicitam a reciprocidade de preferências que entre ambos veio a estabelecer-se.
A imigração portuguesa foi vista por Gilberto Freyre (1940) como a única conveniente
ao Brasil, não se colocando, de forma alguma, a ideia de que outros grupos teriam
qualquer «direito de imigrar para o Brasil». Sente-se nos seus escritos, como por
exemplo o livro: O mundo que o português criou, os sentimentos que o apaixonado
autor nutria por Portugal e pelos portugueses.
Ao posicionar-se decididamente a favor da imigração portuguesa por ser harmónica
com o lastro cultural do país receptor, Freyre resgatava a história colonial visando
“[...] a rehabilitação da figura – por tanto tempo caluniada – do colonizador português
no Brasil; para a rehabilitação da obra – por tanto tempo negada ou diminuida – da
colonização portuguesa da América, para a rehabilitação da cultura luso-brasileira
ameaçada hoje [..]” (Freyre, 1942: 16).
Ao dizer «hoje», o autor refere-se à década de 1940, época da II Guerra Mundial,
tempos de solidificação da nacionalidade, quando ocorria no Brasil uma verdadeira
“guerra” entre as culturas dos grupos estrangeiros que haviam demandado o país. As
culturas imigrantes de origens não lusas aspirando conservar as suas raízes e manter
fortes as relações com os países de origem; e os imigrantes portugueses, expressão
da cultura lusa, considerados presenças fundamentais no Brasil no sentido cultural
de que Gilberto Freyre foi o grande paladino da difusão dessa forma de pensar.
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Resumo

Palavras-chave

A colónia portuguesa no Rio de Janeiro criou, para solução de
problemas individuais e como estratégia de acção colectiva,
várias associações, na sua maioria, de auxílio-mútuo. Tais entidades
tiveram um importante papel numa cidade onde a colónia lusitana era grande, frente ao total da população e às demais
colónias estrangeiras. O associativismo de auxílio mútuo português
caracterizou-se pelo grande número de entidades, maioritariamente de médio e pequeno porte, mais voltadas para laços
nacionais do que regionais e que adquiriram razoável património.
O declínio e quase desaparecimento dessas agremiações podem
ser atribuídos às mudanças políticas dos estados brasileiro e
português e à diminuição da imigração no Brasil.
emigração, associações de beneficência, auxílio-mútuo,
associativismo português, Brasil

Abstract

The Portuguese community in Rio de Janeiro organized in associations of mutual-help as a strategy to individual problem solving and
collective action. These entities played an important role in a city
where the Lusitanian community was large, both in absolute and
in relative terms if compared with other foreign communities. The
Portuguese associativism of mutual help was characterized by the
existence of a great number of entities, of medium and small size,
more oriented to national ties than regional ones, and able to acquire a large patrimony. The decline and almost extinction of these
associations can be explained by the political and policy changes
of the Brazilian and Portuguese States, and by the decrease of the
immigration to Brazil.
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La colonia portuguesa en Río de Janeiro creó como mecanismo de
solución de problemas individuales y estrategia de acción colectiva,
varias asociaciones, en su mayoría de ayuda-mutua. Tales entidades jugaron un papel importante en una ciudad donde la colonia
lusitana era grande en términos absolutos y relativos, frente al
total de la población y de las demás colonias extranjeras. La organización en asociaciones de ayuda-mutua por parte de los portugueses se caracterizó por el gran número de entidades, la mayoría
pequeñas y medianas, dedicadas más a los intereses nacionales
que regionales, que adquirieron un patrimonio considerable. Las
razones del declino y casi desaparición de estas organizaciones
pueden encontrarse en los cambios de políticas de los Estados
brasilero y portugués, y en la disminución de la inmigración para
Brasil.
emigración, asociaciones de beneficencia, apoyo-mutuo,
asociacionismo portugués, Brasil
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Beneficência e auxílio mútuo no associativismo
português: Rio de Janeiro, 1903-1920
Vítor Marques da Fonseca

Introdução
Na maior parte do período imperial brasileiro, a criação e o funcionamento de associações dependiam da obtenção de autorização do Estado, representado, conforme
a época, por autoridades policiais, juízes de paz ou pelo Conselho de Estado. Só em
1882, pela Lei n.º 3.150, de 4 de Novembro, que regulava o estabelecimento de companhias e sociedades anónimas, foi concedida a liberdade de criação e funcionamento
a associações de socorros mútuos, literárias, científicas, políticas e de beneficiência.
É possível discutir as razões para tal liberalização, mas não há dúvida de que muitos
factores concorreram para isso: a interferência do Estado era vista cada vez mais
como descabida, conforme reconheciam alguns conselheiros em casos que tiveram
repercussão na imprensa, e a nova fase económica do país, caracterizada por um
acentuado aumento da entrada de capitais estrangeiros e criação de inúmeras empresas, o que dificultava a permanência de procedimentos tão burocráticos.
A Constituição republicana de 1891 assumiu a liberdade de associação – “A todos é
lícito associarem-se e reunirem-se livremente e sem armas; não podendo interferir
a polícia senão para manter a ordem pública”1. Esse dispositivo foi regulamentado
pela Lei nº 173, de 10 de Setembro de 1893, que manteve a liberdade associativa, mas
incluiu a figura do registo para obtenção de personalidade jurídica. Embora opcional,
à excepção das sociedades muito simples e pobres, todas as que tivessem património
precisavam de se matricular para obter o direito de livremente disporem dos seus
activos, instaurarem processos judiciais ou dar-lhes resposta como personalidade diferente da dos seus associados. Quase dez anos mais tarde, foi promulgada a Lei nº
972, de 2 de Janeiro de 1903, que criou no Rio de Janeiro o Ofício Especial de Registo
de Títulos e Documentos, atribuindo-lhe, como uma das competências, o registo das
sociedades civis que pretendessem gozar de personalidade jurídica. A primeira mudança, ainda que pequena, que ocorrerá nesse quadro será a entrada em vigor, em
1917, do Código Civil.
O facto desse cartório ter funcionado, sem concorrência de nenhum outro, e num
período – 1903 a 1916 – em que vigorava uma mesma base legal, faz da sua documentação, custodiada pelo Arquivo Nacional, uma fonte privilegiada para o estudo do
associativismo.2 As associações existentes no Rio de Janeiro, então capital, que desejassem possuir personalidade jurídica eram obrigadas a informar a denominação, os
fins, a sede, a administração e a representação, em juízo e fora dele, se os membros
respondiam ou não subsidiariamente pelas obrigações que os seus representantes
assumissem em nome delas e a publicar no Diário Oficial, fornecendo uma cópia, o
extracto dos estatutos.
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No período, registaram-se 668 associações. Uma tipologia, com base em classificações comuns na legislação e muito presentes nos documentos das próprias associações, refere sociedades de auxílio mútuo, beneficentes, culturais, educativas, políticas, recreativas, religiosas e sindicais, conforme o gráfico a seguir.
Figura 1- Associações por tipo

Algumas associações tinham outras características que filtravam o ingresso, originando subtipos. No caso daquelas de auxílio mútuo e de beneficência, ocorriam
associações por categoria profissional, empresa e nacionalidade ou naturalidade. No
primeiro subtipo, o elemento principal era o exercício de uma dada actividade profissional; no segundo, o pertencer a uma empresa, que se não incentivava, pelo menos
tolerava a existência da agremiação; no terceiro, os laços da origem do associado, o
que era importante numa cidade com forte presença de imigrantes e migrantes.
As associações de auxílio mútuo e de beneficência de grupos nacionais.
O associativismo foi um recurso usado pela população para solução de um amplo
leque de problemas. Associar-se não só é um mecanismo comum, que a própria
experiência humana consagra (“a união faz a força” diz um ditado universal), como
também foi sempre incentivado pelas mais diferentes ideologias, encontrando-se
tanto na base do catolicismo como do pensamento de esquerda, quaisquer que sejam
as suas matizes.
No Brasil do final do séc. XIX e início do XX, funcionava também como meio de solução de problemas, de ordem individual ou colectiva. Numa sociedade baseada em
princípios liberais, em que o Estado pouco intervinha nas relações profissionais, nem
tinha políticas de saúde, habitação, previdência ou lazer, a busca de soluções pela via
do associativismo era consequente, sendo uma forma eficiente de pressioná-lo para
o encaminhamento de algum tipo de solução, mesmo que paliativa. O associativismo
funcionava como um meio dos indivíduos conquistarem e exercerem os seus direitos
como cidadãos.
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Para os estrangeiros em geral, e os portugueses em particular, a associação era uma
estratégia útil individual e colectiva, tanto frente ao governo brasileiro como ao do seu
país de origem. Na medida em que a emigração “desmancha” laços com a comunidade de nascimento – mesmo no caso de emigração familiar, e se sabe que esse não
é o modelo predominante no caso português3, a família que migra é aquela nuclear,
próxima, e o isolamento e solidão frente aos problemas que a vida apresenta são comummente minorados pela associação com os patrícios, sejam eles os próximos, da
mesma cidade ou aldeia, ou, pelo menos, da mesma pátria.
A cidade do Rio de Janeiro sempre teve um importante contingente de imigrantes,
principalmente portugueses,4 e sua grande presença pode ser comprovada pelos censos, desde o de 1872, que estimava que eles constituíam 2/3 da população estrangeira
na Corte. Em 1890, os portugueses eram 105.482 indivíduos, 24% de toda a população
do Distrito Federal, além de representarem 68% de toda a população estrangeira da
cidade. O recenseamento de 1906, voltado exclusivamente para o Rio de Janeiro, afirmava que eles eram 132.529, 1/5 da população total e 71% de todos os estrangeiros.
Em 1920, eram 172.633, 15% da população total e 71% da população estrangeira.
É natural a existência de inúmeras sociedades portuguesas ou de inspiração lusitana.
Além das sociedades estritamente portuguesas, que só aceitam membros dessa nacionalidade, há um grande número de associações criadas e ligadas a portugueses,
característica normalmente expressa nas suas denominações, mas com vocação cosmopolita, aceitando, para ingresso, cidadãos de quaisquer países . Essas associações
eram em número muito maior5 do que aquele das outras colónias e são extremamente importantes até porque nenhum dos outros grupos estrangeiros apresentou
um comportamento semelhante – o seu raio de acção chegava, no máximo, aos seus
descendentes. No entanto, apesar da sua importância, não serão estudadas neste
artigo.
Existiram 346 associações de auxílio mútuo e trinta e cinco de beneficência que
obtiveram personalidade jurídica, totalizando 371 associações, cerca de 55,53% do
universo total. Vinte e três associações de auxílio mútuo ou beneficência eram do
subtipo nacionalidade (c. 6,19%), isto é, apenas admitiam como membros os seus
compatriotas, sendo que dessas, doze (c. 52,17%) são associações de auxílio mútuo
ligadas a portugueses. Das outras nacionalidades, temos de auxílio mútuo, três israelitas
(Irmandade de Beneficência Israelita, Sociedade União Israelita do Brasil e Sociedade
Beneficente Haché Ezer), duas italianas (Societá Operaria Fuscaldense di Mutuo
Soccorso Umberto I e Societá Italiana di Beneficenza e Mutuo Soccorso), uma espanhola (Sociedade Espanhola de Beneficência no Rio de Janeiro), uma inglesa (Cemitério dos Ingleses) e uma brasileira (Sociedade de Beneficência Bons Amigos União
do Bonfim); de beneficência, há uma alemã, uma belga e uma francesa. Independentemente de serem voltadas para uma nacionalidade, o número de sociedades de
auxílio mútuo (com benefícios dirigidos principalmente aos membros) é muito superior àquele das beneficentes (voltadas à filantropia, principalmente para indivíduos
não associados).
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É possível ter como hipótese explicativa que a própria ideologia liberal, ao valorizar a acção do indivíduo, termina por consagrar também a ideia de que cada um é
responsável por suas vitórias e fracassos, devendo colher os louros ou encontrar a
solução necessária aos seus problemas. No entanto, os dados disponíveis sobre as
condições médias de vida da maior parte da população fazem parecer mais crível que
os problemas de sobrevivência individual e familiar são de tal ordem que excluem,
para a maioria das pessoas, a possibilidade de ajuda sistemática a outros, ainda que
reconhecidamente em piores situações. Nesse sentido, entende-se os problemas enfrentados pela Sociedade Portuguesa Caixa de Socorros D. Pedro V (posteriormente
Real e Benemérita) para fazer os membros compreenderem que ela, apesar de ter o
carácter de auxílio mútuo, também praticava filantropia com pessoas fora do quadro
social. No relatório da direcção de 1875, percebendo-se a diminuição da entrada de
novos associados, concluiu-se como uma das causas “[...] a ideia falsa que se espalhou de que os sócios e os não sócios tinham direitos iguais aos socorros da caridade”
(Silva,1990: 79) o que obrigou de imediato a rever os critérios de ajuda para repatriação de pobres e doentes.
A quantidade de associações portuguesas é significativa, ainda que se possa afirmar
que o número de portugueses no Rio de Janeiro fosse superior ao de todas as demais
nacionalidades. Colónias pequenas, como a francesa e alemã, ou até menores, como
a belga, dispunham de sociedades de beneficência para compatriotas em dificuldades, o que não ocorria entre os portugueses6. Uma das razões que pode ser apontada
tem que ver com a própria composição social da colónia portuguesa, na sua esmagadora maioria trabalhadores sem nenhuma ou com pouca qualificação profissional,
a viver com grandes dificuldades e a depender fundamentalmente de associações de
auxílio mútuo. Essas entidades tentavam atrair os emigrantes com maior sucesso
para, como membros da direcção, as ajudarem, política ou economicamente, além
de, frequentemente, destinarem cargos honoríficos para membros da representação
diplomática ou para a família real, a fim de aproximá-los e conquistar, se possível,
alguma ajuda.7
Associações portuguesas de auxílio mútuo
As associações de auxílio mútuo portuguesas não prestavam serviços diferentes das
congéneres, fossem ou não de algum subtipo. Visando auxiliar seus membros, ofereciam desde o que era considerado “socorros”, por exemplo, benefícios em períodos
de inactividade por doença ou acidente, ajudas para funeral e luto, do associado ou
alguém da sua família8, assistência médica e farmacêutica, assistência jurídica, auxílio para viagem ao interior ou exterior por motivos de saúde, fianças para o exercício
de actividades profissionais ou para contratação de aluguer de residência e pequenos
empréstimos, até às chamadas “beneficências”, principalmente pensões, para pessoas inválidas para o trabalho ou presos, e pensões ou heranças para os familiares,
em casos de morte do sócio, além de oferecerem ocasiões de convívio, principalmente
em dias de festa, e a manter a biblioteca. A lista abaixo enumera as associações
portuguesas desse tipo registadas no período.

226

Migrações entre Portugal e América Latina

Quadro 1 - Associações portuguesas de auxílio mútuo registadas
Reg.

Nome

Data reg.

Data fund.

129
415

Associação Beneficente Protectora da Colónia Portuguesa

14/01/1907
25/11/1909

29/06/1884

124
772

Associação Portuguesa de Beneficência Memória a Luís de Camões

09/01/1907
15/02/1916

10/06/1880

169

Centro Beneficente da Colónia Portuguesa

25/01/1907

24/05/1896

368
429
744

Centro Beneficente dos Monarquistas Portugueses

25/01/1909
15/04/1910
14/10/1915

05/07/1908

117
378
792

Congregação dos Artistas Portugueses

09/01/1907
16/04/1909
12/07/1916

28/09/1883

142
431
816

Fraternidade dos Filhos da Lusitânia

17/01/1907
25/04/1910
25/10/1916

08/07/1882

07/06/1911

488

Liga Monárquica D. Manuel II

130

Real Associação Beneficente dos Artistas Portugueses

14/01/1907

26/05/1863

160
586

Real Centro da Colónia Portuguesa [do Rio de Janeiro]

23/01/1907
05/04/1913

23/12/1892

156
531

Sociedade Fraternidade Açoriana

21/01/1907
29/02/1912

15/08/1881

40
550

Sociedade Portuguesa Caixa de Socorros D. Pedro V, Real e Benemérita

16/08/1904
02/07/1912

31/05/1863

328

União e Progresso Protectora dos Cabo-Verdianos

14/06/1908

18/08/1907

As associações mais antigas são de 1863, sendo que a dos Artistas Portugueses antecede por poucos dias a Caixa de Socorros D. Pedro V. À excepção da Protectora
dos Cabo-Verdianos e do Centro Beneficente dos Monarquistas Portugueses, todas as
demais são fundadas no séc. XIX. Entretanto, existem associações portuguesas anteriores, mas de outro carácter, cabendo a primazia ao Gabinete Português de Leitura
(depois, Real), que foi fundado em 1837.
Uma outra observação é que duas associações restringiam-se somente a pessoas
com a mesma naturalidade, a Fraternidade Açoriana e a Protectora dos Cabo-Verdianos. Caberia investigar o fundamento de tal restrição, mas, pelo menos no
caso dos cabo-verdianos o fenótipo e o facto de, em grande parte, exercerem actividades ligadas à estiva, podem ter concorrido para isso. Quanto ao Centro Beneficente
dos Monarquistas Portugueses, a sua fundação é fruto da proclamação da República
em Portugal e se contrapunha a uma associação política fundada em 1908, o Grémio
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Republicano Português. Embora pretendesse lutar junto ao governo português pela
amnistia dos seus associados, os objectivos do Centro eram os de defendê-los no
cível e no crime, excepto em casos de infâmia, zelar pelos interesses económicos dos
ausentes do Brasil, por meio de procurações, inclusive liquidando os seus espólios,
celebrar missas por D. Carlos e D. Luís Felipe e pelos membros falecidos. Além disso, incluía-se velar pelas viúvas e órfãos dos sócios, socorrê-los na velhice, doença
grave ou invalidez, proporcionar-lhes diversões lícitas (banda de música e gabinete
de leitura), realizar conferências e aulas nocturnas, repatriá-los e participar nos seus
funerais.
Das doze associações, apenas quatro funcionaram com apenas um estatuto. Das
demais, cinco tiveram dois, e três necessitaram registar-se três vezes. Embora as
associações pudessem reformar os seus estatutos todas as vezes que o desejassem,
a frequência com que isso ocorria, até porque representava gasto financeiro, faz-nos
supor que as disputas internas entre associados eram intensas, provocando reestruturações internas e novos padrões legais de funcionamento.
Os membros das associações portuguesas de auxílio mútuo
O registo no Ofício Especial de Registro de Títulos e Documentos não fornece informações quanto ao número de membros, benefícios prestados nem movimento financeiro
das associações. Estas lacunas podem ser supridas pela obra Assistência Pública e
Privada no Rio de Janeiro (Brasil): história e estatística (Assistência,1922)
Publicada no centenário da independência do Brasil, tem a sua origem no trabalho
realizado em 1913, sob a direcção do juiz de Apelação Ataulfo Nápoles de Paiva. O
objectivo era cumprir uma das atribuições do Ofício Geral de Assistência, criado
em 1903 por Pereira Passos9, que devia, entre outras coisas, realizar estatísticas
das instituições, públicas ou privadas, que actuassem na área da assistência social.
Um outro prefeito, Carlos César de Oliveira Sampaio (1920-1922), determinou a sua
actualização e edição, numa conjuntura em que se discutia a reorganização do Ofício
Geral de Assistência e das acções governamentais na área.
Essa obra relacionava associações de auxílio mútuo e de beneficência, asilos, recolhimentos e estabelecimentos de assistência a doentes hospitalizados. Analisaremos
as de auxílio mútuo e de beneficência portuguesas10, embora, nalguns momentos e
para feitos de comparação, possamos contrapor dados de congéneres. Nem todas as
informações disponíveis serão utilizadas – apenas aquelas referentes à quantidade de
associados, aos serviços prestados em 1912 e em 1920, período abarcado pela obra, e
à movimentação financeira. O facto de limitarmos o uso do registo no Ofício Especial
ao período 1903-1916 não invalida a contraposição dos dados, embora, obviamente,
nos obrigue a relativizar as nossas conclusões.
Entre as associações portuguesas citadas não constam a Associação Beneficente
Protectora da Colónia Portuguesa, o Centro Beneficente da Colónia Portuguesa nem
a Liga Monárquica D. Manuel II. Como não há registos de novos estatutos dessas as-
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sociações e a obra aponta até à existência de entidades que não forneceram dados,
é possível que elas já não existissem em 1913. Quanto ao Centro Beneficente dos
Monarquistas Portugueses, embora recenseado, por problemas judiciais, estava paralisado desde 1910. A lista final das associações referidas e existentes no período é
a seguinte:
Quadro 2 – Membros de associações portuguesas
de auxílio mútuo e beneficência em 1912 e 1920.

Sócios em
1/1/1912

Associação

Sócios em
1/1/1920

Variação
+

-

Associação Beneficente dos
Artistas Portugueses (Real)

436

400

Associação Portuguesa de
Beneficência Memória Luís de
Camões

734

875

19,20%

Caixa de Socorros D. Pedro V
(Real e Benemérita)

[6.425]*

-

-

Centro da Colônia Portuguesa
(Real)

750

870

16%

Congregação dos Artistas
Portugueses

297

355

19,52%

Fraternidade dos Filhos da
Lusitânia

982

933

Sociedade Fraternidade Açoriana

288

-

Sociedade Portuguesa de Beneficência (Real e Benemérita)

40.020

10.239

74,41%

Sociedade União e Progresso
Protetora dos Cabo-Verdianos

141

62

56,02%

[50.073]

[13.734]

[72,57%]

TOTAL

8,25%

-

4,98%

*Número aproximado, por ter perdido o seu arquivo num incêndio na sede, em 1910.

A inclusão da Real e Benemérita Sociedade Portuguesa de Beneficência, conhecida
como Beneficência Portuguesa, é importante. A mais antiga associação portuguesa
de auxílio mútuo, fundada em 17 de Maio de 1840, a Beneficência, ainda que voltada
fundamentalmente para os associados, prestava também auxílio e tratamento a
quem não o era. O seu crescimento inicia-se no final da década de fundação, quando,
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durante uma epidemia de febre amarela, estabeleceu em 1849 uma enfermaria para
atendimento de portugueses. Em 1858, inaugurou o Hospital São João de Deus, que
a transformou numa instituição de referência em termos de saúde, numa cidade que
contava com poucos hospitais, e todos ligadas à religião católica.
Não é de estranhar, portanto, que fosse aquela que tinha maior quantidade de membros, tanto em 1912 como em 1920. Observe-se que o número indicado em 1912 parece exagerado, se o confrontarmos com o número de portugueses recenseados em
1906 (132.529): 30,19% de toda a colónia – quase um em cada três portugueses estaria associado. Isso não nos parece credível, uma vez que há indícios de que tanto a jóia
como as quotas dos membros não seriam baixas. Duas explicações são possíveis: a
primeira, a de que a Beneficência tivesse também incluído brasileiros filhos de portugueses, o que é comum entre associações baseadas nas nacionalidades, e a segunda
a de que, não se voltando unicamente para o auxílio a funerais, mantivesse cadastradas pessoas cujo falecimento não lhe fosse notificado.
É de estranhar que a Beneficência não se tivesse registado no Ofício Especial de Registro de Títulos e Documentos, já que, pelas suas dimensões e património, deveria
sentir a necessidade de possuir personalidade jurídica. Não sabemos porque não o
fez, embora tudo indique que funcionou muito bem sem esse atributo. É possível que
o papel da instituição e a relevância dos seus dirigentes, todos portugueses de grande
projecção social e económica na sociedade brasileira, tenha favorecido uma rede de
contactos que permitiu que a mesma funcionasse sem o cumprimento da determinação legal11.
As associações mais antigas tinham maior número de membros que aquelas mais recentes. Sociedades mais antigas tendem a ser mais sólidas, a terem maior projecção
social, e, portanto, a atrairem mais integrantes. Deve-se, entretanto, acrescentar a
esses factores, o facto das associações criadas por volta de meados do séc. XIX terem
tido tempo suficiente para crescer e se apresentarem consolidadas nas duas últimas
décadas desse século, exactamente quando se deu a grande imigração portuguesa
para o Brasil. Por outro lado, as associações mais ligadas à naturalidade, a Sociedade Fraternidade Açoriana e a Sociedade União e Progresso Protectora dos Cabo-Verdianos, são as que têm menor número de associados. Mesmo assim, a Congregação
dos Artistas Portugueses, também antiga (1883), tinha poucos membros, tanto em
1912 como em 1920, embora tenha sido a que mais cresceu no período em questão.
Comparando os números de 1912 e 1920, percebe-se que há uma grande diminuição
de associados, mesmo que consideremos que faltam os dados relativos à Caixa de
Socorros D. Pedro V, a segunda mais numerosa em 1912, e à Fraternidade Açoriana,
sendo a principal razão para esse fenómeno a grande baixa sofrida pela Beneficência
Portuguesa (74,41%). Já afirmamos a possibilidade dos números de 1912 terem sido
sobrestimados, mas é interessante compararmos esses dados aos das associações
ligadas a outras nacionalidades.
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Quadro 3 – Membros de outras associações estrangeiras
de auxílio mútuo e beneficência em 1912 e 1920.

Associação

Fundação

Sócios em Sócios em
1/1/1912 1/1/1920

Variação
+

-

Sociedade Alemã de
23/02/1844
Beneficência

392*

-

Sociedade Francesa
26/05/1836
de Beneficência

281

232

17,43%

Sociedade Francesa
01/09/1850
de Socorros Mútuos

182

111

39,01%

Sociedade
Espanhola de Beneficên- 13/09/1859
cia

299

864

188,96%

Sociedade Italiana
de Beneficência e 17/09/1854
Socorro Mútuo

169

285

68,63%

Sociedade Filantró31/05/1821
pica Suíça

2962**

-

4285

[1492}

TOTAL

[65,18%]

*Tinha 347 estrangeiros e 45 brasileiros, descendentes ou mulheres de alemães.
** Tinha 512 estrangeiros, sendo os demais brasileiros, provavelmente, descendentes de suíços.

Percebe-se que não só o número de associações12 mas também o de associados é
bem menor do que os apresentados na Tabela 2. Tudo indica que os decréscimos e
os acréscimos no número de associados em entidades específicas tenham que ver
com a diminuição ou a manutenção das correntes imigratórias desses países para
o Brasil, sendo mais importante notar a variação total negativa que é muito próxima
nas tabelas 2 e 3.
Em 1923, o Decreto n.º 4.682, também conhecido como Lei Elói Chaves, considerado o embrião do sistema previdenciário público no Brasil, determinou a criação de
caixas de aposentadoria e pensões nas empresas ferroviárias. Tais entidades, que
prestariam também assistência médica e previam o atendimento do trabalhador e da
sua família, inclusive por meio de pensões, baseavam-se no modelo em que várias
associações dos ferroviários da Estrada de Ferro Central do Brasil já se constituíam,
prevendo tanto a participação dos empregados como da empresa. É possível, portanto, supor que esse tipo de proposta, que existia para algumas empresas, fosse
já discutida na sociedade carioca, provocando um refluxo nesse tipo de movimento
associativo.
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Os benefícios e a situação financeira das associações portuguesas de auxílio mútuo
Na Assistência (1922), o registo dos dados em 1912 e em 1920 são diferentes: enquanto
que no primeiro, as informações são prestadas em relação ao número de pessoas
beneficiadas, em 1920 é informado o número de auxílios prestados.13 Mesmo assim,
a comparação pode ajudar a entender o tipo e a dimensão da acção social dessas
entidades.
Quadro 4 – Auxílios funerários, pecuniários, médicos, e outros. Total em 1912 e 1920

Associação

Pessoas que receberam auxílios em
1912

Auxílios prestados em 1920

Fun.

Pec.

Méd.

Out.

T.

Fun.

Pec.

Méd.

Out.

T.

Assoc. Benef. dos
Artistas Portugueses
(Real)

8

32

-

62

102

5

26

-

29

60

Assoc. Port. de
Benef. Mem. Luís
de Camões

20

77

-

-

97

-

-

-

-

-

Caixa de Soc.
D. Pedro V
(Real e Benem.)

-

552

28.402

311

29.265

-

-

36.961

100

37.061

Centro da Col.
Portuguesa (Real)

15

65

-

20

100

10

140

-

-

150

Cong. dos Art.
Portugueses

-

46

1.283

328

1.657

6

32

-

-

38

Frat. dos Filhos da
Lusitânia

27

95

-

5

127

6

144

-

51

201

Soc. Frat. Açoriana

2

41

2

-

45

3

112

-

-

115

118

32

2.028

-

2.178

136

-

-

-

136

-

2

-

-

2

1

1

-

61

63

190

942

31.715

726

33.573

167

455

36.961

241

37.824

Soc. Port.
de Beneficência
(Real e Benem.)
Sociedade União e
Prog. Prot. dos
Cabo-Verdianos
TOTAL

Os auxílios prestados pelas associações portuguesas em 1912 mantêm-se em 1920,
mas com pequenas alterações. Os casos mais graves são o da Caixa de Socorros
D. Pedro V, que, nesse último ano, não teria prestado nenhum socorro pecuniário , o
da Congregação dos Artistas Portugueses, da qual ninguém teria contado com auxílios médicos, e o da Beneficência Portuguesa, que não só não teria auxiliado ninguém
232

Migrações entre Portugal e América Latina

a nível pecuniário, mas, o que deve ser um erro, não teria prestado consultas médicas.
Mesmo suspeitando que as associações não tenham fornecido correctamente as informações solicitadas, os dados indicam que teria havido um decréscimo nos auxílios
à Beneficente dos Artistas Portugueses, à Memória Luís de Camões, à Congregação
dos Artistas Portugueses e à Beneficência Portuguesa. Teriam aumentado a Caixa de
Socorros D. Pedro V, o Centro da Colónia Portuguesa, os Filhos da Lusitânia, a Fraternidade Açoriana e a Protectora dos Cabo-Verdianos. Relacionando-se esses dados
com a variação do número de membros, entre as que ofereceram menos auxílios,
duas cresceram em número de membros (a Memória Luís de Camões e a Congregação dos Artistas Portugueses) e duas diminuíram (a Beneficente dos Artistas Portugueses e a Beneficência Portuguesa). Entre as que aumentaram, sobre duas não
se dispõe de dados acerca dos membros, enquanto que uma cresceu (o Centro da
Colónia Portuguesa) e outra diminuiu (a dos Cabo-Verdianos).
No total, houve um pequeno aumento no número de auxílios prestados em 1920
(12,6%). No entanto, isso deveu-se exclusivamente ao aumento no número de atendimentos médicos realizados pela Caixa de Socorros, um tipo de serviço comum em
1912 que deixou de ser oferecido por quase todas as agremiações. Talvez a Caixa
de Socorros até o tenha aumentado porque as demais associações já não o prestavam. A Caixa sempre ofereceu consultas médicas a todos, não as restringindo
aos associados. Em 1912, tinha oferecido quase dez vezes mais atendimentos do
que a Beneficência, e só tinha sido superada pela Santa Casa de Misericórdia e pela
Federação Espírita Brasileira; em 1920, ocupou o segundo lugar, ultrapassada
apenas pela Associação Beneficente dos Empregados da Light, com 82.140 atendimentos. Entre todas as entidades recenseadas, a Caixa foi responsável por 23,41%
dos 157.838 atendimentos realizados.
Quanto ao auxílio para funerais, mantinha-se como um dos principais atractivos para
ingresso, uma vez que exigia despesas tão altas que boa parte das famílias não dispunha de rendimentos para enfrentá-los. A Beneficência Portuguesa foi, entre as associações portuguesas, a com maior acção nesse campo, e a segunda em termos gerais
– ocupou a terceira posição geral, superada pela Cooperativa de Auxílios Domésticos
(186) e pela Associação Beneficente dos Empregados da Light (150). No caso de enterros e de consultas médicas, os dados gerais ficaram prejudicados pelo facto da
Santa Casa de Misericórdia, que até hoje presta atendimento médico gratuito e que,
em troca do monopólio dos serviços funerários da cidade enterra gratuitamente os
indigentes, não ter fornecido os seus dados.
Em termos de auxílios pecuniários que incluíam desde socorros em situações de
inactividade (por doença ou, nalguns casos, prisão por crime não infamante) até
pensões (por velhice e invalidez, ou à família, por morte do associado), só o Centro da
Colónia Portuguesa, os Filhos da Lusitânia e a Fraternidade Açoriana aumentaram o
seu número.
Para avaliar o impacto dos auxílios prestados pelas associações, apresentaremos
alguns dados financeiros. Se nem toda a receita provinha dos associados (era comum
que as associações aplicassem em letras, recebessem juros, comprassem e alugassem
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prédios etc.), por outro lado, integravam a despesa, além dos auxílios prestados, gastos devidos ao mero funcionamento da entidade (manutenção dos prédios e pagamentos de água, luz, impostos e empregados etc.).
Quadro 5 – Movimento financeiro em 1912 e 1920.

Associação

Movimento financeiro em 1912 (em mil réis)

Movimento financeiro em 1920 (em mil réis)

Capital social

Receita

Despesa

Património

Receita

Despesa

Assoc. Benef.
dos Artistas
Portugueses
(Real)

209:182$940

85:734$000

85:205$383

257:305$165

19:294$750

15:627$650

Assoc. Port.
de Benef.
Mem. Luís de
Camões

184:440$000

17:041$500

15:449$190

62:000$000

28:515$800

32:299$730

Caixa de Soc.
D. Pedro
V (Real e
Benem.)

1.186:180$580

80:153$660

75:367$200

1.323:886$820

109:602$590

98:385$438

Centro da
Col. Portuguesa (Real)

150:000$000

34:972$000

26:939$000

242:080$000

28:100$000

25:900$000

Cong. dos
Art. Portugueses

53:512$326

55:490$000

51:156$100

82:642$087

20:212$747

12:356$000

Frat. dos
Filhos da
Lusitânia

167:000$000

100:589$500

100:369$640

266:084$035

86:942$725

36:422$018

Soc. Frat.
Açoriana

75:000$000

9:115$000

10:864$965

77:590$365

25:587$180

17:664$250

5.880:030$389

539:848$000

409:066$280

-

-

-

1:725$594

1:620$594

27$600

2:000$000

1:500$000

180$000

9.193:169$600

1.172:862$503

990:583$966

2.313:588$472

319:755$792

238:835$086

Soc. Port. de
Beneficência (Real e
Benem.)
Sociedade
União e
Prog. Prot.
dos CaboVerdianos
TOTAL
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Apesar da Beneficência Portuguesa não ter fornecido os seus dados, com excepção
da Memória Luís de Camões, todas as demais tiveram um aumento do património,
sendo que, nos casos da Fraternidade Açoriana e dos Cabo-Verdianos, esse aumento foi muito pequeno. Na comparação da receita com a despesa, a Beneficente dos
Artistas Portugueses, o Centro da Colónia Portuguesa, a Congregação dos Artistas
Portugueses, os Filhos da Lusitânia e os Cabo-Verdianos viram a sua receita cair,
mas, mesmo assim, tiveram superavit – só a Memória Luís de Camões gastou mais
em 1920 do que arrecadou. Provavelmente, o saldo positivo obtido deveu-se à diminuição dos auxílios prestados e à diminuição do valor dos auxílios pecuniários, o que
era muitas vezes permitido pelos estatutos.
Se compararmos o capital social/património das associações portuguesas com as
demais, em 1912 elas detinham, com base nos dados fornecidos, 7,09% do total de
129.609:015$421 réis, enquanto que em 1920, obedecendo-se à mesma lógica, alcançavam 4,58% do total geral de 50.411:820$792 réis. Individualmente, a Caixa de
Socorros, que em 1912, ocupava o 12º lugar em termos de associações de maior património na cidade, passou a ser a 7ª colocada. Algumas agremiações muito ricas,
como a Ordem Terceira da Penitência, a Santa Casa da Misericórdia e mesmo a Beneficência Portuguesa não forneceram os seus dados. Se o tivessem feito, certamente
que a Caixa teria ocupado outra posição.
Conclusões
Por meio do associativismo, indivíduos, nos seus diferentes papéis sociais, organizaram-se para se proteger, garantir ou conquistar direitos. Nesse sentido, desde o séc. XIX,
principalmente a partir de 1882, surgiram no Rio de Janeiro várias associações com
fins diversos, desde religiosos, políticos, sindicais, recreativos, culturais, educativos,
de beneficência ou de auxílio mútuo, movimento que cresce após 1903 com a possibilidade de, por meio de um registo, adquirirem personalidade jurídica.
As associações portuguesas de auxílio mútuo tiveram um importante papel no seio
da comunidade e na sociedade carioca. Voltadas para pessoas dessa nacionalidade,
em alguns casos, para uma determinada naturalidade, a própria integração dos imigrantes impôs a abertura para os seus filhos e familiares brasileiros, o que terminará
por fazê-las seguir o exemplo de outras associações com solidariedade baseada em
outros laços que não o da origem pátria. Entretanto, apesar da sua importância numérica e dos serviços, não receberam o merecido estudo. Isso tanto pode ter que ver
com o facto dos portugueses com mais facilidade se integrarem e diluírem na sociedade brasileira, como pelo facto da academia ter privilegiado estudos de entidades
mais ligadas a comunidades profissionais, que se constituíram em sindicatos, através
do nome ou da acção.
As associações de auxílio mútuo portuguesas organizaram e garantiram aos associados serviços mínimos de assistência, os quais não eram oferecidos nem pelo governo
do Brasil nem de Portugal. O seu crescimento deu-se paralelamente ao aumento da
imigração e o seu declínio iniciou-se num contexto em que esta começava a diminuir,
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a chamada “questão social”, por intermédio da própria luta dos trabalhadores, ganhava maior visibilidade e o Estado brasileiro começava a propor políticas de assistência
social. Por outro lado, as mudanças políticas ocorridas em Portugal a partir do final
da década de 1920 também devem ter repercutido no funcionamento dessas entidades, até porque, no geral, como estratégia de viabilidade, elas tentavam manter laços
com a pátria.
Exceptuando-se a Beneficência Portuguesa e a Caixa de Socorros, por um lado, e a
Protectora dos Cabo-Verdianos na situação oposta, as associações tinham, em geral,
uma dimensão média. Os dados financeiros demonstram que elas esforçavam-se por
manter uma administração que lhes garantisse perpetuidade, o que infelizmente só
ocorreu para as maiores, a Beneficência Portuguesa, actualmente com graves dificuldades, e a Caixa de Socorros D. Pedro V.
Prosseguir com estes estudos é importante para entender como funcionavam, que
mecanismos usavam para alcançar os seus fins e as razões, tanto em termos dos
factores internos como externos à comunidade portuguesa no Rio de Janeiro, para o
seu progressivo desaparecimento e redução do associativismo português ao modelo
de casas regionais, com acção basicamente cultural e carácter folclórico.
Notas
BRASIL (1891), art. 72, § 8º.
Trata-se do 1º Ofício de Registo de Títulos e Documentos do Rio de Janeiro.
“Geralmente, o emigrante adulto, do sexo masculino, partia individualmente com o objetcivo de enriquecer rápidamente e voltar para a família e a aldeia e reconquistar um torrão do solo natal. O emigrante português como não
era subsidiado não trazia família, ao passo que o subsidiado costumava trazê-la”( Lobo, 2001: 21).
4
O censo de 1950, ao apontar a presença de 196.000 portugueses na cidade, colocava-a na condição da 3ª maior
cidade portuguesa do mundo. Cf. Lessa, 2002: 17.
5
Como exemplos, podem ser citadas a Real Associação Beneficente Condes de S. Salvador de Matosinhos e S. Cosme do Vale, a Associação Beneficente Memória a D. Afonso Henriques e a Serpa Pinto, a Associação de Socorros
Mútuos Açoriana Cosmopolita, a Sociedade de Socorros Mútuos Luís de Camões.
6
O que não quer dizer que não houvesse actos de beneficência por parte de associações portuguesas de auxílio
mútuo, como o exemplo citado anteriormente da Real e Benemérita Caixa de Socorros D.Pedro V.
7
Por exemplo, a Real e Benemérita Sociedade Portuguesa Caixa de Socorros D. Pedro V, a Associação Portuguesa
de Beneficência Memória de Luís de Camões, a Fraternidade dos Filhos da Lusitânia e a Real Associação Beneficente de Artistas Portugueses tinham como presidentes honorários o ministro e cônsul de Portugal; esta última
tinha também como grande protector D. Carlos I.
8
A União e Progresso Protectora dos Cabo-Verdianos inovava ao assumir o compromisso de publicar avisos de
falecimento, o que, até hoje, é símbolo de distinção social no Brasil.
9
Francisco Pereira Passos foi prefeito do Distrito Federal de 1902 a 1906. Realizou profundas intervenções urbanísticas na cidade do Rio de Janeiro, derrubando casas (o “bota-abaixo”), abrindo avenidas (a mais importante,
a Central, hoje Rio Branco) e modernizando o porto. Tais mudanças, que tiveram forte oposição (por exemplo, a
“Revolta da Vacina”), levaram-no a ser considerado o “Haussmann tropical”. Dadas as repercussões das obras na
vida da população, principalmente dos mais pobres, que se concentravam no centro em péssimas condições de
habitação, era importante possuir dados sobre assistência social.
10
Não analisaremos associações de inspiração portuguesa, limitando-nos a apresentar os dados daquelas citadas
na quadro 1, acrescentando somente a Real e Benemérita Sociedade Portuguesa de Beneficência. Embora entre
os hospitais e asilos conste o Hospital São João de Deus, este será analisado como integrante da Beneficência
Portuguesa.
11
Não deve ter sido pelo facto de ser uma instituição de saúde, pois a Ordem do Carmo e a Ordem da Penitência,
importantes associações com hospitais, registraram-se. A Beneficência funcionou tão peculiarmente que só em
1942, por intervenção do governo, que depôs a direcção e reformou os estatutos, passou a não existir mais restrições à entrada de associados brasileiros. Cf. Muller, p. 317.
12
Duas das associações citadas não foram registadas no Ofício Especial de Registro de Títulos e Documentos no
período estudado (1903-1916), a Sociedade Francesa de Socorros Mútuos e a Sociedade Filantrópica Suíça, bem
1
2
3
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como há sociedades registadas e não citadas na obra, a saber, em 1907, a Sociedade Belga de Beneficência e a
Societá Operaria Fuscaldense di Mutuo Soccorso Umberto I. Quanto a estas últimas, é provável que já não estivessem a funcionar em 1912.
13
Cabe observar que, tanto em 1912 como em 1920 as informações foram fornecidas pelas associações, podendo,
como é natural, haver diferentes entendimentos quanto ao que tinha sido pedido.
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A oposição no exílio e a memória da
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Resumo

O artigo refere a dinâmica das relações sociais e conflitos que caracterizaram a oposição ao Estado Novo português no exílio brasileiro, e os seus desdobramentos contemporâneos, num contexto
pós-colonial. No período do exílio, a ênfase recai na actuação do
núcleo reunido em torno do jornal Portugal Democrático, editado a partir de São Paulo entre 1956 e 1975, e, no pós-regime, nas
políticas do Estado-Nação português pós-colonial e nas tensões
entre as diferentes lideranças associativas, patentes nas diversas
posições assumidas, em particular, pelos antigos exilados. Ditas
lideranças, procurando legitimidade junto dos imigrantes e do
governo português, colocam-se como intermediárias culturais na
promoção da imagem e da presença portuguesa no Brasil, numa
arena política privilegiada: a produção de memórias.
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The article analyses the dynamics of social relations and conflicts
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focuses on the members of the newspaper Portugal Democrático´s,
edited and published in Sao Paulo between 1956 and 1975. In the
post-regime, the emphasis is put in the policies of the post-colonial
Portuguese nation-State and the tensions among Portuguese associative leaderships that look for legitimacy among the Portuguese
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Resumen

Este artículo se refiere a las dinámicas de las relaciones sociales y
de los conflictos que caracterizaron a la oposición del Estado Novo
portugués en el exilio brasilero y sus desdoblamientos contemporáneos, en un contexto pos-colonial. En el periodo del exilio, se
pone énfasis en la actuación del núcleo que se reúne en torno al
periódico Portugal Democrático, editado en San Pablo entre 1956
y 1975, y en el periodo después del régimen, en las políticas del
Estado Nación portugués pos-colonial y en las tensiones entre los
diferentes liderazgos de las asociaciones, que se hacen patentes
en las diversas posiciones asumidas, en particular, por los antiguos exiliados. Dichos liderazgos, que buscaban legitimidad con
los inmigrantes y con el gobierno portugués, se posicionan como
intermediarios culturales en la promoción de la imagen y de la presencia portuguesa en Brasil, en una arena política privilegiada: la
producción de memorias.
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Exilio, Estado Novo (Portugal), Inmigrantes Portugueses, Memoria,
Estado-Nación pos-colonial
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A oposição no exílio e a memória da “resistência”
ao Estado Novo em São Paulo
Douglas Mansur da Silva

Introdução
O presente artigo apresenta uma descrição processual e analítica sobre a actividade
política de um núcleo de exilados portugueses - opositores do Estado Novo português
- cujas actividades se centralizaram a partir da cidade de São Paulo entre os anos de
1956 a 1975, reunidos em torno do jornal Portugal Democrático. Trata, ainda, dos seus
desdobramentos num contexto pós-colonial, no qual a actuação política dos antigos
exilados tem sido referenciada, no tocante ao seu legado de militância, de modo semelhante ao que ocorre em Portugal quanto à memória da oposição e da “resistência”.
No entanto, o contexto de São Paulo tem as suas especificidades no que concerne à
construção dessa memória no jogo das mediações e identidades imigrantes.
O exílio no contexto do Estado Novo

“Fui sempre um exilado, mesmo antes de sair de Portugal” (Sena, 1978)
Numa sociedade extremamente vigiada como a de Portugal salazarista, onde a
ideologia oficial habitava (ou invadia) todos os domínios da vida social, através da força
das armas ou da persuasão, a primeira pergunta que se impõe diz respeito a quando
começa o exílio, se no momento da partida ou mesmo antes. A par da acção política e
da recusa completa do regime, a dimensão do exílio, num sentido subjectivo, presente em depoimentos como o de Jorge de Sena, não pode ser desprezada, mesmo ao
optar-se por uma abordagem que privilegie uma visão histórica e política dos acontecimentos.
O regime não se sustentou apenas pela força policial e pela repressão, mas também
por uma mentalidade dominante e que concebeu um ultranacionalismo imperialista
de inspiração conservadora e tradicional. Esses dois aspectos, conjuntamente, impuseram-se como as principais barreiras frente à “luta antifascista”. Os portugueses
que se exilaram no Brasil - a maior parte deles nascidos entre as décadas de 1920 e
1930 -, tomaram contacto, como os demais jovens portugueses daquela época, com
um sistema educacional direccionado para a inculcação de uma mentalidade oficial
e nacional-colonial.
Para muitos que militaram no campo da oposição, o exílio tem início, portanto, em
Portugal, através do contacto com as práticas de oposição, por intermédio da participação nos movimentos que emergiram no decorrer e no Pós-Guerra, como o
MUNAF (Movimento de Unidade Nacional Anti-Fascista), o MUD (Movimento de
Unidade Democrática) e o MND (Movimento Nacional Democrático), ou por relações
próximas com intelectuais contrários ao regime, produzindo um distanciamento
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objectivo e subjectivo frente às ideias oficiais. A actuação política na clandestinidade,
divulgando informações, infiltrando-se em sindicatos e outras associações oficiais
corporativas, tornava-se pessoalmente desgastante. As formas de expulsão desses
opositores foram as mais variadas.
Entre outros motivos podemos destacar a falta de perspectivas profissionais devido
ao compromisso com actividades políticas, sendo alvo de exclusões (muito comuns na
carreira universitária) ou da censura (no caso dos artistas, jornalistas e escritores). O
quotidiano vigiado e a repressão selectiva produziam situações de medo e insegurança, como relatados em depoimentos, tal como o de L.B, que passou a desconfiar que o
seu próprio cunhado fosse agente da Polícia Internacional e de Defesa do
Estado (PIDE) e que estava a vigiá-lo. L.B saiu do país, nunca tendo contado aos seus
parentes, até o fim do regime, quais tinham sido, naquela ocasião, os reais motivos. O
depoimento de Fernando Lemos também é enfático:
“Bom, pelas razões que eu expliquei, nós éramos exilados, nós estávamos excluídos mesmo. Quer dizer, nós não tínhamos vez. As pessoas mais velhas do que eu – o Casais já era
meu amigo lá, o Casais Monteiro, e veio para aqui depois...eu ajudei-o a vir para aqui –, que
eram gente já de outra geração anterior, que já estavam queimadas, já não tinham a exercer
nada, nem publicavam, nem dar aulas e tal, então essa era a expectativa que eu tinha, era
de que eu iria acabar também sendo mais um excluído, ia fazer...estava criando a carreira
de excluído, né? Então nós já éramos exilados, a gente sentava só em certos lugares onde
encontrava os amigos, onde tinha menos Pides à espreita, que já se identificava, a gente já
sabia que eram...que estavam ouvindo a conversa. Era um terror, quer dizer, éramos exilados mesmo dentro do próprio país...”.1

A chegada ao Brasil
Tal sentimento de distanciamento fez com que muitos se identificassem como um tipo
singular de imigrante ao chegar ao Brasil. Não eram “imigrantes económicos”, como
a maioria dos portugueses da “colónia”, mas “imigrantes políticos”; ou mesmo não
eram “colónia”, mas “diáspora”; por fim, não eram simplesmente “imigrantes”, mas
“exilados”. Além disso, eram “portugueses”, o que significava estarem imersos num
universo de significados próprios das relações históricas e ambíguas entre o Brasil e
Portugal.
Os “exilados”, assim que chegavam ao Brasil, acentuadamente entre as décadas de 1950
e 1960 no caso do Portugal Democrático, deparavam-se de imediato com um discurso
de propaganda “oficial” amplamente difundido junto das “colónias” de imigrantes portugueses. Esse discurso atribuía um papel “heróico” ao emigrante no suposto “destino
migratório” do país, mas, sobretudo, operava uma justaposição entre patriotismo e apoio
ao governo - discurso que por sua vez posicionava os opositores do regime como
“antipatriotas” ou “traidores”. Além do discurso “oficial”, os anti-salazaristas
defrontavam-se, ainda, com um quadro de acções estruturado desde a década de 1930,
que vinculava a embaixada portuguesa no Rio de Janeiro e os consulados regionais, como o
de São Paulo, aos órgãos “oficiais” do governo português, exercendo vigilância e controle.2
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Outro aspecto a ser destacado diz respeito ao facto dos exilados do pós-II Guerra
Mundial se diferenciarem substancialmente dos primeiros exilados, predominantemente de orientação republicana e presentes no Brasil desde 1927. Sem abandonar
alguns dos princípios da causa republicana, tal tradição política teve novo significado,
em decorrência de características diferenciadas entre o republicanismo e os movimentos de contestação do regime decorrentes da II Guerra Mundial. Assim, durante
todo o período da resistência no exílio, o dia 5 de Outubro, data da Revolução Republicana, foi comemorado ano após ano, como “uma jornada de esperança” na transformação de Portugal e, no final de cada acto, enunciava-se a sentença republicana
“antes quebrar do que torcer”, traduzindo a incontinência de convicções.
A “resistência” pós- II Guerra Mundial, no exílio

A fase de integração
Os opositores do pós-guerra (incluindo aqueles que exilaram) singularizam-se
pela sua diversidade. Apesar da acentuada presença de militantes comunistas, há
também socialistas, anarquistas, liberais republicanos, monarquistas e, após as
eleições portuguesas de 1958, dissidentes que surgem do interior do próprio regime. Os opositores que se reuniram em torno do Portugal Democrático tinham essa
peculiaridade. Contava-se entre eles republicanos como João Sarmento Pimentel
e Jaime Cortesão, simpatizantes do socialismo como Adolfo Casais Monteiro e
Maria Archer, e uma maioria de comunistas. A oposição no exílio contou com o
apoio militante e voluntário de um número expressivo de operários, técnicos e
funcionários, além de intelectuais, escritores e jornalistas, que deram uma
significativa contribuição à cultura e à sociedade brasileira, pela sua actuação nas
universidades e nos meios artísticos e literários. Apesar da diversidade política,
podemos destacá-lo como um movimento que procurou a constituição de uma unidade, com muitas das características próprias dos movimentos de esquerda que
emergiram no pós-guerra.
Fundado em 1956 por iniciativa de Vítor de Almeida Ramos (que seria professor
de literatura em Araraquara e na Universidade de São Paulo) e Manuel Ferreira
Moura(técnico-operário), ambos comunistas, o jornal procurava congregar os anti-salazaristas que se encontravam dispersos em São Paulo desde o encerramento do
Centro Republicano Português em 1944.
O jornal teve circulação restrita na sua primeira fase. Apesar do seu fracasso inicial no
biénio de 1956/57, deixando de circular entre Julho de 1957 e Maio de 1958, foi nesse
momento que se articulou uma rede de contactos e a angariação do apoio de sectores
expressivos da sociedade brasileira, tais como grupos de intelectuais, associações
de artistas, universidades, imprensa, meios literários, movimentos sociais e sindicais, o que permitiu a criação do Comité dos Artistas e Intelectuais Portugueses Pró-Liberdade de Expressão, visando marcar posicionamentos públicos frente aos actos
de censura ou perseguições do regime.
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A característica dominante dessa primeira fase foi a produção de categorias diferenciais em relação à interpretação da situação migratória do português no Brasil,
distanciando-se das demais trajectórias migrantes, através de uma auto-atribuição
como “exilados” ou “emigrantes políticos”, em contraposição aos contingentes de
“emigrantes económicos”. As críticas eram direccionadas, sobretudo, à difusão da
propaganda do regime no Brasil, bem como às manifestações públicas de apoio organizadas pelos “comendadores”3 – frente às quais se questionava a representatividade
dessas lideranças junto aos imigrantes.
Os acontecimentos decorrentes das eleições de 1958, quando o General Humberto
Delgado se apresentou como candidato pela oposição unificada em Portugal, possibilitaram uma maior divulgação da “questão portuguesa” nos meios de comunicação
brasileiros, ao mesmo tempo que forçaram ao exílio muitos dos participantes directos
da campanha, incluindo intelectuais, artistas, jornalistas e académicos. Além disso,
o significativo êxito que conseguiram ao estabelecerem uma unidade da oposição
no exílio permitiu ao movimento estender-se em redes internacionais, decorrência
directa dos contactos mantidos em diversas partes do mundo, para os quais foram
determinantes os vínculos já estabelecidos pelo PCP.4
A vinda de destacadas lideranças políticas para o exílio no Brasil, como Humberto
Delgado5 e Fernando Queiroga6, em 1959, e Henrique Galvão, em 1961, teve um efeito
definitivo sobre a discussão acerca dos papéis da oposição exilada, mas foi a “questão
colonial” o tema que produziu as maiores cisões na unidade alcançada pela oposição
no exílio.

Cisões: a “questão colonial”
No ano de 1961 tiveram início os conflitos de libertação nacional nas então “colónias”
portuguesas em África. Meses antes, a passagem do ano foi marcada pela notícia do
sequestro do paquete “Santa Maria”, um transatlântico português que fazia a ligação
entre Lisboa, La Guairá na Venezuela e Por Everglades na Flórida, EUA. O capitão
Henrique Galvão7 comandou as operações cujas finalidades ainda são objecto de controvérsias. Alguns depoimentos afirmam que a sua estratégia era justamente a de tomar o navio e levá-lo até ao Brasil, provocando uma exposição mundial e denunciando
o regime português (Raby, 1995). Se essa foi a sua real intenção, podemos afirmar que
foi extremamente bem sucedido. Contudo, o “capitão” teve o navio que comandava interceptado por forças norte-americanas quando se dirigia à África. Após a negociação
da rendição, Galvão esperou pela posse do recém-eleito Presidente do Brasil, Jânio
Quadros, em Brasília - que se tinha comprometido, anteriormente a acolhê-los, caso
fosse necessário (Portugal Democrático, n.º 45, Fevereiro de 1961, p.1 e centrais).
Durante a viagem, muitos militantes anti-salazaristas juntaram-se ao grupo – entre
os quais Humberto Delgado e Miguel Urbano Rodrigues – e vários desses afirmam,
em depoimentos concedidos a outros pesquisadores, que a intenção inicial de Galvão
era a de se dirigir até Angola, conquistar o apoio dos revoltosos com o governo português e proclamar a independência daquele país (Raby, 1995).
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Num primeiro momento, a notícia do assalto ao “Santa Maria” provocou um enorme
entusiasmo junto da oposição exilada. Contudo, após o seu acolhimento no Brasil,
Galvão distanciou-se dos demais núcleos anti-salazaristas, em consequência do seu
posicionamento frente à questão colonial e do seu anticomunismo declarado. Numa
reunião realizada no dia 5 de Março de 1961, em São Paulo, constituiu-se uma tentativa de salvaguardar a “unidade” entre os núcleos de anti-salazaristas reunidos no
Brasil e de dar apoio aos conflitos recentemente iniciados em África. O programa de trabalho, coordenado por Manuel Sertório, fixou-se nos seguintes pontos:
1. apreciação do problema de uma maior penetração democrática na colónia portuguesa do Brasil; 2. apreciação do problema da interligação dos vários núcleos políticos de
emigrados e destes com a frente interna (Portugal Democrático, n.º47, Abril,
1961:8).
Na reunião estiveram presentes membros do Portugal Democrático e do jornal
Portugal Livre, além de Henrique Galvão, que compareceu apenas por alguns minutos, diversos representantes de outras regiões do Brasil e um delegado dos partidos
africanos veio ao Brasil para participar dessa reunião. Este foi o primeiro de uma
série de encontros que geraram a ideia da constituição de uma frente internacional,
como a Frente Patriótica de Libertação Nacional (FPLN),8 aquela para a qual Humberto
Delgado se dirigiu após a sua partida do Brasil. Em contrapartida, o apoio retirado
nessa reunião, favorável à autonomia das então “colónias portuguesas em África”,
não mais tornou possível a “unidade” de todos os anti-salazaristas exilados no Brasil.
A partir desses conflitos, a palavra “unidade” - constantemente referida nas páginas
do jornal - teria de ser ainda mais substantivada. Nesse sentido, tal categoria passava
a representar não apenas uma luta comum contra um regime, mas também contra
a sua política e fundamentos coloniais, isto é, a favor dos movimentos africanos de
libertação nacional e pela destruição de todo o aparelho estatal do Império.
Em decorrência de tais cisões, parte da oposição exilada procurou elaborar novos denominadores comuns, através da criação de uma frente, a Unidade Democrática Portuguesa (UDP). A “Declaração” da UDP, documento elaborado no final de 1961, procurou condensar os posicionamentos dessa oposição. No documento,9 que declarava
o apoio e o estreitamento dos vínculos com os movimentos de Libertação Nacional
com a causa “anticolonialista”, estabelecia-se o papel da resistência no exílio como
o de apoio à “Frente Interna” e reafirmava-se a “unidade”, contra todas as formas de
discriminação ideológica. Ainda ficava demarcado, de maneira implícita, o distanciamento frente a outros modos de actuação política, como o individualismo, o populismo, o guevarismo, o putschismo. O Portugal Democrático e a UDP aproximaram-se
dos movimentos africanos, mas o jornal sofreu uma redução na diversidade dos seus
quadros. Henrique Galvão optou por criar a Frente Anti-Totalitária dos Portugueses
Livres no Exílio (a expressão “anti-totalitária” dirigia-se aos comunistas).

Ditadura militar no Brasil e a rejeição do espaço colonial português
Após o golpe militar brasileiro, a 31 de Março de 1964, o Portugal Democrático viu-se
forçado a romper cada vez mais com os seus vínculos junto dos sectores da sociedade
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civil brasileira, orientando-se preponderantemente como um jornal “anti-colonialista”
e de divulgação dos acontecimentos decorrentes das chamadas “Guerras Coloniais”
ou de “Libertação Nacional”. Sectores nacionalistas do regime militar apoiavam
a causa anti-colonial, possibilitando a permanência do jornal muito embora esta
presença não fosse tranquila. Os vínculos com os movimentos de Libertação Nacional
em África, a divulgação dos acontecimentos das Guerras Coloniais e a preparação
de dossiers dirigidos à denúncia das acções do regime em África junto à Assembleia
da ONU, foram as principais actividades desta fase. De facto, o jornal tornou-se mais
internacional. No entanto, um conjunto de acções referentes ao espaço das relações
entre o Brasil e Portugal merece destaque.
Nos primeiros anos do regime militar, o Estado brasileiro discutiu a sua postura
em relação à África, particularmente a de “expressão portuguesa”. Havia uma
proposta, por parte de Salazar, do Brasil utilizar as colónias portuguesas em África como
“portos livres”, isto é, zonas de comércio que poderiam atrair o país por se apresentarem como pólos de exportação de produtos industrializados. Esta proposta integrava-se na ideia de criação de uma comunidade luso-brasileira (Bava Jr., 1986). Salazar
tinha grande interesse em conseguir o apoio do Brasil para a sua política colonial,
face às pressões internacionais e às condenações que vinha a sofrer. O apoio do Brasil
tinha força simbólica, tanto para os organismos internacionais, como para travar os
movimentos de libertação nacional, que contavam com o apoio brasileiro. O aspecto
simbólico residia, sobretudo, no facto do Brasil ter sido uma ex-colónia de Portugal,
o que legitimava, de certo modo, o discurso da “irmandade”, a constituição de uma
“comunidade de sentimentos” entre países de língua portuguesa e, por conseguinte, a
presença de Portugal - pelo passado histórico comum e pela língua - em tais
territórios africanos.
O discurso do Chanceler português Franco Nogueira, de 21 de Julho de 1964, sintetizava as esperanças de aproximação dos interesses coloniais com o regime militar
brasileiro: “Nós não pomos limites à colaboração com o Brasil e pensamos, ao contrário, que quanto mais estreita, mais profunda e mais ampla for essa colaboração
tanto melhor será para os interesses do Brasil e de Portugal. De tudo o que dizemos
ao Brasil nesta linguagem temos em mente uma vasta Comunidade de mais de cem
milhões de habitantes ...” (cit. em Bava Jr., 1986: 111).
Do lado brasileiro, o Presidente Marechal Castelo Branco defendia uma alternativa
neo-colonial na formação da Comunidade Afro-Luso-Brasileira, revelando os interesses do regime militar brasileiro, nessa ocasião, em credenciar-se como “natural”
mediador no processo de “independência” das então colónias portuguesas em África.
Carlos Lacerda, político brasileiro conservador e líder histórico da União Democrática Nacional (UDN), também se manifestou publicamente a favor dos “portos livres”
como sendo a única maneira do Brasil penetrar nos mercados africanos. Entretanto,
sectores nacionalistas da ditadura passaram a avaliar a questão de outra maneira.
A partir de 1968, com base no cenário existente na época, os governos dos generais
Costa e Silva e Garrastazu Médici contestaram o poder efectivo de tais mercados –
pois, devido às guerras coloniais, os produtos que o Brasil se interessava em exportar
não encontrariam grande procura (Portugal Democrático, n.º 107, Junho de 1966:3).
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Ao mesmo tempo, o andamento dos conflitos, com forte pressão internacional favorável à autodeterminação, fazia com que se apostasse mais na derrota do colonialismo
português, sendo mais interessante negociar directamente com os países recentemente independentes. Paralelamente, encontrava-se ainda difundido um certo sentimento anti-colonial entre os núcleos militares mais nacionalistas, que aproximava a
causa de independência dessas colónias à afirmação da autonomia e do nacionalismo
brasileiro (depoimentos).
Esta última opção configurou-se, aos poucos, como vencedora. A conjugação de
todos esses detalhes contextuais, aliados a uma perspicácia dos imigrantes anti-salazaristas em explorar as contradições do discurso nacionalista militar, apropriando-se do que nele mais lhes interessava, permitiu uma situação inédita: a manutenção
da publicação de um jornal de esquerda, formado por notórios comunistas e socialistas, entre outros, em pleno regime ditatorial militar, em que a esquerda brasileira sofria o seu pior período de repressão. Podemos afirmar que as únicas intervenções dos
exilados portugueses quanto às políticas estabelecidas pelo Estado brasileiro, durante o período da ditadura, referiam-se a tratados assinados entre o Brasil e Portugal,
acordos comerciais, de apoio e amizade ou de colaboração mútua. No entanto, essa
intervenção era sempre feita manifestando-se um sentimento de preocupação com
os possíveis prejuízos que a medida implicaria para o Brasil, ressaltando a situação
constrangedora internacional de Portugal.
De facto, posicionaram-se como um dos poucos, talvez único, contingentes de
imigrantes que chamaram a atenção para uma série de paradoxos e ambiguidades
das relações e dos tratados de colaboração e amizade entre o Brasil e Portugal,
consagrados em 1972, assim como das retóricas da “irmandade” e do “luso-tropicalismo”. Na longa história de imigração dos portugueses no Brasil, este
núcleo talvez tenha sido o único a enfatizar as diferenças e as dificuldades enfrentadas pelos imigrantes na sociedade brasileira, ao contrário das semelhanças e do
sucesso na “aventura migratória”, como a maioria (das bem sucedidas) lideranças
migrantes (Feldman-Bianco, 2001).
O pós-colonial e a memória da “resistência”
Com o fim do Estado Novo, o Portugal Democrático mantém a sua publicação por
mais um ano, com a cobertura dos acontecimentos da Revolução. Muitos dos exilados retornam a Portugal e procuram participar nas mobilizações decorrentes do
25 de Abril, seguindo orientações partidárias e programáticas diversas, emergentes
do processo revolucionário e de re-democratização da sociedade portuguesa. No
entanto, uma parcela considerável desses militantes não deixa o Brasil e funda, em
1982, o Centro Cultural 25 de Abril (CC25A), em São Paulo. Desde então, a celebração
anual do aniversário da Revolução e a participação activa nas questões políticas que
envolvem os imigrantes portugueses no Brasil têm sido constantes, agora num contexto de regime democrático e pós-colonial.
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Durante o processo de descolonização, decorrido após o fim do Estado Novo, os sucessivos governos procuraram rever a inserção de Portugal em novos espaços supranacionais, tendo-se optado pela entrada de Portugal na União Europeia (U.E.), em
1986, e pela constituição, em 1996, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(CPLP). Nesses dois espaços, o Estado-nação português tem procurado reelaborar o
seu papel de intermediário entre a Europa e a África – e a sua centralidade em relação
ao novo espaço lusófono (Feldman-Bianco, 1992).
Por fim, o espaço das relações entre o Brasil e Portugal tem sido novamente
intensificado, tanto pelo aumento da imigração brasileira em Portugal, como pela
entrada de novos capitais e investimentos portugueses no Brasil, sobretudo ao longo
do processo de privatização levado a cabo durante o governo de Fernando Henrique
Cardoso. De facto, o Estado-nação português pós-colonial tem procurado, desde pelo
menos a década de 1980 – e acentuadamente a partir de 1996 – estreitar laços junto das
populações emigradas, através de um conjunto de políticas e da criação de espaços
para consulta e encaminhamento de pedidos. Além do mais, tem concedido aos luso-descendentes o direito à dupla cidadania e tem vindo a atribuir aos chamados
“portugueses espalhados pelo mundo” um papel de mediador (ou de intermediário
cultural, para utilizarmos a noção elaborada por Wolf, 1999) na promoção da intensificação de trocas de capitais entre os dois países, e no fomento de uma visibilidade
pública de uma “nova imagem de Portugal” no Brasil, onde se representa um
Portugal moderno e europeu (Feldman-Bianco, 2001).
No dia 27 de Abril de 1997 realizou-se o primeiro acto que viria a compor a figuração de poder que aqui se analisa: as primeiras eleições para a constituição do
Conselho das Comunidades Portuguesas. Câmara de carácter consultivo, composta por 100 Conselheiros (25 do Brasil e os demais de diversos países onde há um
número significativo de imigrantes portugueses), essas eleições revestiam-se de
um significado especial: tratava-se da primeira possibilidade de exercer, na emigração, o direito de voto, independente do vínculo a associações. As listas que se
constituíram acabaram por repor clivagens internas à “colónia” portuguesa em
São Paulo, relacionadas com o passado salazarista. De um lado, antigos exilados
do regime e, de outro, membros de associações cujo passado esteve, de algum
modo, vinculado ao apoio ao regime ditatorial. As eleições foram marcadas por
acusações recíprocas de “salazaristas” e “antidemocráticos”. Entretanto, um desafio comum a ambas as lideranças emergiu desse processo: solucionar o problema da pouca presença às urnas, em torno de 121 mil votantes num universo de
quase 3 milhões de eleitores.
Encontrar um modo de despertar nos “portugueses espalhados pelo mundo” o
interesse não apenas por uma afirmação de identidade como “português”, mas
também em participar do conjunto de políticas então propostas, representava um
desafio tanto para o governo (que para tal conclamava, em seguidos actos públicos, os
intermediários culturais), quanto para muitas dessas lideranças. A aparente “apatia”
do imigrante diante de direitos que ao qual lhe estavam a ser outorgados encontrava-se expresso no que se chamou, no decorrer do acto, de dilema da “invisibilidade” .
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Silva (2002) e Seki (2000), que orientaram as suas pesquisas para o universo de imigrantes qualificados como “invisíveis”, observaram que a população em questão
não apenas se afirmava como “portugueses”, apesar dos regionalismos e ao contrário da alegação das “lideranças”, como também participavam de outros espaços
da lusitanidade, não apenas associativos, mas locais como rádios, grupos folclóricos
e sociedades beneficentes, entre outros. Neste sentido, o dilema da “invisibilidade”
expressava-se como um problema, sobretudo, no discurso das lideranças que se
apresentavam como mediadores.
Interessado em atrair o maior contingente possível de imigrantes, o então governo
do PS passou a disponibilizar verbas, a partir de 1999, para actividades que promovessem a participação desses imigrantes nas acções de estreitamento das relações
económicas, culturais e políticas entre o Brasil e Portugal. Mais especificamente, o
governo e os empresários portugueses, que passariam a investir fortemente no mercado brasileiro, naquele momento, viam no numeroso contingente de imigrantes no
Brasil, empresários ou consumidores em geral, a possibilidade de atrair, conforme
os termos empregues, não apenas “cidadãos”, mas também “aliados”, “parceiros”,
“clientes” e “consumidores”, paralelamente à dinamização das redes de remessas
de dinheiro da imigração para Portugal. Ao disponibilizar tais recursos o Estado português visou, ainda, a objectivação de uma cultura portuguesa moderna e europeia,
como parte da estratégia de atracção de investimentos no espaço bilateral Brasil-Portugal. Entretanto, tem encontrado respostas diferentes, tanto da parte daquelas
lideranças, como dos demais imigrantes.
Ora, revestir de crença e legitimidade as suas acções é o que tem sido desejado não
apenas por representantes do governo português, mas também por aqueles imigrantes que se apresentam como líderes. No caso de São Paulo, as lideranças têm-se
diferenciado à volta de três questões: 1) a relação que travaram no passado com o
regime salazarista, quer de apoio, quer de oposição; 2) a afirmação do regionalismo
ou de uma visão “nacional” do “ser português”; 3) o legado a ser deixado aos luso-descendentes e as relações que travam entre si.
Imigrantes que vieram para o Brasil para trabalhar e/ou fazer fortuna, trabalhadores
de origem rural ou urbana e antigos exilados do salazarismo, constituem apenas algumas das experiências e clivagens que decorrem da ancestral imigração portuguesa
para o Brasil (e da ambivalente presença do português como colonizador e imigrante).
Entrecruzam-se, ainda, múltiplas referências de tempo e espaço (regionais, nacionais, transnacionais), que se relacionam com as experiências migratórias, trajectórias de vida e localizações sociais específicas, sendo accionadas por esses imigrantes
para comporem as mediações simbólicas pelas quais tempo e espaço participam da
configuração social.
Talvez por esses motivos a produção de memórias tem-se tornado uma das áreas privilegiadas das disputas pelo poder e legitimidade como intermediário cultural entre o Brasil
e Portugal. De facto, a construção de memórias traz no seu seio não apenas respostas diferenciais às “políticas de objectivação da cultura portuguesa”, mas também referências
à produção de identidades, traduzindo modos distintos de imaginar o facto de pertencer à
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nação. A promoção de eventos, festejos, celebração de datas e edificação de monumentos
têm trazido à tona os dilemas de se imaginar a presença portuguesa no Brasil.
A partir da disponibilização de recursos oficiais e de cargos (de confiança ou electivos)
para a promoção de uma imagem do “Portugal moderno e europeu” (em contraposição com os estereótipos de “atraso” e “ignorância”, em geral usados pelos brasileiros), uma série de eventos, celebrações e a constituição de marcos simbólicos na
paisagem paulistana têm disputado e fomentado, de maneira diferencial, a renovação
da imagem de Portugal no Brasil.
Da parte do Estado, a aposta no Estado pós-colonial e na promoção da imagem de
uma nação europeia, moderna e empreendedora tem ficado a cargo de instituições
como o Consulado português da cidade, o Instituto Camões (responsável pela área
cultural) e o ICEP – Investimentos, Comércio e Turismo de Portugal.
A Casa de Portugal é um dos elos cruciais da rede de relações de poder entre os imigrantes portugueses em São Paulo. Composta por antigas lideranças, cujo passado
em muitos casos está associado, de alguma maneira, ao salazarismo, este segmento
da imigração - que tem sido apelidado de “comendadores” (no passado, um símbolo de honra, no presente, uma categoria acusatória) -, encontrava-se, nos fins dos
anos 1990, à frente de algumas associações, como a própria Casa de Portugal de São
Paulo, as direcções da Federação das Associações Luso-Brasileiras, da Academia
Lusíada de Letras e Artes, bem como do Conselho das Comunidades Luso-Brasileiras
e da Câmara de Comércio.
Embora sob várias siglas, essas associações eram controladas por um número muito
restrito de imigrantes, onde o acumular de cargos era algo comum. Tendo em vista
as actuais políticas culturais e de investimento portuguesas, tais lideranças têm-se
empenhado, ao longo dos últimos anos, na promoção de vários eventos, cujo cronograma intercala actividades culturais, reuniões de negócios e celebrações públicas
e religiosas, com destaque para a construção ou restauro de monumentos e bens
simbólicos na paisagem paulistana. Em várias dessas ocasiões, a figura de Camões
é retomada, agora como símbolo de um Portugal da nova era, europeu, empreendedor, desterritorializado. Simboliza, ainda, o “carácter épico e desbravador dos portugueses”, tanto pela leitura da sua obra, como pela sua vida além-mar. Enaltecem a
figura do imigrante, como modelos de “heróicos empreendedores” na “aventura” ou
“destino migratório” do país, o que conota uma associação directa com as imagens do
salazarismo acerca do “império”, das “colónias” e dos “imigrantes”. Nas manifestações públicas, consideram a recente procura portuguesa por mercados para além das
fronteiras nacionais como o revigoramento de “um grande feito histórico”, significando, para Portugal, um “novo ciclo de expansão internacional”.
Outro elo da rede de relações entre os imigrantes portugueses de São Paulo é representado pelas casas e associações de apelo regional – em torno de trinta apenas na
cidade de São Paulo -, entre as quais se destaca a Casa dos Açores. Fundada em 1974,
logo após a Revolução, com o intuito de “reviver a tradição”, a associação tem orientado as suas actividades culturais para a promoção da “açorianidade”, através de fes-

250

Migrações entre Portugal e América Latina

tejos religiosos (o calendário da Casa dos Açores segue as datas religiosas católicas,
como o dia de Pentecostes e Páscoa) e Juninos, procurando celebrar a “tradição”, a
“autenticidade” e o regionalismo (Santos, 1998).
No dia 22 de Abril de 1999, junto à estátua de Pedro Álvares Cabral, no Parque do
Ibirapuera, celebrava-se o aniversário do “descobrimento do Brasil”, além do “Dia
da Comunidade Luso-brasileira”. Ao lado de políticos locais, lideranças migrantes,
governamentais e empresariais lusas (a maioria ligados à Casa de Portugal), assistiram ao discurso do cônsul português de São Paulo, do qual destacamos o trecho:
“Eu penso que esta data que hoje é importante, para o ano é ainda mais importante
porque estamos a comemorar 500 anos e penso que temos a sorte de estarmos a
comemorar esta data numa altura em que as relações entre os dois países, Portugal e
Brasil, nunca foram tão estreitas, desde a independência do Brasil.... Temos relações
políticas excelentes hoje (...) e (...) uma presença económica no Brasil das nossas
empresas, que é cada vez mais forte. Penso que, o facto de hoje em dia termos ultrapassado a fase em que havia apenas os símbolos e laços afectivos entre os dois povos,
para termos também uma entrada e uma participação muito forte na área política
e económica. Para tal, é de fundamental importância a actuação e o empenho da
«comunidade portuguesa» no Brasil...”.
No dia 10 de Julho daquele mesmo ano, data que marca a celebração do Dia de
Camões e das Comunidades Portuguesas, junto à estátua de Camões no centro de
São Paulo (em frente à Biblioteca Municipal Mário de Andrade), Francisco Knopfli, então embaixador português no Brasil, voltou a reforçar esses argumentos, destacando
ainda mais a importância das populações migrantes para o reforço desses vínculos
“culturais, afectivos, políticos e económicos”.
Naquele ano, a celebração do “Dia da Comunidade Luso-Brasileira” provocou
reacções críticas do CC25A, não apenas por discordarem de se retomar uma data
do calendário salazarista, mas pela associação entre “comunidade” e figuras de
“empreendedores e heróis descobridores”. O CC25A tem preferido ressaltar o
“carácter” forçado dos fluxos migratórios, quer por motivos políticos, quer económicos. Têm optado, ainda, por um discurso que visa ressaltar as difíceis condições de
vida da maioria dos portugueses no Brasil. Discordam, portanto, do modo tido pelo
núcleo por “ufanista” representado nas manifestações dos chamados “comendadores”. O maior desagrado ocorreu, ainda, quando souberam que, na programação do
25 de Abril constavam também apresentações com artistas cujos nomes e canções
estavam ligados aos acontecimentos da Revolução e que no mesmo dia e horário
da celebração do 25 de Abril pelo CC25A haveria uma “Missa do Descobrimento”,
transmitida pela TV (SBT), celebrada pelo Padre Marcelo Rossi, tendo como outros
atractivos a vinda de uma imagem de Nossa Senhora de Fátima e de um padre português cuja ascendência familiar remontava a Pedro Álvares Cabral.
Em consequência desses acontecimentos, o CC25A publicou artigos manifestando as
suas opiniões na imprensa imigrante. De facto, o CC25A não reivindicava apenas uma
participação dos seus membros como intermediários culturais nas então recentes
políticas de governo para a migração, mas outra leitura acerca do legado a ser deixado, pela emigração, aos luso-descendentes.
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Uma dessas disputas simbólicas deu-se por ocasião da organização de um evento
cultural de grandes proporções em São Paulo, no ano de 1999, cuja temática estava
relacionada com a “cultura portuguesa”. O CC25A discordou da escolha, por parte do
governo português, dos membros da comissão responsável pela promoção das actividades de divulgação cultural do evento. A reacção pública do CC25A deu-se através da
imprensa imigrante e de uma “carta aberta” que circulou nos corredores do evento,
denunciando as relações dos membros da tal comissão com o apoio, no passado,
ao regime de Salazar. A indicação de alguns nomes chegou a provocar a indignação
emotiva de vários antigos exilados.
Outro desdobramento desse acto consistiu na reinauguração da sede do CC25A e na
elaboração de uma programação “cultural e artística”. Alegavam que lhes competia
este papel de promotor cultural, uma vez que durante todo o período da ditadura foi
no exílio, e através dos anti-salazaristas (muitos deles participantes directos do jornal Portugal Democrático) que se produziu uma literatura e manifestações artísticas
vinculadas à modernidade e sem comprometimento político ou estético com o antigo
regime.
Entre Abril e Julho de 2000, integrantes da Casa de Portugal voltariam a inaugurar os
monumentos a Pedro Álvares Cabral e Camões, ainda por ocasião da celebração do
“descobrimento do Brasil”. O CC25A opôs-se a tais comemorações. Em contrapartida,
no ano seguinte, durante as celebrações do 25 de Abril, inauguraram o “Monumento
ao 25 de Abril – Revolução dos Cravos”, erguido no “Largo Mestre de Aviz”, local que
já possuía estátuas de Fernando Pessoa e do Infante Dom Henrique.
Para além das recentes políticas do Estado-nação português, há que se ressaltar que
a atracção dos “luso-descendentes” para as suas fileiras constitui-se num desafio
crucial para os projectos de continuidade ou de renovação de tais organizações, uma
vez que a emigração de portugueses para o Brasil tem-se reduzido, de maneira acentuada, desde o início da década de 1960. De facto, em 2000, foi criada a Associação
de Luso-Descendentes do Estado de São Paulo (Aldesp), iniciativa que contou com
o apoio da Casa de Portugal. No entanto, as casas regionais, os ranchos e grupos
folclóricos têm atraído de maneira mais efectiva os ditos “luso-descendentes”, não
tanto de maneira claramente política - visando a conquista de direitos ou a participação em instâncias representativas -, mas orientada para o aspecto “cultural”, isto é,
para o interesse em inventar e manter a “tradição”. Quanto ao CC25A, a atracção de
“luso-descendentes” é bem menos expressiva em termos quantitativos: a associação
investe na celebração do legado dos anos do exílio e na produção de tal memória, com
o intuito de difundi-la junto da população brasileira, de modo geral, além dos “luso-descendentes”. Apesar de algum reconhecimento expressivo, por exemplo, de sectores do meio académico e cultural brasileiro, a atracção de jovens para os quadros
da associação tem sido bastante incipiente. Entre outros aspectos, a adopção de um
discurso que enfatiza a diferença, em prol de uma identidade portuguesa, diaspórica
– algo que remonta ao exílio, contrasta com o idioma da ambiguidade que frequentemente marca a construção das semelhanças e diferenças entre o Brasil e Portugal
(Silva, 2003).
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Notas
Entrevistas realizadas na cidade de São Paulo: Alexandre Antunes Pereira a 12 e 18 de Abril de 1997; Fernando
Lemos a 16 de Junho de 1999; Dulce Helena Pessoa Ramos a 14 de Julho de 1999; João dos Santos Baleizão a 29
de Julho de 1999; Miguel Urbano Rodrigues a 27 de Setembro de 1999.
2
Nessa rede, exerciam um papel central as associações de imigrantes, através de suas lideranças (Paulo, 1995).
3
Os comendadores, na sua maioria imigrantes “bem sucedidos”, eram portadores de “comendas”, título de carácter
honorífico delegado pelo governo português.
4
Entre 1958 e 1965, o jornal amplia a sua rede de distribuição para diversas partes do Brasil e, no âmbito internacional, para a América do Sul e do Norte, África (União Sul-Africana e “colônias”), Austrália e Europa (França,
Inglaterra, ex-Checoslováquia, Holanda, Bélgica e Alemanha).
5
Militar de carreira bem sucedida dentro do regime, muda os seus posicionamentos a partir de missões que realiza
em países de regime democrático, como os EUA e a Inglaterra.
6
Militar que, em 1946, comandou o movimento conhecido como “Revolta da Mealhada”.
7
O capitão Henrique Galvão era um dissidente do regime. De apologista do Estado Novo e do colonialismo passou
para a fileira dos anti-salazaristas após o conhecimento das condições de trabalho nas colónias portuguesas em
África. Denunciou práticas de trabalho escravo e acusou o regime de não ter uma política de desenvolvimento
para as colónias. Em consequência, foi preso e condenado, mais de uma vez. Ao fugir da prisão, procurou asilo na
Argentina, depois na Venezuela, local de onde conseguiu organizar, a partir de 1959 e em conjunto com espanhóis,
o Directório Revolucionário Ibérico de Libertação (DRIL), organização que visava acções para a derrubada dos regimes “fascistas” nos seus países. A principal iniciativa levada a cabo pelo DRIL foi o sequestro do “Santa Maria”.
8
A criação da FPLN (Frente Patriótica de Libertação Nacional) foi proposta na “Conferência Internacional dos Antifascistas Portugueses”, no ano de 1962, em Paris. A FPLN instalou-se na Argélia.
9
Assinaram: Casais Monteiro, Augusto Aragão, Jorge de Sena, Carlos Cruz, Ricca Gonçalves, João Manuel Tito de
Morais, Fernando Lemos, João Sarmento Pimentel, Joaquim Duarte Baptista, Francisco Sarmento Pimentel e Tito
de Morais. Em São Paulo, a 22 de Outubro de 1961.
10
A palavra seria utilizada, por algumas lideranças, para se referir, propriamente, a uma estratégia de inserção do
português na sociedade brasileira, através do velamento daqueles que seriam os sinais diacríticos evidentes – o
mais evidente de todos o sotaque – e as suas consequências para um incipiente associativismo.
1
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O Conselho das Comunidades
e a Representação dos Emigrantes
The Portuguese Communities Bureau and
the representation of emigrants
Maria Manuela Aguiar*

Resumo

O Conselho das Comunidades Portuguesas de 1980 foi, historicamente, a primeira experiência de audição e diálogo institucional,
entre o governo português, a sua emigração e a sua diáspora. Era
um órgão consultivo do governo, constituído por representantes
eleitos no mundo associativo, apelando à força e ao papel central
que as associações têm na construção e preservação das comunidades de emigrantes. Sendo uma experiência inteiramente nova,
teve de fazer o seu próprio caminho, conhecendo rupturas, hiatos
de funcionamento e mudanças radicais de feição e natureza, nas
décadas seguintes.

Palavras-chave
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Abstract

The Bureau of the Portuguese Communities of 1980 was, historically, the first experience of institutional listening and dialogue
between the Portuguese government and its emigration and diaspora. This Bureau was a consultative body of the government,
constituted by representatives elected by the emigrant associations, thus it was based on the appellative force and central role
that associations have in the construction and preservation of the
emigrant communities. As an entirely new experience, it had to
walk its own way, facing ruptures and breaks in its functioning,
as well as radical changes in its configuration, nature, during the
following decades.

Keywords

Resumen

emigration, Portugal, representation, Portuguese communities,
Bureau
El Consejo de las Comunidades Portuguesas de 1980 fue, históricamente, la primera experiencia de audición y diálogo institucional
entre el gobierno portugués, su emigración y diáspora. Era un órgano consultivo del gobierno, constituido por representantes elegidos del mundo asociativo, apelando a la fuerza y al papel central
* Jurista / Ex-Secretária de Estado da Emigração e Comunidades Portuguesas
Lawyer and former Secretary of State for Emigration and the Portuguese Comunities.
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que las asociaciones tienen en la construcción y preservación de
las comunidades emigrantes. Siendo una experiencia totalmente
nueva, tuvo que hacer su propio camino, conociendo rupturas, hiatos de funcionamiento y cambios radicales de forma y naturaleza
en las décadas siguientes.
emigración, Portugal, representación, comunidades portuguesas,
consejo
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O Conselho das Comunidades e a Representação
dos Emigrantes
Maria Manuela Aguiar

1 - O Conselho das Comunidades Portuguesas é um órgão consultivo do Governo,
em matéria de emigração - e, mais do que isso, é também um órgão representativo
dos portugueses no estrangeiro. Este carácter de representação - que , numa fase
inicial, se centrava no movimento associativo e agora tem cariz mais amplo, embora
porventura mais difuso - valoriza substancialmente o significado da própria audição.
Instituído pelo Decreto-lei n.º 373/80 de 12 de Setembro em 1980, com início de actividade efectiva em Abril de 1981, é o segundo mais antigo da Europa, depois do francês,
o “Conséil Supérieur des Français de l’ Étranger”, que escolhia os representantes da
emigração ao Senado.
A todos os Conselhos que, na década de 80, nele se inspiraram parece-me que subjaz
o propósito de os transformar em sucedâneos de Câmaras ou “Assembleias” de Emigrantes. Em Portugal, a ideia de integrar o CCP numa segunda Câmara, se ela vier
a existir, ou, pelo menos, de lhe dar expressa consagração no texto da Constituição
(colocando a sua existência acima do livre arbítrio ou da boa vontade de Governos
e de governantes...) é defendida por muitos Conselheiros, e chegou a ser objecto
de dois colóquios parlamentares, promovidos pela Subcomissão das Comunidades
Portuguesas, à qual presidi, nos anos 2003 e 2004.
O CCP tem um historial interessante, sobretudo no período em que vamos considerá-lo:
o momento do seu nascimento, visto como acto de criação colectiva de uma instituição inteiramente nova, num diálogo entre parceiros, o Governo e os porta-vozes
do movimento associativo. Um percurso, aliás, acidentado por bloqueios e hiatos de
funcionamento, afrontamentos com o Governo, ou entre os seus próprios membros,
processos e recursos judiciais... Em boa verdade, não deverá falar-se de um único
“Conselho”, mas de vários, ou de várias “vidas” de uma mesma instituição.
Entre 1981 e 1987, inclusive, o 1º CCP “fez-se, “e fez-se com as pessoas, ganhou,
com elas, um lugar central no debate das políticas para as migrações, manteve um
funcionamento activo e regular. A partir de 1988 foi desactivado, de facto, e, no início
da década seguinte, descaracterizado,”de jure”, por uma lei aprovada, por maioria,
na Assembleia da República, cuja complexidade e dificuldade de implementação -intencional ou não - o deixou paralisado.
O CCP ressurgiu, em 1996. A proposta de lei do Governo teve, na Assembleia da República – coisa rara - tratamento exemplarmente expedito num pequeno “grupo de
trabalho”, formado pelos deputados da emigração e outros deputados da Comissão
de Negócios Estrangeiros, conscientes da importância do renascimento do Conselho, prioridade à qual alguns sacrificaram discordâncias de monta sobre o normativo.
Seguiu-se um imediato agendamento do debate e votação, em plenário, e, em 1997,
as eleições e a reunião mundial, 10 anos depois da anterior…
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No actual sistema os conselheiros são eleitos por sufrágio directo e universal, pelos
cidadãos inscritos nos consulados – uma fonte de legitimidade, aparentemente mais
“democrática”, mas que rompe com a sua matriz associativa, a força e autonomia
que daí lhe advinha, e exclui os luso descendentes, se já não tiverem nacionalidade
portuguesa. A tal óbice se responde em Itália com um sistema misto, como eu própria
propus - numa fórmula diversa, prevendo dois colégios eleitorais, o de sufrágio universal, a par de outro, de natureza associativa.
2 – Voltemos à fase primordial do Conselho. Começou por ser uma promessa eleitoral, um parágrafo inscrito no programa da AD (Aliança Democrática), coligação, que
se apresentou a sufrágio venceu e formou governo, no início de 1980. Secretária de
Estado do pelouro, coube-me a tarefa de promover a sua execução. Nunca se soube
quem a tinha formulado… Sendo de autor desconhecido, não estávamos limitados
por quaisquer directrizes. Não havia figurino estrangeiro à nossa medida - apenas
o francês, que correspondia a um contexto migratório e a uma inserção no sistema
político-constitucional diversa. Era, no pós-1974, a primeira tentativa de avançar para
formas de participação democrática extensivas à emigração portuguesa: um “fórum”
de audição, uma instância de co-participação dos Portugueses do estrangeiro nas políticas que lhes eram dirigidas. Com a liberdade de procurar e experimentar o modus
faciendi. Um verdadeiro “laboratório”! Aí, em conjunto, se procuravam as melhores
fórmulas para enquadrar situações ou atingir metas, e, em simultâneo, se forjava um
molde organizacional para um projecto de longa duração. Não havia ideias feitas, mas
a fazer, não havia uma tradição a seguir, mas a criar, não havia uma lei acabada, mas
um texto provisório, a repensar. Falo do decreto-lei aprovado, a 1 de Abril de 1980,
em Conselho de Ministros. Fora preterida a via parlamentar, por ser, previsivelmente, mais morosa, mas o Presidente da República reteve o diploma durante cerca de
5 meses… De qualquer modo, nesta fase, mais do que discutir um perfil de “Conselho”
com os representantes da “Nação” o que se pretendia era “consultar” os próprios
emigrantes.
Assim, de entre as secções organizadas para a condução dos trabalhos da reunião
mundial, uma destinava-se, expressamente, à revisão do referido decreto-lei, e não
por sugestão dos conselheiros, mas por iniciativa do Governo. Secção que perdurou e
era a mais participada e também a mais polémica, num país com as divergências partidárias ainda muito à “flor da pele”. Apesar disso, souberam trabalhar em comum e
conseguir convergências no fundamental, por exemplo, sobre:
- a sua própria orgânica - com a proposta de uma comissão permanente, prontamente implementada, como instância de coordenação e gestão;
- o acompanhamento das recomendações dirigidas aos mais diversos departamentos da administração pública, pela via de uma “comissão interministerial”. A
“Comissão” veio a ser constituída em 1987 e tinha, como pretendiam, o encargo
de preparar as respostas ao CCP, sector por sector, sendo convocada, obrigatoriamente, para esse fim, antes da reunião mundial deste Órgão;
- a reformulação pontual, em 1994, da lei do CCP para permitir a sua “regionalização” com a convocatória periódica de reuniões restritas dos representantes
de cada uma das grandes regiões do mundo - Europa, África e Oceânia, América
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do Norte, América do Sul - o patamar que entendiam faltar, entre o conselho
mundial e os “conselhos de país” - cuja composição, repartição geográfica, regulamento e actividades as estruturas locais decidiam autonomamente;
- a elaboração de um ambicioso anteprojecto de reformulação global do CCP, que
o Governo, adoptou, como seu, apresentando-o, como Proposta de Lei, à Assembleia da República, em 1986.
Aí se previa já a eleição por sufrágio universal, a par da eleição por um colégio
interassociativo semelhante ao então existente.
Porquê tal ênfase no movimento associativo? A meu ver, porque se reconhecia, o seu
papel central na organização e desenvolvimento das Comunidades, na sua capacidade
de preservar a língua, a cultura, os modos de estar e tradições nacionais, aliás, sem
prejuízo de promover, como se reconhece, a integração na sociedade de acolhimento.
Tudo feito e mantido, sem apoios dos sucessivos governos de Portugal: 100% sociedade
civil! Razão de sobra para que o Governo, numa relação de parceria, se guarde de
qualquer tentação de interferência, respeitando, sempre, os projectos próprios dessas entidades, e das Comunidades como um todo.
Foi esta a filosofia que presidiu ao diálogo e cooperação, “entre iguais”, no interior do
CCP.
O associativismo português no mundo, quando comparado com o de outros povos
migrantes da Europa só fica a perder pelo facto de não ter procurado formas de unificação em federações ou alianças de nível internacional. Historicamente, a única tentativa de agregar, numa “União”, representantes da Diáspora aconteceu nos anos 60
e foi uma iniciativa que partiu da Sociedade de Geografia, presidida pelo Prof. Adriano
Moreira, não da Diáspora.
O legislador do CCP deixava claro, logo no preâmbulo do Decreto-Lei nº 373/80, que
não pretendendo impor orientações ao movimento associativo no sentido da sua
“internacionalização”, lhe oferecia uma “plataforma de encontro” de âmbito mundial,
para conhecimento mútuo e trabalho em comum. Objectivo conseguido, sem dúvida,
enquanto o Conselho teve natureza associativa.
Muitas foram as recomendações substantivas deste órgão consultivo, e amplamente
consultado, nomeadamente em matéria de ensino, medidas de protecção social,
reestruturação de serviço no estrangeiro, apoio ao regresso e reinserção ou intercâmbio
de jovens, como mostra uma publicação dos serviços da emigração sobre o estado
das recomendações do CCP entre 1981 e 1985. O primeiro Encontro Mundial de
Jornalistas (1981), e o de “Mulheres Migrantes no Associativismo e no Jornalismo”
(1985) ficam também a dever-se a recomendações do CCP.
Outra prática precursora: a apresentação, para conhecimento e debate, do orçamento
da Secretaria de Estado destinada a acções junto das comunidades, e as modalidades
de colaboração oferecidas no “Programa Cultural”, que era decalcado nas solicitações recorrentes da rede associativa.
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Não vou comparar, aqui e agora, os dois Conselhos, o primeiro e o actual, mas esse é
um exercício que vivamente recomendo.
Do primeiro direi, a finalizar, que foi, simplesmente o que quis ser, a aventura de
“inventar” e sedimentar uma instituição bem portuguesa e original, na qual os membros eleitos imprimiram as marcas do seu pensamento e das aspirações colectivas,
num dado tempo - um retrato seu, e, igualmente, um retrato de época.
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O diálogo entre o Estado e o emigrante.
A experiência brasileira.
Dialogue between the State and the emigrant.
The Brazilian experience
Renan Paes Barreto*
Resumo

Palavras-chave
Abstract

Este artigo revela a perspectiva de um país, como o Brasil, que só
nos últimos 20/30 anos passou a lidar com a questão da emigração. Descreve algumas virtudes e problemas daí decorrentes, bem
como a evolução comportamental das autoridades e da comunidade, ressaltando as medidas tomadas nos últimos anos (Governo
Lula).
diálogo, Estado, emigrante, Brasil
This piece reveals the vision of a country as Brazil, that only in the
last 20/30 years began to deal with the emigration issue. It describes some virtues and problems that are consequences of emigration, such as the evolution of the behavior of the Brazilian authorities and community, illustrating the measures adopted during the
last years (Lula’s Government).

Keywords

dialogue, State, emigrant, Brazil

Resumen

Este artículo revela la perspectiva de un país como Brasil que sólo
en los últimos 20/20 años comenzó a lidiar con la cuestión de la
emigración. Describe algunas de las virtudes y problemas que se
derivan de ello, así como la evolución del comportamiento de las
autoridades y de la comunidad brasilera, resaltando las medidas
tomadas en los últimos años de gobierno (Gobierno de Lula).
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* Cônsul-Geral do Brasil em Lisboa / Consul of Brazil in Lisbon.
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O diálogo entre o Estado e o emigrante.
A experiência brasileira.
Renan Paes Barreto

O Brasil, que durante mais de 400 anos tinha sido um país de imigração, começou a
reverter essa tendência nos anos 80 do século XX, quando uma conjugação de factores
(o segundo choque de preços de petróleo, a crise da dívida de 1982, planos económicos fracassados, inflação galopante) levou a economia nacional a uma prolongada
recessão económica que reduziu a oferta de emprego e estimulou muitos jovens a
procurarem oportunidades de trabalho em economias que lhes pudessem oferecer
melhores condições de vida.
Após 100 anos de crescimento acelerado, o país entrou então num processo que os
economistas denominaram de “estagflacion” (estagnação+inflação) e muitos analistas chamaram a “Década Perdida”. Com isso, e tendo havido uma reversão das
expectativas da juventude brasileira quanto às suas possibilidades de absorção pelo
mercado de trabalho nacional, iniciaram-se movimentos emigratórios dirigidos não
apenas a alguns países vizinhos, especialmente o Paraguai, mas também aos países
desenvolvidos, como os EUA, a União Europeia e o Japão.
Desde então a “Diáspora Brasileira” cresceu de tal maneira que, no ano passado,
antes da crise, estimava-se que esse contingente oscilasse entre 3 e 4 milhões de
pessoas. Entre os elementos positivos desse processo, poderíamos mencionar um
vertiginoso crescimento das remessas (teriam ultrapassado os US$ 7 bilhões em
2008), a abertura de novas oportunidades de emprego e negócios e a criação de redes
sociais organizadas pelo mundo fora. Consequentemente, começaram a editar-se
jornais e revistas destinados à comunidade, inauguraram-se estações de rádio e televisão comunitárias para os brasileiros e, em algumas situações, a colónia brasileira
passou até a usufruir de um certo poder na política local.
A propósito, recordo-me quando, em Nova Iorque, Rudolph Giuliani, Presidente da
Câmara Municipal denominou um troço da Rua 46, em Manhattan, de “Little Brazil”,
originando inclusive uma certa “ciumeira” noutras comunidades, mais antigas e mais
numerosas (porto-riquenhos, dominicanos, haitianos, paquistaneses) que não tinham
tido esse privilégio. O facto, ocorrido em 1996, deveu-se à iniciativa de empresários
nacionais que se instalaram no local e subsidiaram a campanha de um candidato a
vereador (e este acabou por ser eleito com o voto dos brasileiros). Outro exemplo
ilustrativo de emigrantes bem sucedidos encontra-se na cidade de Newark, Nova
Jersey, onde uma comunidade brasileira de cerca de 50 mil pessoas se juntou à
colónia portuguesa e, no prolongamento da “Portugal Avenue”, abriu restaurantes,
padarias, lavandarias, armazéns, cursos de informática (que ostentam nomes familiares para nós, como Copacabana, Governador Valadares, Serra da Mantiqueira).
O prestígio dos “brazucas” cresceu tanto que, no dia 07 de Setembro, o próprio
Presidente da Câmara de Newark passou a comparecer às festividades que celebram
a independência do Brasil.
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Cabe mencionar também o vigor das igrejas evangélicas dirigidas por brasileiros particularmente a Igreja Universal do Reino de Deus, bem como os negócios decorrentes
do “showbusiness” que envolvem espectáculos de música popular brasileira (com a
presença ou não de artistas provenientes do Brasil), discotecas, churrascarias e até
clubes. Vale ainda recordar que a internacionalização de poderosas empresas de comunicação, como a Rede Globo (já conhecida mundialmente por exportar as suas
novelas) e a Rede Record de Televisão não apenas estimularam novos negócios, mas
constituíram também um importante factor para estimular a preservação da identidade cultural dos brasileiros que residem no exterior.
Visto por um outro ângulo, que seria o reverso da medalha, multiplicaram-se os problemas de toda a ordem envolvendo os brasileiros. Assim, nos locais de maior concentração, muitos começaram a queixar-se de discriminação e alguns de estigmas
que começaram a ser criados envolvendo a imagem dos brasileiros, homens e mulheres. Por outro lado, cabe reconhecer as dificuldades que a rede consular encontrou
inicialmente para dar resposta ao repentino crescimento no seu volume de trabalho.
Não é difícil compreender os obstáculos que as repartições brasileiras no exterior,
mantendo o mesmo espaço e o mesmo número de funcionários, tenham tido que
superar no sentido de “ dar conta do recado”.
Para enfrentar essas carências, desde a segunda metade dos anos 90, começaram
a adoptar-se novas medidas. A partir de 1996, por exemplo, os Consulados em Nova
Iorque, Miami e Boston passaram a organizar, em bases regulares, “consulados
itinerantes” nas suas respectivas jurisdições. A ideia de que o Estado pudesse ir ao
encontro do cidadão, não para reprimi-lo, mas para ajudá-lo nas suas necessidades
mais básicas, representou um enorme avanço numa sociedade como a nossa, que,
em muitos aspectos, ainda se encontra num processo de democratização.
No Governo de Lula merece registo a decisão de fortalecer e ampliar, não apenas o
escopo dos “itinerantes”, mas o próprio diálogo Estado-Sociedade. Nesse sentido,
foram tomadas iniciativas inovadoras com vista a que, em todas as latitudes, os brasileiros pudessem sentir a presença protectora do Estado. A título de exemplo, gostaria
de mencionar o deslocamento de “consulados itinerantes” para regiões de selva, tal
como ocorreu recentemente no Suriname e na Guiana Francesa.
No primeiro caso, as missões percorreram as localidades de Benzdorp, de Vila Brasil,
de Niew Nickerie e de Albina. Nesse contexto, foram incluídas desde comunidades
sem arruamentos, sem rede de água e electricidade, que funcionam como entreposto
para as actividades desenvolvidas pelo garimpo, até pequenas cidades, como as duas
últimas, com significativo fluxo de brasileiros. Na Guiana Francesa, por sua vez, os
consulados itinerantes percorreram as comunidades de St. Georges de l’ Oyapock,
St. Laurent du Maroni e Degrad de Saramarca. Em todos os casos, a autoridade consular brasileira deslocou-se das respectivas capitais e foi, percorrendo o mato, para
localizar os brasileiros dispersos naquela enorme floresta, a fim de lhes restituir a
cidadania perdida.
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Por outro lado em Portugal, pela primeira vez em 150 anos de existência, o
Consulado-Geral em Lisboa organizou este ano uma missão pioneira fora da sua sede.
Embora o ambiente não tivesse sido exótico, a presença do Estado não deixou de ser,
por isso, menos necessária. Tendo em vista a imensa comunidade de brasileiros que
hoje vive em território português, e considerando as dificuldades que encontram para
se deslocarem para longe dos seus locais de residência e de trabalho, a necessidade
tinha sido identificada já há algum tempo.
Assim, em Maio, um “consulado itinerante” foi colocado na povoação de Encarnação,
nos arredores de Ericeira, Mafra e Torres Vedras. É uma região que concentra muitos
brasileiros. A participação superou as expectativas, tendo em conta as mais de 340
pessoas que consultaram os serviços consulares. Famílias inteiras, vindas a pé, de
bicicleta, de carro ou de camioneta, aglomeraram-se, desde as primeiras horas da
manhã, à entrada da Biblioteca Municipal, aguardando o início dos trabalhos.
É difícil descrever a emoção que se tem quando se pode observar a alegria das pessoas quando, longe da pátria, e muitas vezes com empregos precários e a viver as
dificuldades que costumam acompanhar os emigrantes, recuperam a sua cidadania
num único instante. São crianças que passam a ser brasileiras, documentos que adquirem validade, situações de facto que se tornam de direito, porque se regularizam;
expectativas de direito que se tornam de facto, uma vez que se concretizam.
A divulgação deu-se através das revistas e jornais da comunidade brasileira, bem
como de repetidas mensagens transmitidas na programação local das rádios comunitárias, bem como das Redes Record e Globo de Televisão. A cobertura da imprensa
local e a reacção do público foram enormemente positivas. Iniciativas como estas
serão repetidas, assim que for possível, para outras regiões do país.
Paralelamente, como resposta aos novos desafios, o Itamaraty (Ministério das Relações Exteriores) resolveu criar a Subsecretaria Geral das Comunidades Brasileiras
no Exterior (SGEB). Essa decisão, de carácter político-administrativo, reflectiu a importância que o Governo passou a atribuir à interlocução com os seus compatriotas
expatriados, bem como ao diálogo com as demais autoridades brasileiras, quer no
âmbito do Poder Executivo, quer no do Congresso Nacional. Graças a essa decisão, e
ao trabalho que essa Subsecretaria tem vindo a realizar desde 2007, aumentou sensivelmente o volume de recursos dirigido à assistência aos brasileiros.
Além disso, medidas como: (1) a realização da I e II Conferências “Brasileiros no Mundo”, ao convocarem líderes da nossa diáspora para um diálogo franco sobre as suas
necessidades; (2) a criação do “Portal da Comunidade”, canal permanente de comunicação entre o Ministério das Relações Exteriores (MRE) e os brasileiros residentes
no exterior; e (3) a eleição de representantes que possam contribuir para a solução
dos problemas das suas respectivas comunidades, processo que já foi iniciado e que
culminará em Abril de 2010, quando forem eleitos os representantes permanentes de
cada uma delas (a interlocução tem sido feita com representantes provisórios), foram
iniciativas de grande alcance.
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Também é digno de nota mencionar que, nos últimos dois anos, foram criados novos
Consulados em diversos países do mundo (no interior do Japão e dos EUA), alugadas novas e maiores sedes para as repartições consulares já existentes (em Londres,
Barcelona e Roma, por exemplo) e ampliado o espaço do Consulado-Geral em Lisboa
(que agora passou a ter um espaço adicional do segundo andar). Em todos os casos,
verificou-se um melhor atendimento da comunidade brasileira.
Por fim, e fazendo uma projecção para o futuro, há uma iniciativa de lei, já aprovada
pelo Senado Federal, que prevê a criação do chamado “Estado do Emigrante”, o qual
permitirá aos milhões de brasileiros que hoje residem no exterior serem elegidos e
elegerem, nas suas respectivas comunidades, representantes que os defendam no
Congresso Nacional. O projecto encontra-se actualmente para votação na Câmara de
Deputados.
No dia em que isso ocorrer, teremos dado mais um passo decisivo para garantir os
direitos políticos e sociais daqueles que, ao terem saído do seu país em busca de
novas oportunidades de vida, desejam continuar a exercer a sua cidadania, independentemente de terem adquirido, ou não, uma outra nacionalidade.
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Associativismo transnacional:
as formas de organização da comunidade
brasileira no exterior como uma boa prática
Transnational Associativism:
organizing of the Brazilian community
abroad as a good practice
Christiane Coêlho*
Resumo

As formas de associativismo da comunidade brasileira no exterior
são analisadas na sua historicidade a partir de uma cronologia do
movimento associativo brasileiro internacional, com especial ênfase à situação em Portugal.
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Abstract

The forms of associativism of the Brazilian community abroad
are analysed historically using a chronology of the international
Brazilian associative movement, focusing in its situation in Portugal.

Keywords

Associativism, international mobilization, Brazilian emigration,
transnationalism

Resumen

Las formas de organización asociativa de la comunidad brasilera
en el exterior es analizada históricamente a partir de una cronología del movimiento asociativo internacional brasilero, con énfasis
en la situación en Portugal.
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movimiento asociativo, movilización internacional, emigración brasilera, transnacionalismo.
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Associativismo transnacional: as formas de organização da
comunidade brasileira no exterior como uma boa prática
Christiane Coêlho
Introdução
A análise do associativismo brasileiro no exterior revela um processo progressivo de
organização e mobilização da comunidade brasileira numa escala transnacional, e
pode ser vista como uma boa prática, sendo que é uma resposta de auto-organização
dos migrantes face sua realidade migratória. Em 2007, decorreu em Bruxelas o
I Encontro da Comunidade Brasileira no Exterior. Deste encontro resultou a assinatura
do “Documento de Bruxelas”1, em que se propõe a consolidação de uma rede de contactos comuns para os brasileiros na Europa. Entre as principais preocupações dos
brasileiros no exterior, destaca-se a regularização dos cidadãos não documentados e
a concessão de direitos políticos aos imigrantes, como a possibilidade de elegerem no
exterior representantes para o Congresso Brasileiro.2
A I Conferência das Comunidades Brasileiras no Exterior decorreu no Rio de Janeiro
entre 17 e 18 de Julho de 2008. Como resultado deste encontro, foi criado um
directório de associações brasileiras fora do Brasil e a formação de uma biblioteca de
referência sobre brasileiros no mundo.
A Rede Brasileira na Europa realizou o III Encontro Europeu da Rede de Brasileiras e
Brasileiros no Exterior em Barcelona, entre os dias 26-28 de Junho de 2009. Os objectivos principais deste encontro consistiram no fortalecimento e organização da Rede
brasileira europeia, na continuidade das reivindicações e propostas iniciadas nos encontros anteriores de Lisboa e Bruxelas, na organização do próximo encontro da rede,
nas propostas para a 2.ª Conferência de Brasileiros no Mundo que decorrerá no Rio de
Janeiro entre 15 e 16 de Outubro de 2009. Foi igualmente realizado um debate sobre o
Estatuto da Cidadania Brasileira no Exterior. As formas de participação política da comunidade brasileira no contexto internacional e os direitos dos imigrantes brasileiros
foram discutidos neste encontro.
Associativismo transnacional
A organização da comunidade brasileira no exterior tem sido acompanhada da institucionalização de organismos oficiais representativos desta comunidade. No plano
governamental, o Ministério das Relações Exteriores (MRE) – Itamaraty - oficializou
a Subsecretaria-Geral das Comunidades Brasileiras no Exterior (CPR) e o Conselho
Nacional das Migrações (CNIg).
O Ministério das Relações Exteriores criou o portal “Brasileiros no Mundo” com o
objectivo de fomentar o diálogo com as comunidades brasileiras. Algumas medidas
têm sido tomadas com o intuito de garantir direitos sociais para os brasileiros residentes no exterior - desde acordos no Sistema Previdenciário à troca de habilitações,
e regras para o trabalho fora do Brasil.
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No âmbito europeu, a comunidade brasileira no exterior tem vindo a desenvolver
uma série de actividades sociais, políticas, culturais, recreativas, religiosas - como a
promoção da cultura brasileira, a formação de clubes do Choro, actividades religiosas
e culturais.
No contexto português, existem associações brasileiras com diversas características, — desde associações de cunho laico, como associações de cunho social, político,
cultural, religioso – promovendo desde actividades recreativas a acções de apoio aos
imigrantes, de divulgação da cultura do país de origem a práticas de sociabilidade
entre brasileiros e nacionais. Há desde grandes e mais consolidadas associações
brasileiras — como a Casa do Brasil de Lisboa e a Associação Mais Brasil no Porto
- às associações mais recentes ou menores como a Associação Brasileira do Algarve, a
Associação Casa Grande, a Associação Lusofonia, a Associação ComuniDária, além
de associações de estudantes como a Associação de Pesquisadores e Estudantes
Brasileiros (APEB) com sede em Coimbra, Porto e Lisboa. Há ainda organizações
partidárias como o Núcleo do Partido dos Trabalhadores (PT) do Brasil, único núcleo
partidário brasileiro presente no país, com sede em Portugal há dezasseis anos.
A Casa do Brasil de Lisboa (CBL) foi reconhecida pela Lei 115/99 de 3 de Agosto de
1999. É a associação brasileira mais antiga e das mais conhecidas em Portugal. Foi
fundada em Janeiro de 1992. Desenvolve actividades culturais, políticas, de apoio legislativo e social. Centra as suas acções na luta pelos direitos dos cidadãos e afirmação da prática de cidadania dos imigrantes no país (Vianna, 2001).
A Associação Mais Brasil, com sede no Porto, foi fundada em 2004 com o intuito de
oferecer apoio social, cultural e jurídico aos imigrantes brasileiros. É reconhecida oficialmente pelo Alto Comissariado para as Migrações e Diálogo Intercultural (ACIDI)
desde 2005. As suas actividades centram-se principalmente na integração dos imigrantes, na organização de eventos relacionados com a cultura brasileira, na formação de parcerias e apoio legislativo, fiscal e social aos imigrantes.
A Associação Lusofonia Cultura e Cidadania (ALCC), fundada em 2007, tem por objectivo apoiar os imigrantes de língua portuguesa residentes em Portugal, promovendo
a igualdade de oportunidades, facilitando o processo de integração dos imigrantes e
oferecendo apoio social, educacional, cultural, laboral e jurídico.
A Associação ComuniDária, criada em 2008, tem por objectivo promover a inserção
social e laboral da população em risco de exclusão social através de iniciativas que
procuram a prevenção, sensibilização e consciencialização desta população. Oferece
serviços de aconselhamento, apoio jurídico e promove práticas culturais e educativas
com vista a uma cidadania plena.
Quanto às associações estudantis, a Associação dos Pesquisadores e Estudantes Brasileiros (APEB) de Coimbra é o núcleo dos investigadores e estudantes brasileiros
mais consolidado no país. Foi fundada em Maio de 2004 com o objectivo de apoiar os
brasileiros, facilitar a integração social e académica dos estudantes recém-chegados
à cidade, preservar e valorizar a cultura brasileira no país e incentivar o convívio mul-
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ticultural. Já a APEB Lisboa foi fundada em Junho de 2007 com o intuito de congregar
os estudantes e investigadores brasileiros de graduação e pós-graduação residentes
na Grande Lisboa, promover o intercâmbio académico, cultural, técnico, científico entre o Brasil e a Europa, apoiar os estudantes brasileiros e ainda promover o debate e
divulgação científica dos investigadores brasileiros no país.
Quanto ao perfil dos dirigentes associativos em Portugal, — no caso das associações
brasileiras maiores e mais consolidadas — alguns dos seus dirigentes pertencem
a redes de conhecimento comuns, são pessoas que residem em Portugal há algum
tempo, provenientes de cidades brasileiras maiores, com formação superior e muitas
vezes já com a nacionalidade portuguesa. O maior tempo de permanência no país
permite que muitos estejam numa situação de maior estabilidade jurídica e profissional quando comparada com a situação dos imigrantes brasileiros que chegaram mais
recentemente ao país. A participação das mulheres no associativismo brasileiro em
Portugal tem vindo a aumentar. Entre as novas associações brasileiras presentes no
país, muitas são lideradas por mulheres.
Além da pluralidade de associações e de formas de organização da comunidade brasileira em Portugal, há actualmente a tendência para a formação de uma confederação portuguesa de associações imigrantes brasileiras que possa ser integrada numa
rede associativa transnacional.
Considerações finais
O estudo das boas práticas no âmbito migratório pode ser analisado no caso do movimento associativo brasileiro transnacional. A questão da adesão dos imigrantes
brasileiros ao associativismo e a continuidade desta participação a longo prazo são
alguns dos obstáculos que o movimento associativo enfrenta internacionalmente. No
caso das relações luso-brasileiras, as proximidades culturais entre o Brasil e Portugal poderiam ser estimuladas por práticas associativas que valorizassem a diversidade presente em ambos países.
Notas
1

2

O “Documento de Bruxelas” refere-se ao “Documento de Lisboa”, de 11 de Maio de 2002, resultante do Encontro
Ibérico das Comunidades Brasileiras no Exterior.
Jornal Sabiá, Casa do Brasil de Lisboa, Ano XIV, Dezembro de 2007, nº76, p. 8.
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Improved assisted voluntary return:
a self-sustainable information network
for an effective return
Melhorar o retorno voluntário assistido:
uma rede de informação sustentável para
um retorno eficaz
Monica Goracci* e Marta Bronzin**
Abstract

Assisted Voluntary Return (AVR) is part of a comprehensive
approach to migration management aiming at promoting the
return and reintegration of migrants who are unable or unwilling
to remain in the host countries. The search for the most human,
sustainable and effective approach to return drives IOM to always
improve its assistance. In Portugal IOM Lisbon implements an AVR
programme since 1997. Over the years, IOM expanded the geographical coverage to reach new potential beneficiaries through
the project SuRRIA: “Support to Return – Information and Advice
Network”. Funded by the EC, it creates a decentralized network of
partners all over the territory.

Keywords

voluntary return, reintegration, decentralized network, self
sustainability, return counselling

Resumo

O programa de Retorno Voluntário Assistido (RVA) é parte de um
enfoque compreensivo à gestão de migração e pretende promover o retorno e a reintegração dos imigrantes que não podem
ou querem ficar no país de destino. A busca por enfoques mais
humanos, sustentáveis e efectivos de retorno, levou a OIM a
melhorar a sua assistência. Em Portugal, a OIM implementa o
RVA desde 1997. Ao longo dos anos a OIM expandiu o seu alcance para chegar a mais beneficiários, através do projecto SuRRIA:
“Apoio ao Retorno - Redes de Apoio e Aconselhamento” que é
financiado pela CE e cria uma rede descentralizada de agentes
em todo o território.
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El programa de Retorno Voluntario Asistido (RVA) es parte de un
enfoque comprehensivo a la gestión de la migración y pretende
promover el retorno y la reintegración de los inmigrantes que no
pueden o quieren quedarse en el país de destino. La búsqueda de
enfoque mas humanos, sostenibles y efectivos de retorno, llevó a
la OIM a mejorar su asistencia. En Portugal, la OIM implementa
el RVA desde 1997. Inicialmente centralizado en Lisboa, la OIM se
dio cuenta de la necesidad de expandir su alcance para llegar a los
posibles beneficiarios, y en colaboración con otras instituciones,
desarrolló el proyecto SuRRIA: Apoyo al Retorno – Redes de Apoyo
y Asesoramiento” que es financiado por la CE, creando un red descentralizada de agentes en todo el territorio.
retorno voluntario, reintegración, red descentralizada,
auto-sostenible, asesoramiento de retorno
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Improved assisted voluntary return:
a self-sustainable information network for an effective return
Monica Goracci e Marta Bronzin

Since 1997, the Assisted Voluntary Return (AVR) Programme in Portugal, financed by
the Portuguese Border and Alien Service (SEF) and implemented by the International
Organization for Migration (IOM), aims at promoting the human, effective, and sustainable return and reintegration of migrants who are unable or unwilling to remain
in the host countries and wish to return voluntarily to their countries of origin. The
demand for AVR assistance among immigrants grew progressively over the years,
passing from 388 in 1998 to 634 in 2008.1 The requests for assistance soared to 730 in
the first eight months of 2009 alone, mainly due to the economic downturn linked to
the unfolding of the global financial crisis. Such an increase in the demand posed a
number of challenges related to outreach and access to information as well as counselling and assistance services. In 2006, SEF and IOM jointly tackled these challenges
through the Project SuRRIA “Support to Return – Information and Advice Network”,
which has been implemented throughout 2007 and the first months of 2008.
The Project SuRRIA represented the first concrete effort to offer all potential beneficiaries in Portugal an easier access to AVR information, a greater involvement of social
actors at the local level, thus promoting the proximity with the beneficiaries, and an integrated and swifter assistance to return. The decentralized network created through
the project to address these challenges, seeks to provide a long term self-sustainable
response to information, counselling and assistance for voluntary return, by relying on
existing structures, namely the National Immigrant Support Centre (CNAI) and selected Local Immigrant Support and Integration Centres (CLAII), migrant associations,
and Border Police territorial departments. Since its creation the network more than
doubled the number of participating entities.
The importance of return counselling
Return counselling consists of exploring jointly the possibility to return; to elaborate
on the person’s present situation, on his/her motivations to return, as well as on his/
her expectations once back in his/her country of origin; to share information on return
and obtain, if needed, enough information on the country of origin to take an informed
decision; to determine which steps need to be taken to prepare the return.2 In some
cases where the AVR Programme foresees a reintegration component, the person will
also explore how best to reintegrate back in his/her country in the short term and how
best to use a reintegration grant. This assisted reflection will possibly lead the person
to take the decision to return.
In some cases the person already took the decision to return. In this case, the counsellor will provide information as to how the return process will unfold and what kind
of assistance the AVR candidate will receive until his/her departure.
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An innovative information and counselling mechanism
The new approach brought by the SuRRIA is shaped by three main guiding principles:
self-sustainability, heterogeneity, and inclusiveness.

Self-sustainability
Instead of setting up new structures, whose return activities could not be ensured
after the closure of the Project, IOM and SEF opted for relying to a great extent on already existing means, thus making the SuRRIA return management mechanism selfsustainable in the long term.

Heterogeneity
The project sought to promote heterogeneity by appointing as advice and counselling
units a range of diversified entities. Hence, the network becomes a useful tool to foster
closer contacts and exchange of views among entities which, by nature and mandate,
approach the issue of voluntary return under different perspectives. SEF, as authority
responsible for the project, plays an important part in the network. In fact, most of
the advice and counselling units are border police’s appointees within the respective
SEF’s territorial departments. The remaining points of assistance are mostly run by
CLAIIs, which work in close contact with the immigrant population and, therefore, provide advice and counselling on voluntary return as part of their daily functions of social support. Assistance to return is also provided by migrants’ associations, voluntary
welfare organizations, charity shelters, and local institutions. Innovation also passed
through the assignment of counselling functions to SEF delegations.

Inclusiveness
Although formally composed by the pre-defined points of assistance, the network is
conceived as a flexible, inclusive and enlarging structure, whose ultimate goal is to
multiply the points of assistance and increase their functions over time.
The purpose of the information and advice network
The main rationale is providing migrants wishing to return home with an increased
access to information and an enhanced and swifter return counselling and assistance.
To this end the network has three main objectives: a) Improving local access to information on the option of voluntary return and the functioning of the AVR to the benefit of
migrants’ communities and entities working with the targeted population; b) Offering
the potential beneficiaries with a better support throughout the process and a swifter
procedure, thanks to an enhanced proximity with the points of assistance; c) Promoting an integrated approach to voluntary return, which enhances the pre-departure
counselling on reintegration constrains and prospects.
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Having a decentralized and extensive network on the territory allows using targeted
communication channels to reach out to potential beneficiaries, thus avoiding the risk
of passing a generalizing and misleading message to the migrant community as a
whole. Indeed, the ultimate objective of AVR is not to promote the return of irregular
migrants altogether, but rather to provide timely and practical information and assistance to those whose migratory project did not meet the expectations and choose to
voluntarily return home.
Each point of assistance of the network acts as:

Multiplier of information at the local level. Thanks to the knowledge of the local
reality, each point of assistance will be able to better reach out to the public and local
entities in its respective area and consequently contribute to enlarging the existing
referral network of contacts. Consequently, the role of the referral entities is to refer
any person willing to return to the nearest point of assistance of the network, which
will process the request.
Advisers/counsellors: migrants in distress, due to their precarious and vulnerable situation in the host country, can contact one of points of the network to seek assistance
to return home. The adviser informs him/her on the possibility to receive assistance to
return and the procedure to follow. In most cases, these persons have already taken
the decision to return but lack practical information on the AVR Programme. In these
cases, the assistance focuses on the concrete preparation of return on the one hand,
and on future prospects for reintegration in the home country, on the other hand.
Access to timely, objective, and up to date return-related information on the country
of origin in the pre-departure phase is crucial to allow the returnee to make an informed decision on his/her return and properly assess his/her reintegration options.
The aim is therefore not to promote the candidate’s return, but rather to contribute
toward the sustainability of his/her return once the decision is taken. The counsellors
will conduct a structured interview with the aim of collecting more information on the
returnee’s situation in both the host and return country. This process helps detecting
any specific vulnerability, which may require a faster return and helps the returnee
and the adviser to jointly work on the post-arrival reintegration phase.
Conclusions: building on the results for continuous improvement
of return assistance
As highlighted by the European Commission and the Council, the provision of adequate return and reintegration information and support are preconditions for an effective pre-departure assistance and, ultimately, for a sustainable return. Bearing this in
mind, SEF and IOM sought to promote an integrated approach to Assisted Voluntary
Return, including country of origin information services and an enhanced reintegration financial support and assistance, marking a turning point in the assisted voluntary
return management in Portugal. This allowed for a more complete and structured
counselling performed by the network. The results achieved and the lessons learnt
during the SuRRIA project served as a basis to define the way forward to build on what
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was done so far, explore the full potential of the network, and address its weaknesses. A
set of recommendations related to the enlargement and improvement of the network
include: a) wider information activities, b) enhanced role of counsellors of the network
as multipliers of information at the local level, and c) more participative approach in
involving entities into the network. The second set of recommendations focused on the
improvement of communication strategies and in particular on the diversification and
targeting of dissemination strategies, and mapping of main information channels of
migrant communities to enhance outreach activities.
The current Assisted Voluntary Return and Reintegration Programme, financed by the
National EU Return Fund 2008 and the Portuguese Government, builds on the results of the SuRRIA. The Programme can now rely on a network that counts twice the
number of entities, passing from 15 to more than 30 points of assistance countrywide.
Sensitization sessions with local entities as well as open information sessions with
migrant communities are foreseen at the local level to help multiply information on
the territory and the mapping of the main migrant communities’ information channels
complements standard dissemination activities to ensure an effective and targeted
outreach of potential beneficiaries.
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O processo de migração e desenvolvimento no contexto da
Conferência Ibero-americana
The process of migration and development in the context of
the Ibero-American Conference
Enrique Iglesias*
Introdução
A próxima XIX Cimeira Ibero-Americana a ser celebrada no Estoril, Portugal, tem
como tema central da sua agenda a inovação e o conhecimento. Estes processos
constituem um desafio para a região ibero-americana e a chave-mestra para promover o desenvolvimento, a prosperidade, o crescimento das economias, e também
para ampliar o acesso do conjunto da população aos benefícios do desenvolvimento.
No Estoril, os Chefes de Estado e de Governo irão analisar propostas concretas sobre
estas questões, vitais para o desenvolvimento na presente década.
Inovação e conhecimento implicam, entre muitas outras questões, considerar e avaliar o papel da migração internacional como agente mobilizador e portador destes
processos; daí a importância da mobilidade dos recursos humanos para os países de
origem e de destino, bem como a importância adquirida pelas sociedades multiculturais para gerir o desenvolvimento e a inovação.
Migração, desenvolvimento e direitos humanos: um processo em consolidação
A migração internacional e a sua relação com o desenvolvimento e os direitos humanos constituem um eixo estratégico da agenda política da Conferência Ibero-Americana. Assim, as quatro últimas Cimeiras1 estabeleceram orientações básicas
para a criação de acções acordadas na matéria.
A Cimeira de Salamanca: marco para a governança da migração
Em Salamanca, os Chefes de Estado e de Governo reafirmaram a necessidade do diálogo, da cooperação e do consenso para avançar na governança da migração2. Com
o fortalecimento dos direitos humanos como contexto ético, propõem uma interpretação partilhada da migração internacional, entendida como parte do património comunitário e um bem comum, indispensável para promover o desenvolvimento e a coesão
social no espaço ibero-americano.

* Secretário-Geral Ibero-Americano / General-Secretary of the SEGIB
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O Compromisso de Montevideu sobre Migrações e Desenvolvimento:
um enquadramento orientador
O Compromisso de Montevideu sobre Migrações e Desenvolvimento, singularizado
como um dos textos mais importantes do projecto ibero-americano, foi adoptado na
XVI Cimeira, cujo lema foi Migração e Desenvolvimento. Respeitando o poder soberano dos Estados na formulação das suas políticas migratórias, o Compromisso compreende uma agenda positiva sobre a matéria e está organizado em duas partes: a
primeira reafirma princípios políticos comuns e a segunda apresenta compromissos
operacionais.

Princípios. O enquadramento básico para incentivar a governança migratória deve
radicar nos instrumentos do direito internacional referente aos direitos humanos,
bem como na sua efectiva aplicação, adequando para isso as legislações nacionais
relevantes. Deve-se aplicar uma abordagem integral que permita substituir as percepções subjectivas, frequentemente negativas, da migração, pela análise das contribuições que representa para o desenvolvimento económico e social, a ampliação
de horizontes culturais e a construção de sociedades mais tolerantes e pluralistas.
Do mesmo modo, os acordos internacionais referentes ao combate ao tráfico ilícito de
pessoas devem ser respeitados, sendo necessário intensificar os esforços para consciencializar sobre os riscos da migração irregular e dar protecção às vítimas.
A integração social e económica das pessoas migrantes nas sociedades de acolhimento constitui outro princípio, o que implica a luta contra todas as formas de discriminação, maus-tratos, racismo e xenofobia. Também é vital ter em conta as contribuições
da mulher migrante e incentivar acções dirigidas a fortalecer a sua valorização social
e a equidade entre os géneros, bem como considerar adequadamente as especificidades inerentes à migração de pessoas pertencentes às etnias originárias, e de outros
grupos potencialmente vulneráveis, como as crianças. De modo geral, o diálogo entre
países constitui uma condição imprescindível para que estes possam dividir responsabilidades na governança migratória.

Compromissos Operacionais. As actividades empreendidas serão desenvolvidas à volta de eixos transversais, que incluam: o exame rigoroso das interacções da migração
e do desenvolvimento económico e social, a segurança do respeito pelos direitos humanos de todas as pessoas migrantes, independentemente da sua condição migratória, a integração de uma perspectiva de género e o reconhecimento das característica
étnicas. Do mesmo modo, é também adoptada a decisão de estabelecer e convocar o
Fórum Ibero-Americano sobre Migração e Desenvolvimento.
A Cimeira de Santiago: reafirmação do Compromisso e vínculos com a protecção
social
A Cimeira de Santiago do Chile reafirma os princípios do Compromisso de Montevideu
e instrui o Fórum Ibero-Americano sobre Migração e Desenvolvimento para criar um
Programa de Acção e assim avançar na sua implementação.
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Além do mais, ao adoptar o texto do Acordo Multilateral de Segurança Social, deu um
passo significativo a favor do objectivo de alcançar o desenvolvimento progressivo de
sistemas de protecção social universal, e em particular de garantir a portabilidade
dos benefícios da segurança social correspondentes às pessoas migrantes.
Com base numa metodologia elaborada para o caso a partir do recenseamento, os
potenciais beneficiários directos e indirectos do Acordo estimam-se em 4,5 milhões,
podendo elevar-se a 5,5 milhões com a extrapolação de dados mais recentes.7
O Fórum Ibero-Americano sobre Migração e Desenvolvimento, FIBEMYD
Como resultado das decisões da XVI e XVII Cimeira, o Fórum foi concebido como um
espaço de troca de boas práticas, e como uma entidade de coordenação para articular
consensos e acções a fim de cumprir o Compromisso de Montevideu.
A sua primeira reunião foi celebrada em Cuenca, Equador, em Abril de 2008, e nela foi
adoptado o Programa de Acção de Cuenca, que integra, numa perspectiva operacional, as questões essenciais do Compromisso de Montevideu.
A sua segunda reunião está prevista para El Salvador, em 2010, conforme o estabelecido na XVIII Cimeira, realizada neste país.
O Programa de Acção de Cuenca é um instrumento flexível e não vinculativo, que contém as questões prioritárias para a agenda migratória ibero-americana, estruturadas
em três eixos: migração e desenvolvimento, direitos humanos e gestão da migração.
SEGIB: execução dos mandatos no âmbito migratório
Para cumprir os mandatos dos Chefes de Estado e de Governo na matéria, a Secretaria-Geral Ibero-Americana orienta as suas acções para uma convergência programática
entre os diferentes intervenientes nacionais e internacionais relevantes, incluída a
sociedade civil, construindo sobre o que já fora edificado e sobre o acervo disponível
de boas práticas, e evitando duplicações e o desperdício de recursos.
A região ibero-americana possui vantagens comparativas para materializar estes
propósitos e dispõe de valiosas experiências no tratamento multilateral da migração
internacional, como os processos de consulta da Conferência Regional sobre Migração (CRM) e a Conferência Sul-Americana sobre Migrações (CSM) ou o Fórum Especializado Migratório do MERCOSUL.
Do mesmo modo, e face à realidade de que Espanha e Portugal são os países de destino mais importantes da emigração de latino-americanos e caribenhos na Europa, o
espaço de cooperação entre países de origem, trânsito e destino da migração adquire
uma escala inter-regional, caracterizada pelo seu significado histórico persistente.
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A assinatura de um Memorando de Entendimento entre a Secretaria-Geral
Ibero-Americana, SEGIB, a Comissão Económica para a América Latina e as Caraíbas
(CEPAL) e a Organização Internacional para as Migrações (OIM), dá um valor adicional
a estes propósitos, ao estabelecer um âmbito coordenado de cooperação, que beneficia da experiência e dos mandatos complementares das três instituições em matéria de migração para desenvolver as actividades identificadas no Compromisso de
Montevideu e no Programa de Acção de Cuenca.
A sociedade civil tem consolidado progressivamente o seu papel neste âmbito, estabelecendo redes de coordenação entre organizações, que atingem uma cobertura
transnacional, como a Cimeira de Comunidades Latino-Americanas de Migrantes.
Acções Previstas
Os antecedentes referidos destacam passos consideráveis na identificação das questões mais relevantes da agenda migratória positiva no espaço ibero-americano e
constituem bases sólidas para iniciar uma segunda fase, fundamentalmente operacional, de criação e execução de programas e projectos, de acordo com as directrizes
da última Cimeira de São Salvador.
Estes propósitos estão actualmente inseridos num cenário migratório que se tornou
mais complexo devido à crise económica global, somando novos desafios à governança e à gestão da migração. A região ibero-americana não é alheia a esta realidade.
A protecção dos direitos humanos dos migrantes, assegurar canais para a migração
regular, o retorno voluntário e a reinserção, a migração laboral temporária e circular,
a facilitação dos envios de dinheiro, a divulgação de informação sobre os riscos da
migração irregular, o combate ao tráfico de migrantes e o desafio da integração nos
países de destino são questões iniludíveis no complexo contexto actual.
Ao mesmo tempo, as oportunidades que a crise apresenta para o fortalecimento do
diálogo e da cooperação, e para avançar em respostas que tenham em consideração
as lições aprendidas e previnam retrocessos nos avanços alcançados na governança
da migração, são também questões de elevada relevância para a Conferência Ibero-Americana.
Notas

Salamanca, Montevideu, Santiago do Chile e El Salvador
A Comissão Mundial sobre as Migrações Internacionais define governança como “a soma das diferentes formas
como os indivíduos e as instituições, públicas e privadas, gerem os seus assuntos comuns. É um processo em curso
através do qual se podem adequar os interesses opostos ou diferentes e se podem decidir acções em colaboração.”
Nações Unidas, As migrações num mundo interligado: novas linhas de acção. Relatório da Comissão Mundial sobre
as Migrações Internacionais, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, (2005), p. 63.
3
Comissão Económica para a América Latina e as Caraíbas, Agência Espanhola de Cooperação Internacional e
Secretaria-Geral Ibero-Americana, Estimação do número de trabalhadores migrantes na região ibero-americana,
Santiago do Chile, XVII Cimeira Ibero-Americana, 2007.
1
2
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Fundação Casa América.
O diálogo intercultural, a imigração e a integração.
Fundação Casa América. Intercultural dialogue,
immigration and integration.
Roberto Speciale*

A Fundação Casa América constituiu-se oficialmente em Dezembro de 1999 na cidade de Génova (Ligúria, Itália) e realizou a sua primeira actividade a 24 de Junho
de 2000. Desde esse momento tornou-se uma fundação cultural de âmbito nacional,
vocacionada para o internacional, com vista a promover o diálogo político, económico
e artístico entre os dois continentes.
A Casa da América nasceu com a finalidade de dar a conhecer os múltiplos aspectos
das complexas realidades do mundo latino-americano, correspondendo a um interesse, por parte da Itália e da União Europeia, por esta região. Assim, com o objectivo de difundir o imenso património cultural latino-americano, organizou múltiplas
actividades tais como encontros relacionados com a literatura, com a história, com
as ciências sociais e económicas, com o teatro e a música, e as Semanas culturais
dedicadas aos diferentes países da América Latina.
Por outro lado, desenvolveram-se iniciativas específicas tais como investigações e
publicações de livros e de revistas. Neste sentido enquadra-se a colecção Quaderni
di America – Terre d’America, uma revista que já possui cinco volumes dedicados a
diversos países (Guatemala, Argentina e Cuba) e abordando temas específicos (Imigração e integração na Liguria; Antonio Raimondi). Outro tipo de actividades desenvolvidas pela Fundação Casa América prende-se com a organização de congressos
e de encontros. Como exemplo, podemos citar o Encontro Internacional Puertos,
transporte, logística – Un mar de desarrollo entre Italia y América Latina, realizado
em Génova nos dias 7 e 8 do passado mês de Maio. Este encontro contou com a
participação de representantes administrativos de especialistas neste campo de dez
países latino-americanos e de várias regiões do noroeste da Itália.
Paralelamente às actividades de promoção latino-americana, a Fundação Casa
América desenvolve diversas iniciativas em países latino-americanos. Um exemplo
das mesmas é a apresentação ex-libris do El General Giuseppe Garibaldi y América
Latina. Impresiones y recuerdos em Caracas (Venezuela), em Guadalajara (México) e
em Lima (Perú). Por outro lado, e para comemorar o Risorgimento italiano, que teve
tanta importância na América Latina, organizaram-se encontros e debates como, por
exemplo, os realizados na Argentina, no Uruguai e no Perú, no seio das celebrações
do bicentenario do nascimento de Giuseppe Garibaldi, o “Herói dos dois mundos”.
No que diz respeito ao tema das migrações, verificaram-se várias vagas de emigração italiana para as Américas, as quais tiveram como porto de partida a cidade de
* Presidente da Fundação Casa América / President of the Casa América Foundation
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Génova. Entre as múltiplas actividades propostas relacionadas com esta temática,
podemos mencionar o encontro Los italianos en América Latina, realizado no ano
2007, como actividade preparatória para a III Conferência Nacional Itália-América
Latina e Caraíbas, que ocorre de dois em dois anos , pelo Ministério dos Assuntos
Exteriores Italiano. Por outro lado, foi apresentado em Dezembro de 2006, o Dicionário histórico-biográfico dos habitantes da região da Ligúria na América Latina, fruto de uma investigação que faz uma compilação das biografias dos habitantes que
deixaram marcas significativas no continente latino-americano, desde a época do
descobrimento até ao século passado. Foi ainda editado este ano o Dicionário histórico-biográfico dos primeiros italianos na América do Norte que, seguindo a linha do
dicionário anterior, fornece um panorama da emigração italiana até ao século XIX,
para a América do Norte.
Tal como no passado em que a cidade de Génova representou um ponto de partida, na actualidade representa um lugar de chegada. Com efeito, a imigração latino-americana em Génova é muito importante, sendo uma das cidades italianas com
maior concentração de cidadãos latino-americanos imigrantes, com predominância
dos originários do Equador, do Perú e da República Dominicana. A Fundação Casa
América foi indicada como sede para a realização de diversos encontros com o objectivo de ajudar as comunidades latino-americanas no processo de identidade e de
integração. Tendo em conta o mesmo objectivo, podemos mencionar outras actividades como a publicação no ano de 2005 de “Os latinos descobrem a Europa. Novas
migrações e espaços de cidadania”, um volume no qual se apresentam os resultados alcançados numa investigação realizada em colaboração com a Universidade de
Génova e com o Centro Studi Medì. Outra actividade que merece ser nomeada é Miradas Latinoamericanas en Liguria, apresentada no Outono de 2007, na qual se propõe um concurso destinado a cidadãos latino-americanos que tinha como objectivo
valorizar as suas actividades a nível cultural e artístico no âmbito do jornalismo, da
fotografía e do video. Para terminar, podemos citar a investigação intitulada “Imigração e integração na Liguria”, publicada na revista nº3 Quaderni di Casa America,
em Fevereiro de 2009. O fio condutor desta investigação foi aprofundar as “boas
práticas” no campo da imigração, enfatizando-se particularmente aquelas que se
relacionavam com o diálogo intercultural.
Tendo em conta estas temáticas e a da vinculação internacional, realizou-se na
Fundação Casa América o VIII Encontro Internacional da Rede de Centros Culturais
da América e da Europa, nos dias 15 e 16 de Outubro deste ano, subordinado ao
tema “Migração e Cultura na América e na Europa”. O encontro representou uma das
actividades preparatórias para a IV Conferência Nacional Itália-América Latina (que
se realiza em Milão a 2 e 3 de Dezembro próximos). Esta rede, da qual a Fundação
Casa América faz parte integrante desde a sua fundação, reúne cerca de 74 instituições culturais públicas e privadas de mais de 25 países do continente americano e
europeu. Sobre o tema “Migração actual da América Latina e as viagens de conhecimento e migração. Casos e personagens históricas da e para a América”, organizaram-se jornadas abertas ao público, chamando a atenção para a enorme transformação histórica que originou e que actualmente origina o fluxo de pessoas entre a
Europa e a América e o vínculo de longa data que une ambos os continentes.
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As características de Génova, enquanto porto e porta do Mediterrâneo, fizeram com
que a Fundação Casa América se tenha dedicado a aprofundar o tema das migrações, tanto as mais antigas como as contemporâneas, além da difusão do património
latino-americano em Itália. A Casa América entende que este é um dos temas mais
importantes da actualidade e que, ao se aprofundar o mesmo, encontraremos a chave para diminuir os conflitos nas sociedades contemporâneas.
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Portugueses no Brasil no pós-25 de Abril.
Um testemunho contra os estereótipos
Portuguese in Brazil after the 25th of April of 1974.
A testimony against stereotypes
Mário Quartin Graça*

Até 1960, durante o período transatlântico da emigração, iniciado no século XIX, 80%
dos emigrantes portugueses partiram rumo às Américas, a maioria com destino ao
Brasil. Para isto contribuíram factores políticos, económicos ou sociais, de maior ou
menor peso consoante o período da história. Este movimento decresceu na segunda
metade do século XX, com o crescimento económico de países europeus no contexto
pós-guerra, sobretudo França e Alemanha. A década de 1970 constitui uma excepção,
quando, na sequência da revolução de Abril de 1974 e da descolonização em África,
volta a aumentar o fluxo para o Brasil, com a entrada, segundo o IBGE, de cerca de
23.000 portugueses entre 1975-80, por motivos políticos ou de sobrevivência.
Aos movimentos migratórios são em geral associadas imagens e representações,
quer na sociedade de destino, quer na sociedade de origem. Como exemplo deste
processo, os portugueses que emigraram em massa para o Brasil entre 1861 e 1930
foram estigmatizados, na sociedade brasileira, como “intelectualmente pouco qualificados”, como reconhece o IBGE: “Eram minhotos que, para sobreviver, dormiam na
rua e procuravam ajuda de instituições de caridade”, escreveu Raimundo da Cunha
Mattos (cf. IBGE1).
Outro exemplo deste processo de construção de imagens diz respeito à imigração “de
excepção” ocorrida para o Brasil entre 1975 e 1980, recentemente objecto de uma
crónica na revista Sábado (n.º 277, de 20 a 26 de Agosto de 2009). Anunciada na capa
sob o título “A incrível vida dos milionários portugueses que fugiram para o Brasil”,
em consequência da Revolução do 25 de Abril de 1974, esta crónica, além de ilustrar
a capacidade mediática de construção de estereótipos (desta vez pela sociedade de
origem), faz-me recordar e deixar o testemunho de alguns aspectos desta história:
1º - Os milhares de compatriotas nossos, idos do continente, de Angola e de
Moçambique, que se estabeleceram nas principais capitais ou se disseminaram pelo
interior do Brasil foram, na sua imensa maioria, gente de negócios, alguns dos quais
chegaram a ser presos em Portugal sem culpa formada, cujas empresas foram nacionalizadas ou ocupadas, proprietários de explorações agrícolas, cujas terras foram
tomadas, ou de pequenos comércios ou indústrias destruídos, professores universitários afastados compulsivamente ou funcionários públicos objecto de processos
de saneamento, ou ainda profissionais liberais que viram drasticamente reduzidos
os seus proventos. Tratou-se, sim, de uma fuga à condenação de centenas de famílias que deixaram de ter como garantir minimamente o seu ganha-pão e que foram
*Emigrante no Rio de Janeiro de 1975 a 1980, conselheiro cultural da Embaixada de Portugal em Brasília entre
1980 e 1987.
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procurar no Brasil, não um lugar ao sol, mas tentar poder sobreviver e assegurar a
educação dos seus filhos.
2º - Tendo como únicos trunfos a experiência profissional e um ou outro conhecimento
pessoal ou familiar, mas raros contactos nas suas áreas de trabalho, pois os portugueses da Europa ou de África viviam então voltados para dentro das suas fronteiras,
sem se abrirem ao resto do mundo chegados ao Brasil lá foram obtendo empregos,
estabelecendo parcerias empresariais, conseguindo financiamentos, começando a
refazer as suas vidas, com maior ou menor êxito, beneficiado da aposta que os brasileiros resolveram fazer naquela nova vaga de portugueses, com um perfil intelectual
e profissional muito diverso das anteriores vagas de imigrantes lusitanos. No entanto,
na sua imensa generalidade vieram confirmar o conceito de trabalho, honradez e
competência de que os nossos patrícios lá gozavam e acabaram por ser, em muitos
sectores, uma significativa mais-valia para a vida brasileira do último quartel do século XX. E assim foi que, sem padrinhos nem trocas de favores, muitos granjearam posições de destaque como empresários, como altos executivos de grandes empresas,
como professores universitários, como juristas, etc.
3º - Como sublinha a jornalista Vera Moura, autora da crónica, que se fixou apenas
na vida, no Rio de Janeiro, das famílias portuguesas mais abastadas, “durante a semana,
os mais velhos trabalhavam – e muito”. E só assim vieram a ter a possibilidade de
vir a fazer uma vida divertida aos fins-de-semana aqueles que eram mais dados
aos folguedos nocturnos ou a uma actividade social mais intensa. E os mais novos,
esses estudavam nos melhores colégios onde, mesmo que com sacrifício dos que dispúnhamos de menos recursos, todos tentámos inscrever os nossos filhos. Em geral
valeu-lhes uma óptima preparação para os estudos superiores, feitos no Brasil, em
Portugal ou em outros países, como tem vindo a demonstrar o percurso profissional
de muitas dezenas de meninos e meninas de então, os tais que com os seus pais se
reuniam aos fins de semana na praia, privilégio ao alcance de qualquer bolsa, que a
todos permitia garantir areia, mar e sol ao longo de todo o ano, tendo como única despesa alguma bebida de mate ou de limão gelado ou os deliciosos sorvetes “Itália”. No
clima descontraído da beira-mar, não é assim de admirar que, mesmo em momentos
de dificuldades e de incertezas de vida, acrescidos das saudades da família distante ou
da pátria, raramente se tivessem registado situações de depressão ou de
desespero. Parece que já tínhamos na nossa mente a frase que um dia Raul Solnado
viria a dizer aos portugueses de cá: “façam o favor de ser felizes!”.
4º - À solidariedade recebida de parte dos brasileiros, na obtenção de empregos, na
disponibilidade para serem fiadores, sem quaisquer garantias de nossa parte, das
rendas dos nossos apartamentos, na assistência da pediatra que só aceitou cobrar
honorários quando lhe disséssemos que já tínhamos condições de os pagar, juntou-se o nosso próprio sentimento de entreajuda. Todos os que chegávamos estávamos
em condições análogas: todos sem emprego, a maior parte com escassas reservas
financeiras, agravadas pela limitação de saída de divisas quando se saía de Portugal.
Mas em vez de agirmos como concorrentes constituímo-nos como uma grande família, sempre pronta a ajudarmo-nos mutuamente em todas as necessidades, desde
a busca de trabalho a todos os tipos de apoio ao nosso alcance. Ao mesmo tempo,

Migrações _ #5 _ Outubro 2009

289

muitas das mulheres que até então apenas se tinham dedicado às tarefas de donas de
casa e mães de família, arregaçaram as mangas e lançaram-se ao trabalho, pondo a
render os seus talentos, como cozinhar para fora ou vender artigos de beleza e outros
produtos. Por tudo o que aqui deixo dito, tratou-se de uma grande lição de vida de que,
creio, nenhum de nós se esquecerá jamais.
5º - Finalmente, não quero deixar de sublinhar o que escreveu Vera Moura: “entre
1982 e 1983, quase todos acabaram por voltar, prontos a reconstruir as suas vidas
em Portugal”. Não duvido de que quase todos eles teriam tido a possibilidade de lá
continuar, desenvolver os seus negócios, estreitar as suas relações profissionais e
pessoais, proporcionar aos seus filhos boas perspectivas de futuro. Mas a verdade é
que quase todos eles, quando puderam, de novo com a casa às costas e arrostando
com as dificuldades próprias do recomeço de vida num país já tão diferente daquele
que haviam deixado alguns anos antes, quiseram arriscar e vir dar à sua terra-mãe o
seu contributo, enriquecido pela experiência, pela abertura de horizontes, pelos contactos estabelecidos, por uma visão nova das realidades que a vivência brasileira lhes
proporcionara. Pelos vistos, esses portugueses e portuguesas que, pela crónica da
Sábado, poderiam parecer viver num mundo onírico e frívolo, desgarrado das realidades, indiferentes às vicissitudes que Portugal experimentava, não correspondiam a
essa imagem exterior que se poderia por vezes retirar desse retrato. Estou certo de
que uma radiografia às suas vidas desmentiria completamente essa impressão. Por
que não tentar fazê-la?
Notas
1

http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/povoamento/portugueses/imigmassa.html
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