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Imigração e mercado de trabalho em Portugal:
investigação e tendências recentes
João Peixoto
Introdução
O estudo da relação entre imigração e mercado de trabalho apresenta grande
centralidade em Portugal. Por vezes, o estudo da vertente laboral da imigração
confunde-se, mesmo, com o da própria imigração. Tal argumento tem sobretudo
por base a evidência que muita da imigração para o nosso país tem uma motivação económica, isto é, destina-se a ocupar vagas no mercado de trabalho. Mesmo
quando não levamos em conta a motivação inicial da migração, verificamos que
a participação dos imigrantes no mercado de trabalho é elevada. Esta situação
acontece também quando a entrada ocorre no âmbito da reunificação familiar;
muitos dos imigrantes nesta condição, incluindo mulheres, conseguem uma inserção laboral. As elevadas taxas de actividade dos imigrantes – indicadores da
propensão da população em idade adulta para realizar uma actividade económica
– são ainda mais eloquentes por sabermos que Portugal é, no interior dos países
da União Europeia (UE), um daqueles onde os níveis de actividade, particularmente femininos, são mais elevados. Ora a população imigrante apresenta taxas
de actividade, masculina e feminina, superiores no geral à restante população
portuguesa. Esta situação parece singular à escala da União Europeia (OCDE,
2007).
Para além da motivação económica habitual em muita da migração internacional contemporânea, as causas para uma tão forte incorporação de imigrantes
no mercado de trabalho em Portugal passam por alguns factores. Em primeiro
lugar, tem havido uma abundante procura de trabalho na economia nacional, nos
últimos anos, sobretudo no que diz respeito a trabalhos precários ou mal pagos, muitas vezes de natureza informal. Essa procura sucede em sectores como
a construção civil, hotelaria e restauração e serviço doméstico. Por outras palavras, tem havido procura efectiva de trabalho imigrante. Em segundo lugar,
têm existido canais que permitiram a rápida entrada dos imigrantes nesses segmentos laborais. O facto de ter sido possível, até hoje, aceder ou permanecer no
território português sem visto adequado e trabalhar de forma irregular explica
por que razão tantos imigrantes têm utilizado esta via. Sucessivas regularizações
– as últimas das quais dependentes da apresentação de contrato de trabalho –
têm trazido para a legalidade estas situações. A possibilidade de inserção laboral irregular e obtenção de estatuto legal posterior é talvez uma das explicações
para a pouca utilização que o asilo político e o estatuto de refugiado apresentam
no nosso país. Em terceiro lugar, tem havido uma aparente complementaridade
entre a elevada actividade dos portugueses e a dos imigrantes. Os trabalhos ocu-
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pados são, muitas vezes, complementares – procurando os portugueses os segmentos mais protegidos do mercado de trabalho. Noutras vezes, os portugueses
optam pela sua própria emigração, realizando trabalhos de menor estatuto social
e económico noutros países.
Neste texto serão brevemente examinados alguns pontos relativos ao estado actual do conhecimento e tendências recentes sobre a imigração e mercado de trabalho em Portugal. Na primeira secção serão referidos alguns dos principais contributos teóricos para esta questão, entre os quais se salientam a importância da
segmentação e flexibilização do mercado de trabalho. Na segunda secção serão
lembrados alguns dados estatísticos sobre este tema em Portugal. Apesar das
limitações das fontes estatísticas, algumas realidades estão hoje bem diagnosticadas. Na terceira secção serão revistos os principais estudos que têm sido realizados. Finalmente são sugeridas algumas linhas de investigação futura. Apesar
deste exercício de reunião de informação, temos consciência que o conhecimento
sobre a inserção laboral dos imigrantes em Portugal permanecerá incompleto. O
carácter dinâmico da imigração e do mercado de trabalho, a natureza fragmentária das fontes e a dispersão de informação e de estudos disponíveis exigem que,
num prazo não muito dilatado, novos levantamentos sejam efectuados.
Imigração e mercado de trabalho: as teorias
O conhecimento teórico disponível sobre a relação entre processos de imigração e mercado de trabalho é hoje relativamente vasto. O desenvolvimento mais
conhecido, que se tornou clássico, é o da teoria do mercado de trabalho segmentado (Piore, 1979; Portes, 1981 e 1999; Massey et al., 1998). Segundo esta
teoria, os mercados de trabalho caracterizam-se por possuírem dois segmentos
principais, ou apresentarem uma característica “dual”. O mercado “primário” detém como principais atributos a estabilidade das condições de emprego, bons
salários, perspectivas de carreira (através de um mercado interno de trabalho
desenvolvido nas organizações), protecção social e bom estatuto social. Na prática, são as organizações públicas e algumas empresas privadas, sobretudo as de
maior dimensão, quem apresenta estas características. Por oposição, o mercado
“secundário” é composto por empregos com insegurança contratual, baixos salários, fracas oportunidades de promoção, ausência de protecção social e baixo
estatuto social.
Desde os anos 70 do século XX, as alterações estruturais das economias e o
desenvolvimento de novas formas de regulação levaram a que a existência de
segmentos precários e a necessidade de uma mão-de-obra “flexível” se tornassem ainda mais evidentes (Kovács e Castillo, 1998; Kovács, 2005). Desta forma,
acentuou-se a tendência para a segmentação laboral. Tornaram-se comuns novas formas de organização do trabalho ou modelos atípicos de trabalho, como o
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trabalho temporário, trabalho em part-time ou trabalho no domicílio. Nalguns
casos, estas formas de organização contemplaram tarefas altamente qualificadas e de estatuto social elevado; noutros, talvez os mais frequentes, estiveram
ligadas a tarefas de baixa qualificação e de fraca avaliação social. No geral, aumentou a precariedade contratual e observou-se a persistência – notável em alguns contextos, como o das sociedades da Europa do Sul – da economia informal. Na origem destas mudanças estiveram os estrangulamentos do modelo de
desenvolvimento das sociedades avançadas e os processos de globalização, que
levaram a uma competição económica mais acentuada à escala planetária.
A teoria do mercado de trabalho segmentado conheceu, desde cedo, uma importante divulgação na bibliografia sobre migrações (cf. Peixoto, 2002a). Compreendeu-se, assim, que grande parte das atracções específicas exercidas sobre
a migração internacional, em particular a dirigida de países menos para mais
desenvolvidos, tem a ver com os mercados “secundários” – reforçados com a
tendência de flexibilização. É o facto de existirem actividades que funcionam num
mercado de trabalho deste tipo que afasta a maioria dos cidadãos nacionais e
atrai migrantes provenientes de regiões pobres. Tal resulta da lógica económica
e social associada a esta inserção. Os nativos rejeitam as fracas recompensas
económicas e o baixo estatuto social associado a alguns trabalhos – aqueles que
vieram a ser conhecidos como os três D’s (“sujos, perigosos e difíceis” - dirty,
dangerous and demanding). Os imigrantes, por seu lado, mesmo em condições
económicas deficientes, poderão melhorar o seu padrão anterior de vida ou, pelo
menos, criar expectativas de mobilidade futura. A sua posição na hierarquia social não é vista de modo tão gravoso, uma vez que, durante uma primeira fase,
mantêm como sociedade de referência o seu país de origem. É também esta teoria do mercado de trabalho segmentado que nos permite afirmar que não existe
imigração sem uma procura económica específica.
A relação entre imigração e flexibilidade dos mercados de trabalho pode ainda
ser mais complexa. De acordo com Phizacklea (2005), a imigração tem vindo a
responder ao propósito de flexibilização laboral desde há algumas décadas. Segundo a autora, o regime que se tornou conhecido como o de “trabalhadores temporários” (guestworker), desenvolvido na Europa Ocidental no período posterior
à Segunda Guerra Mundial, possuía já elementos que permitiam o recrutamento
e abandono facilitado de trabalho estrangeiro, bem como alguma da sua mobilidade entre sectores. Estes elementos foram plenamente desenvolvidos nos anos
mais recentes. A “procura constante de trabalho mais flexível e incerto” por parte
dos empregadores, como escreve a autora, tem levado cada vez mais à imigração
e ao recrutamento de trabalhadores imigrantes, incluindo os que se apresentam
com um estatuto irregular. Esta situação ocorre no contexto de uma globalização
crescente, marcado por maior mobilidade do capital e deslocalização de muitas actividades para países menos desenvolvidos e com salários mais baixos. O
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recrutamento de trabalhadores imigrantes ocorre, por um lado, em trabalhos
“inamovíveis” (não deslocalizáveis): os imigrantes dirigem-se para sectores de
trabalho manual como a construção civil e para vários segmentos dos serviços,
incluindo serviço doméstico e limpezas, assistência a crianças e idosos, serviços
de saúde e comércio, hotelaria e restauração. Alguns destes segmentos estão associados com o trabalho feminino, o que também explica a crescente feminização
dos fluxos migratórios. Por outro lado, os imigrantes empregam-se em algumas
das actividades que subsistiram da indústria transformadora e da agricultura,
que “combatem a concorrência de um mercado global através de práticas crescentes de precarização do trabalho” (Phizacklea, 2005: 164).
A teoria do mercado de trabalho segmentado não afirma, porém, que a atracção
de população imigrante ocorra apenas no mercado secundário de trabalho. Na
expressão de Portes (1981 e 1999), os “modos de incorporação” dos trabalhadores imigrantes são variados. Segundo ele, os migrantes atraídos pelo mercado
primário apresentam como principais características a entrada através de canais
legais; o acesso ao emprego por qualidades individuais e não por origens étnicas; condições de mobilidade idênticas à dos nativos; e uma função de “reforço”
da força de trabalho nacional. Tipicamente, este tipo de acesso é representado
pela “fuga de cérebros” (brain drain). Em contrapartida, o acesso ao mercado secundário apresenta como principais atributos um estatuto jurídico precário (frequentemente temporário ou ilegal); recrutamento baseado nas origens étnicas
e não em qualificações (dadas as vulnerabilidades associadas àquela condição);
ocupação de tarefas pontuais, sem perspectivas de mobilidade; e uma função
disciplinadora da força de trabalho local (forçando a redução dos salários gerais).
Segundo Portes, este tipo de recrutamento representa a maioria dos trabalhadores imigrantes no contexto internacional.
Finalmente, ainda seguindo Portes (1981 e 1999), podemos considerar duas outras formas de incorporação: aquela que liga os imigrantes a zonas de homogeneidade étnica da economia – os “enclaves étnicos” ou “enclaves imigrantes” – e
as que consistem em tarefas de intermediação económica – as “minorias intermediárias” (middleman minorities). No primeiro caso são aproveitadas as várias
formas de recursos étnicos ao dispor dos imigrantes, incluindo capital social e
económico, para se obter emprego. As actividades empresariais desenvolvidas
por imigrantes e funcionando numa lógica de enclave operam frequentemente
com base em financiamento, trabalho e clientes co-étnicos. Ainda que possa
existir inserção progressiva na economia mais ampla (por exemplo, alargamento
do leque de clientes), o recurso ao trabalho co-étnico facilita o recrutamento e
maximiza os laços de cooperação – embora também se possa traduzir em fechamento e exploração. No segundo caso, os imigrantes optam por oportunidades
económicas centradas sobretudo no sector da distribuição à população nativa.
Apesar da manutenção de lógicas de solidariedade co-étnica, o trabalho de in-
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termediação comercial obriga a uma dispersão mais acentuada na economia dos
países de destino. Nos últimos anos, para além de várias críticas que têm surgido
à teoria dos enclaves, novos modelos têm sido desenvolvidos acerca do empreendedorismo imigrante. As iniciativas empresariais têm sido reconhecidas cada
vez mais como formas alternativas de inserção dos imigrantes no mercado de
trabalho das sociedades de acolhimento.
Como defendemos em texto anterior (Peixoto, 2002a), estas perspectivas poderão
ser elaboradas se lhes acrescentarmos um outro eixo de caracterização do mercado de trabalho – o mercado interno de trabalho. Esta noção foi avançada por
Doeringer e Piore (1971) para esclarecer os processos de circulação do trabalho
internos às organizações. A observação pormenorizada de uma estrutura organizacional permite avaliar o tipo de movimentos que se processam. Para efeito do
estudo das migrações internacionais o que importa é saber em que condições as
empresas e outras organizações com actividades ou estabelecimentos internacionais movimentam o seu pessoal. Neste caso, mais do que uma relação isolada
dos indivíduos com os mercados de trabalho nacionais dos países de recepção
(os mercados “externos”), é a sua inserção no mercado interno que nos interessa
para explicar o movimento e modalidades de inserção. Noutros termos, este eixo
teórico permite diferenciar os migrantes “organizacionais” – frequentemente privilegiados nos seus percursos, como sucede com os quadros de empresas transnacionais – dos migrantes “independentes” – que devem enfrentar o mercado de
trabalho dos países de destino e vencer os seus obstáculos.
A importância da segmentação laboral resulta, finalmente, dos contextos onde se
verifica. Alguns dos factores que obrigam a contextualizar a análise são o modelo
económico predominante, incluindo as actividades económicas de maior destaque; o tipo de Estado de Bem-Estar, bem como as lógicas correspondentes de
regulação; o tipo de tecido empresarial; a importância da economia informal; e a
estrutura social. No caso dos países da Europa do Sul, a modernização rápida das
economias e o surto de crescimento ligado à adesão à União Europeia foram simultâneos à manutenção de algumas lógicas tradicionais. A permanência de um
tecido produtivo baseado, muitas vezes, em tecnologias tradicionais; a difusão da
economia informal; a débil regulação da economia pelo Estado; a escassa protecção social dos trabalhadores; e a existência de dualismo social – são factores
que têm agravado as situações de segmentação e precariedade em alguns destes
contextos e que têm explicado muitos dos modos de incorporação dos imigrantes
(King et al., 2000; Ribas-Mateos, 2004).
A situação em Portugal: dados estatísticos
A avaliação rigorosa do papel dos imigrantes no mercado de trabalho português
é complexa. Para tal concorre o carácter fragmentário e nem sempre comparável
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das fontes estatísticas disponíveis e a natureza informal de muitas das actividades desempenhadas – para além da escassez e pouca divulgação de estudos
em várias áreas. No plano das estatísticas oficiais, existem poucas que aliem a
actualidade da informação a um conhecimento exaustivo dos problemas. As principais fontes relativas ao universo dos trabalhadores estrangeiros que têm sido
adoptadas são as estatísticas sobre população estrangeira (“stocks” e fluxos) do
SEF/INE, os recenseamentos da população do INE, as estatísticas do emprego
(Labour Force Survey) do INE e os Quadros de Pessoal do Ministério do Trabalho.
Todas elas apresentam vantagens e limitações particulares.
As estatísticas sobre população estrangeira (“stocks” e fluxos), provenientes do
SEF e do INE, são as mais habitualmente utilizadas no estudo sobre o volume
e características da imigração em Portugal. O seu carácter sempre actualizado
é limitado, porém, pela escassa informação que apresentam sobre a condição
económica dos imigrantes (neste caso, estrangeiros). Os dados sobre “stocks” de
estrangeiros que dispõem de autorização de residência não incluem há muitos
anos variáveis relacionadas com o mercado de trabalho; os números sobre autorizações de permanência e vistos de longa duração não discriminam vectores de
inserção pormenorizados (por exemplo, a profissão e o ramo de actividade); os
dados de fluxos (indivíduos que solicitam autorização de residência), apesar de
bastante detalhados, referem-se a uma proporção reduzida de imigrantes (a via
habitual para aceder ao território e mercado de trabalho português não é esta).
Em todos os casos, estes dados não reflectem a condição de irregularidade laboral dos imigrantes.
Os recenseamentos da população e as estatísticas do emprego, ambos divulgados pelo INE, apresentam um elevado potencial de informação, mas são limitados pelo seu carácter episódico ou por problemas de amostragem. Os recenseamentos são a fonte mais completa disponível, conhecendo ainda a vantagem de
incluírem (em teoria) tanto imigrantes regulares como irregulares. O facto de se
realizarem apenas de 10 em 10 anos e de registarem alguns problemas de captação de grupos estrangeiros limita a sua utilização. As estatísticas do emprego,
integradas nos Labour Force Surveys realizados regularmente em todos os países da União Europeia, apresentam também elevado detalhe de informação e não
discriminam pelo estatuto legal. No caso português, o grande impedimento à sua
utilização sistemática resulta da sua natureza amostral. A população estrangeira
e, correlativamente, a imigrante não é captada com um elevado nível de precisão;
o conhecimento de sub-grupos e categorias particulares fica assim inviabilizado
pelas margens de erro associadas.
Os dados resultantes dos Quadros de Pessoal, oriundos do Ministério do Trabalho,
encontram-se entre os mais interessantes. A seu favor, conta-se o carácter actualizado da informação (disponível anualmente), as muitas variáveis referentes ao
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mercado de trabalho e a sua natureza exaustiva (os dados respeitam ao universo
dos trabalhadores registados pelas empresas). Contra a sua adopção encontra-se
a significativa subavaliação, tanto da população activa nacional como, em particular, da de nacionalidade estrangeira. De facto, esta fonte não inclui alguns segmentos do mercado de trabalho (administração pública, sectores da agricultura
não constituídos em empresas e emprego por conta das famílias), trabalhadores
ligados a empresas de trabalho temporário e, naturalmente, a economia informal
(a informação é divulgada pelas empresas e reporta ao pessoal ao serviço, isto
é, trabalhadores com estatuto legal e pertencentes ao quadro das empresas). Os
dados referem-se, ainda, apenas ao Continente. No caso da população estrangeira, os principais défices resultam da não consideração do emprego doméstico
– muitas das mulheres estrangeiras em Portugal estão ligadas, exclusiva ou parcialmente, a este sector –, trabalho temporário e economia informal.
Outras fontes estatísticas permitem ainda caracterizar segmentos particulares
da população activa estrangeira ou algumas das suas características. Entre elas
contam-se as estatísticas sobre desemprego do Ministério do Trabalho (desempregados inscritos nos centros de emprego), os dados sobre sinistralidade laboral
divulgados pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ex-Inspecção-Geral
do Trabalho) e os registos da Segurança Social (trabalhadores inscritos em vários
regimes). Se no primeiro e segundo caso os dados têm sido algumas vezes utilizados, os registos da Segurança Social permanecem uma fonte mal explorada.
Apesar do carácter fragmentário das fontes, o papel dos imigrantes no mercado de trabalho é relativamente bem conhecido. Os parágrafos seguintes
destinam-se a relembrar alguns dos principais traços desta realidade, a partir de informação actualizada. O conhecimento da população imigrante está,
desde logo, condicionado pelos conceitos utilizados. À semelhança de muitos
dos estudos disponíveis, serão a seguir adoptadas informações referentes à
população de nacionalidade estrangeira. Dado o carácter recente de muita da
imigração (estrangeira) para Portugal, o apuramento pela variável nacionalidade coincide, na maioria dos casos, com a entrada por imigração. A principal fonte adoptada são os Quadros de Pessoal (dados referentes apenas ao
Continente). Um estudo mais exaustivo deveria contemplar outros conceitos
e vertentes da inserção laboral dos imigrantes, a partir de fontes estatísticas
alternativas. Uma prática deste tipo foi, por exemplo, seguida recentemente
pela OCDE (2007), num estudo muito completo sobre a imigração e o mercado
de trabalho português. A consulta deste último documento poderá fornecer
informações complementares à do presente texto.
O peso da população imigrante – ou, neste caso, população de nacionalidade estrangeira – no mercado de trabalho tem sido objecto de algum debate. O seu apuramento rigoroso é difícil, dada a natureza das fontes estatísticas e a importância
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da economia informal. Os números apresentados no Quadro 1 permitem admitir
que a proporção de indivíduos de nacionalidade estrangeira entre a população
activa portuguesa se deve situar entre 5% e 6%, na actualidade. Utilizando como
fonte estatística principal os dados do SEF/INE e como base de estimação a taxa
de actividade da população estrangeira detectada nos censos de 2001, chegamos
a um valor de 5,1% em 2006. Dado o volume de imigrantes irregulares na actualidade, de dimensão ignorada mas com uma inserção laboral frequente, é possível que a proporção atinja os 6%. Adoptando como fonte os Quadros de Pessoal,
atinge-se um valor um pouco mais elevado: 5,2% de todos os empregados e 5,4%
de todos os trabalhadores por conta de outrem em 2005. Porém, a não consideração, entre os estrangeiros, do emprego doméstico, do trabalho temporário e das
situações irregulares, e a não consideração, entre os portugueses, de um sector
tão relevante como a administração pública, retira validade a esta última fonte.
Quadro 1 - População de nacionalidade estrangeira total
e activa (estimativa), em relação ao total de Portugal

Notas:
(a) Foi utilizada como
base de estimação, no
caso dos titulares de
AR e VLD de estada
temporária, a taxa
bruta de actividade
registada para a
população de nacionalidade estrangeira
no recenseamento de
2001 (62,5%).
(b) Titulares de autorizações de residência
(AR), autorizações de
permanência (AP) e
vistos de longa duração (VLD).
(c) TCO: trabalhadores
por conta de outrem.
Fontes:
1.a INE/SEF - população estrangeira:
INE (2007); população
total: INE, Estatísticas
do Emprego (dados
referentes ao 4ª
trimestre 2006).
1.b MTSS/DGEEP Quadros de Pessoal,
2004 e 2005.
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As principais origens nacionais da população activa estrangeira, tal como são
detectadas pelos Quadros de Pessoal, são apresentadas no Quadro 2. Em 2004,
os principais grupos eram os provenientes da Europa de Leste, com 31% (destacando-se a Ucrânia, com perto de 20%), seguidos dos PALOP, com 26,6% (com
relevo para Cabo Verde, com quase 10%), e Brasil, com 19,8%. Comparando estes
números com os provenientes do SEF/INE, eles parecem apresentar um significativo enviesamento. Nas estatísticas de “stock” correntes, considerando todos
os títulos legais disponíveis – que integram tanto activos como não activos –, as
principais nacionalidades são a brasileira (16,9%), cabo-verdiana (15,7%) e ucraniana (9,6%) (INE, 2007). No caso dos Quadros de Pessoal, a não consideração de
alguns sectores e de trabalhadores não declarados, a par de uma maior desactualização dos dados, parece impedir um apuramento mais rigoroso. Também por
este motivo, a proporção verificada entre activos do sexo masculino e feminino
(63% e 37%, respectivamente), constante do Quadro 3, não se pode considerar
realista. A exclusão do segmento do emprego doméstico, pelo menos, subavalia
fortemente o emprego feminino.
Quadro 2 - População empregada de nacionalidade estrangeira,
por nacionalidade e situação na profissão, 2004

Nota: (a) TCO: trabalhadores por conta de outrem. (b) Moldávia, Roménia e Rússia.		
Fonte: MTSS/DGEEP, Quadros de Pessoal 2004.		

Quadro 3 - População empregada de nacionalidade estrangeira e total,
por situação na profissão e sexo, 2004

Fonte: MTSS/DGEEP, Quadros de Pessoal 2004.
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Quanto à distribuição regional dos activos estrangeiros (Quadro 4), concluímos
pela sua sobre-representação na região urbana de Lisboa e no Algarve. Mais de
metade (55,6%) dos activos estrangeiros – neste caso, apenas trabalhadores por
conta de outrem – estão concentrados nos distritos de Lisboa e Setúbal, seguidos
de cerca de 13% no distrito de Faro. Comparativamente, a população portuguesa
encontra-se muito mais dispersa no território.
Quadro 4 - Trabalhadores por conta de outrem de nacionalidade
estrangeira e total, por distrito, 2004

Fonte: MTSS/DGEEP, Quadros de Pessoal 2004.				

A grande maioria da população activa estrangeira é composta por trabalhadores
por conta de outrem, que representam 97% dos inscritos nos Quadros de Pessoal
em 2004 (Quadros 2 e 3). Como se esperaria, este valor médio é excedido no caso
das nacionalidades da Europa de Leste, PALOP e Brasil. Apenas os nacionais da
União Europeia/25 e as “outras” nacionalidades (com destaque para as asiáticas)
apresentam proporções significativas de empregadores. Estas últimas são de
13,9%, no caso da UE, e de 6,6%, nas outras nacionalidades, situando-se a média
nacional em 7,6%.
O perfil profissional dos trabalhadores estrangeiros é muito diverso dos portugueses (Quadro 5). Os estrangeiros (neste caso, apenas trabalhadores por conta
de outrem) estão concentrados nas profissões menos qualificadas da indústria e
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dos serviços. Comparando os dois perfis profissionais, eles estão sobre-representados (isto é, apresentam valores superiores à média nacional) entre o pessoal dos serviços e vendedores (19%), operários, artífices e trabalhadores similares
(24,6%) e, sobretudo, trabalhadores não qualificados de todos os sectores (31%)
– para além dos agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e pesca
(2,7%). A distribuição por ramos de actividade (Quadro 6) indica que os estrangeiros estão sobretudo concentrados na construção (24%), actividades imobiliárias,
alugueres e serviços prestados às empresas (22%) e alojamento e restauração
(15%), sectores onde se encontram também mais representados do que os portugueses. O seu peso entre o total de assalariados de cada um destes últimos sectores é igual ou superior a 10% - valor que subiria consideravelmente se incluíssemos os trabalhadores temporários e os não declarados. Números divulgados
por Carvalho (2007), por exemplo, indicam que a proporção de imigrantes sem
contrato de trabalho nos sectores do comércio, serviços de limpeza e construção
civil ascende a 36,4%, 37,5% e 33,9%, respectivamente.
Quadro 5 - Trabalhadores por conta de outrem de nacionalidade
estrangeira e total, por profissão, 2004

Fonte: MTSS/DGEEP, Quadros de Pessoal 2004.
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Quadro 6 - Trabalhadores por conta de outrem de nacionalidade
estrangeira e total, por ramo de actividade, 2004

Fonte: MTSS/DGEEP, Quadros de Pessoal 2004.			

O padrão de sobre-qualificação de muitos estrangeiros ou, noutros termos, a
posse de um nível de competências superior ao requerido pelas tarefas desempenhadas encontra confirmação nos dados dos Quadros de Pessoal – embora os
números a seguir apresentados não permitam distinguir as diferentes origens
nacionais. Os níveis de habilitação literária que detêm são inferiores, mas de forma não muito marcada, aos dos portugueses (Quadro 7). Cerca de 35% entre eles
detêm um nível de 1º ciclo de ensino básico ou inferior (contra 28,5% do total de
trabalhadores), enquanto quase 26% detêm ensino secundário ou superior completos (contra perto de 29% dos portugueses). A sua concentração nas profissões
de mais baixo estatuto e os níveis de qualificação das tarefas que desempenham
apontam, porém, para um padrão de trabalho muito menos qualificado do que
o sugerido pela diferença de habilitações. A grande maioria dos estrangeiros
situa-se nos níveis de qualificação mais baixos (Quadro 8), com mais de 3/4 a
distribuir-se entre os “profissionais qualificados”, “profissionais semi-qualificados” e “profissionais não qualificados” (contra menos de 22% no total de
trabalhadores).
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Quadro 7 - Trabalhadores por conta de outrem de nacionalidade
estrangeira e total, por habilitações literárias e sexo, 2004

Fonte: MTSS/DGEEP, Quadros de Pessoal 2004.				

Quadro 8 - Trabalhadores por conta de outrem de nacionalidade
estrangeira e total, por nível de qualificação, 2004

Fonte: MTSS/DGEEP, Quadros de Pessoal 2004.				

Finalmente, verificamos que os níveis de remuneração dos estrangeiros são
sempre inferiores aos dos portugueses, mesmo quando controlamos os dados
por profissão e nível de qualificação (Quadros 9 e 10). A remuneração-base dos
trabalhadores estrangeiros era, em 2004, de 617,22 euros (658,48 euros para os
homens e 537,63 euros para as mulheres). O valor equivalente para o total da população portuguesa era de 741,41 euros. A discrepância significa que os estrangeiros recebem, em média, menos 17% do que os trabalhadores em geral. Os ganhos médios, que incluem, para além da remuneração-base, também prémios e
subsídios regulares e remuneração por trabalho suplementar, ascendiam, entre
os estrangeiros, a 718,74 euros (776,17 euros para os homens e 607,93 euros para
os mulheres). Entre os portugueses, o valor era de 879,62 euros. A discrepância
para o total de trabalhadores é de uma ordem semelhante à anterior.
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Quadro 9 – Remuneração-base média e ganho médio dos trabalhadores
por conta de outrem estrangeiros e total, por profissão, 2004

Nota: (a) Ver designação das profissões no Quadro 5.				
Fonte: MTSS/DGEEP, Quadros de Pessoal 2004.				

Quadro 10 – Remuneração-base média e ganho médio dos trabalhadores
por conta de outrem estrangeiros e total de empregados, por nível de qualificação, 2004

Fonte: MTSS/DGEEP, Quadros de Pessoal 2004.				
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A observação da remuneração por profissões e níveis de qualificação permite
realizar algumas considerações importantes. Em ambos os casos, notamos que
a remuneração-base e o ganho médio favorecem os trabalhadores estrangeiros
nas posições mais altas das hierarquias ocupacionais e desfavorecem-nos no
caso contrário. Por exemplo, na categoria profissional dos “dirigentes e quadros
superiores de empresa”, os estrangeiros recebem mais 44% de remuneração e
mais 38% de ganho médio do que os portugueses. Ao invés, na categoria dos
“trabalhadores não qualificados”, os estrangeiros recebem menos 10% de remuneração e menos 11% de ganho médio. Tal sugere que, nas posições profissionais mais elevadas, os estrangeiros desempenham tarefas de controle ou ocupam postos que apresentam escassez de competências internas. Por exemplo,
os gestores estrangeiros de empresas transnacionais são melhor pagos do que
os dirigentes portugueses em posições similares. Em contrapartida, ao nível dos
postos profissionais menos qualificados, os estrangeiros demonstram ser sobretudo uma mão de obra barata - desempenhando uma função que é designada por
Portes (1981 e 1999) como “disciplinadora” da força de trabalho local, podendo
levar à redução ou ao não aumento dos salários.
A análise das compensações financeiras dos trabalhadores estrangeiros e portugueses requer, porém, outro tipo de elementos. Por um lado, os dados disponibilizados pelos Quadros de Pessoal apresentam algumas aparentes incongruências. Está neste caso o desfazamento existente entre a remuneração e os ganhos
totais, comparando os trabalhadores estrangeiros e a média, que é superior ao
verificado em quase todas as categorias profissionais e níveis de qualificação. Por
outro lado, não estão disponíveis dados que permitam apurar outro tipo de diferenças entre os trabalhadores, para além da nacionalidade. O pagamento inferior
de trabalhadores estrangeiros em profissões de mais baixo estatuto e em níveis
de qualificação inferiores pode depender de variáveis não controladas, como é
o caso da antiguidade na empresa. Daqui que não se possa concluir por uma
eventual discriminação por nacionalidade, semelhante ao padrão já conhecido
em relação ao género.
Outros indicadores sobre a presença de imigrantes no mercado de trabalho poderiam ser considerados. Estes incluem os graus de participação (taxas de actividade), desemprego, tipo (ou ausência) de vínculo contratual, condições de trabalho (incluindo a presença de formas atípicas de trabalho - trabalho nocturno,
trabalho por turnos ou a tempo parcial) e acidentes de trabalho (sobre alguns
destes indicadores, ver OCDE, 2007). Mesmo não tendo em conta estas variáveis,
é fácil concluir que os imigrantes se encontram maioritariamente ligados aos
segmentos menos protegidos do mercado de trabalho referidos na secção anterior deste texto. Para além de estarem sobretudo incorporados no mercado de
trabalho “secundário”, eles parecem muito mais expostos aos segmentos com
modalidades flexíveis de emprego e, também, ao desemprego. Relembre-se que
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os números apresentados nesta secção se referem, apenas, à superfície da economia – os trabalhadores com contrato ligados à economia formal. Se tivéssemos
em consideração a economia informal, a condição laboral precária dos imigrantes ficaria ainda mais evidente.
A investigação em Portugal
O mercado de trabalho em Portugal tem sido alvo de numerosos estudos. Entre
estes, são em número crescente os que têm investigado o papel específico da população imigrante. Um levantamento recente das tendências gerais do mercado
de trabalho foi efectuado pela Comissão do Livro Branco para as Relações Laborais (2007). Temas como os níveis de emprego e desemprego, tipos de vínculo
contratual, desigualdades na distribuição do rendimento, duração e organização
do tempo de trabalho e organização do trabalho, a par das relações laborais,
foram estudados pela Comissão. Escassas referências são feitas ao trabalho imigrante neste estudo - embora não fosse seu objectivo aprofundar o estudo de
componentes particulares da população activa. Em alternativa, trabalhos como
os de Kovács (2005), que aprofundam as tendências de flexibilização recente no
nosso país, têm procurado colocar as migrações no centro dos debates. Em nosso entender, uma observação aprofundada do mercado de trabalho português
deverá ter em conta os efeitos produzidos pelas migrações internacionais, isto é,
as vagas de imigração e emigração. Este estudo está em larga parte por realizar
– sendo a principal excepção, até hoje, o estudo de Baganha, Ferrão e Malheiros
(2002), algo datado face às dinâmicas migratórias que entretanto sucederam.
Entre a bibliografia produzida encontram-se vários contributos importantes para
o conhecimento da vertente laboral da imigração ou, noutros termos, as suas
modalidades de inserção no mercado de trabalho. São poucos os estudos que
adoptam o mercado de trabalho como o principal eixo de análise, e ainda menos
os que procuram uma caracterização genérica e extensiva de toda a imigração
económica estrangeira. Na maior parte dos casos, as contribuições resultam de
estudos sobre outras facetas da imigração ou, em alternativa, sobre comunidades imigrantes específicas, que abordam a vertente laboral de forma parcelar.
Nos próximos parágrafos iremos reter, sobretudo, os textos que atribuem centralidade ao mercado de trabalho, pelo que a descrição irá, certamente, omitir referências importantes (para uma descrição detalhada da bibliografia disponível, ver
Garcia e Nunes, 2000; Machado e Matias, 2006).
Entre os primeiros estudos que abordam de forma extensiva a inserção laboral
dos imigrantes estrangeiros em Portugal encontram-se os produzidos por Baganha, isoladamente ou em colaboração (Baganha, 2000a e 2000b; Baganha, Ferrão
e Malheiros, 1999 e 2002). Ao longo destes e de outros trabalhos, a autora procura descrever os vários tipos de imigrantes presentes em território português
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e as suas diversas formas de inserção laboral. Apesar do enfoque frequente nas
formas de imigração irregular e inserção na economia informal, é dada atenção
à heterogeneidade dos imigrantes e aos seus diferentes percursos. Conclui-se
que diferentes grupos de nacionalidades apresentam distintos perfis profissionais e níveis de qualificação, o que os relaciona com segmentos diferenciados do
mercado de trabalho. O esforço de abrangência é ainda mais notório no estudo
promovido por Baganha, Ferrão e Malheiros (2002). Este estudo, finalizado no
final da década de 1990, foi pioneiro no estudo conjugado das dinâmicas da imigração e emigração. Sabendo-se, hoje, que as dinâmicas mais fortes da imigração sucederam, precisamente, a partir do final dos anos 1990 e que a emigração
portuguesa não dá sinal de extinção, um estudo deste tipo merece ser renovado
com urgência.
No âmbito dos estudos extensivos sobre imigração e mercado de trabalho, merece
destaque uma colectânea produzida no início do novo século (AA.VV., 2002a). Neste caso, foram reunidos vários contributos sobre o tema da “imigração e mercado
de trabalho” provenientes da universidade, instituições do Estado e sociedade civil. Entre os pontos mais interessantes da colectânea encontra-se a actualização
(são vários os contributos onde se refere a imigração proveniente da Europa de
Leste, por exemplo) e o facto de ter sido publicada num dos momentos cruciais da
regulação da imigração laboral. Os textos escritos pelos (então) Inspector-Geral
do Trabalho e Alto-Comissário para a Imigração são testemunhos importantes,
num momento em que se promovia a regularização por atribuição das “autorizações de permanência”- a primeira onde o critério de inserção laboral (posse de
contrato de trabalho) foi primordial.
Mais recentemente, a OCDE (2007) produziu um estudo aprofundado sobre a integração dos imigrantes no mercado de trabalho português, trabalho que se insere
numa série de estudos sobre o mesmo tema realizados noutros países europeus.
Os maiores méritos deste trabalho são a actualidade e o rigor da análise, a par
do esforço colocado na recolha de dados de diferentes proveniências. A singularidade do caso português, à escala da OCDE, passa, entre outros aspectos, pela
maior actividade económica dos imigrantes e por uma maior complexidade dos
seus modos de inserção. Nos estudos produzidos sobre outros países, integrados
na mesma série, não parece ter existido um esforço tão significativo para obter
informação pormenorizada sobre tantas variáveis de integração laboral.
Outras referências abrangentes aos modos de inserção laboral dos imigrantes
estrangeiros em Portugal são os estudos de Corkill (2001), Dias et al. (2002),
Ferreira et al. (2004), Pires (2006), Peixoto (2007) e Tolda (2007), para além de
documentos oriundos de entidades internacionais como a OCDE (em particular
os relatórios SOPEMI). Referências aprofundadas poderão ser ainda encontradas
em estudos que se debruçam sobre grupos imigrantes específicos, mas onde se
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efectua o levantamento da sua relação com o mercado de trabalho. Considerando, apenas, as nacionalidades com maior expressão quantitativa em Portugal,
algumas referências podem ser destacadas. A inserção laboral dos imigrantes
brasileiros é efectuada por Padilla (2005) e Malheiros (2007), entre outros. No
caso deste último, um dos textos publicados é uma síntese do estudo promovido
pela Casa do Brasil de Lisboa nos primeiros anos do novo século, que popularizou
a noção de “segunda vaga” da imigração brasileira. A incorporação no mercado
de trabalho dos imigrantes oriundos dos PALOP não tem sido objecto de destaque
pormenorizado, entre os muitos trabalhos que abordam esta imigração. Ainda
assim, estudos como o de Machado (2002) têm colocado ênfase nesta vertente. A
inserção laboral dos imigrantes oriundos da Europa de Leste, com destaque para
os ucranianos, tem sido sempre parte importante dos estudos a eles dedicados.
Entre estes, podem referir-se os de Baganha e Fonseca (2004) e Marques e Góis
(2007).
Uma vertente importante da inserção laboral da população estrangeira tem sido
a economia informal. Sabe-se que esta realidade é antiga e difusa no território
português; a novidade dos últimos anos foi, sobretudo, o modo como os imigrantes se integraram nas lógicas subterrâneas de actividade. Alguns estudos disponíveis indicam que o peso da economia informal em Portugal pode ultrapassar os
20% do PNB (Schneider and Klinglmair, 2004; ver, também, MTSS/DGEEP, 2006
e Abreu e Peixoto, no prelo). Neste conceito incluem-se, entre outras, as actividades que não se subordinam às normas regulatórias em vigor, como as exercidas
sem contrato e não respeitando as obrigações fiscais (incluindo descontos para
a Segurança Social). Alguns sectores de actividade são particularmente vulneráveis, com relevo para a construção e o serviço doméstico. Não surpreende, assim,
que a população imigrante se encontre muito exposta à informalidade, sendo por
vezes cúmplice mas, mais frequentemente, alvo de exploração laboral. Mais uma
vez, são os trabalhos de Baganha e colaboradores que melhor têm ilustrado esta
realidade (Baganha, 1998a, 1998b, 2000a, 2000b; Baganha, Ferrão e Malheiros,
1999 e 2002; Baganha e Reyneri, 2001). Sobre o mesmo tema foi escrito o texto de
Malheiros (1998) e, mais recentemente, o de Carvalho (2007). O interesse deste
último resulta de ser um levantamento actual do carácter endémico da economia
informal em Portugal, da sua permeabilidade ao trabalho imigrante e de algumas
possíveis soluções. Finalmente, sobre o sector da construção em particular, pode
ser consultado o trabalho de Góis, Marques e Fellini (2003).
Uma outra linha de pesquisa tem sido a avaliação das condições de trabalho dos
imigrantes. Como vimos na secção anterior, sabe-se que eles se inserem frequentemente em empregos com fracas condições remuneratórias, poucas expectativas de carreira profissional, natureza precária e exposição significativa a
acidentes de trabalho. Noutros termos, são muitas vezes vítimas de exploração
laboral – colocando também em risco os direitos adquiridos por outros traba-
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lhadores nos mesmos sectores de actividade. O estudo de Pereira e Vasconcelos
(2007), destinado inicialmente a avaliar a extensão da realidade do tráfico de imigrantes e trabalho forçado em Portugal, torna-se relevante por identificar situações de forte exploração da mão-de-obra estrangeira. Não se podendo, em rigor,
falar de trabalho forçado, a verdade é que são múltiplas as condições de trabalho
com forte destituição de direitos.
Num plano diverso, Carvalho (2004) estudou os impactos do trabalho imigrante
nas empresas portuguesas. Dadas as características dos grupos imigrantes, diversas entre si e distintas da população activa portuguesa, são de esperar impactos diferenciados. Em muitos casos, devido a uma maior disponibilidade para a
mobilidade, funcional e geográfica, e à posse de competências escolares e profissionais significativas, existem vantagens evidentes para as empresas, incluindo
incrementos ao nível da produtividade e competitividade.
Sobretudo nos últimos anos, têm vindo a ser publicados trabalhos sobre a mobilidade profissional dos imigrantes. Em alguns casos, a mobilidade pode ser sobretudo de
tipo horizontal, consistindo numa elevada rotação entre diferentes zonas de precariedade. Noutros, o prolongamento das estadias, a maior estabilidade nos empregos, a
posse ou aquisição de credenciais escolares e profissionais e as melhores condições
de integração social, incluindo domínio da língua, permitem que os imigrantes iniciem
trajectórias profissionais ascendentes. Se, num primeiro momento da imigração, a
inserção ocorre nos patamares mais baixos da hierarquia profissional, em momentos
posteriores são possíveis melhorias significativas – situação já identificada em muitos outros contextos imigratórios. O estudo mais abrangente sobre este tema, em
Portugal, é o coordenado por Carneiro (2006). Este conclui pela existência de muitas
mudanças de emprego, com elevada mobilidade geográfica, sectorial e profissional
dos imigrantes, muitas vezes apenas de tipo horizontal. Mas verifica-se, também,
uma mobilidade profissional ascendente significativa, sobretudo entre alguns grupos
imigrantes, embora sem reverter completamente as lógicas de sobrequalificação.
Numa perspectiva mais circunscrita, os estudos de Machado e Abranches (2005) e
Oliveira (2004b e 2006) ocupam-se de trajectórias de grupos imigrantes específicos,
incluindo o cabo-verdiano, notando o seu limitado potencial de mobilidade. Finalmente, o livro de Felner (2006) revela alguns casos de sucesso, ao relatar histórias
de vida de imigrantes que regressaram às suas profissões de origem, neste caso
a profissão médica. Se estes estudos se referem à mobilidade intra-geracional dos
imigrantes, o estudo da mobilidade inter-geracional ou, noutros termos, a integração
laboral dos descendentes de imigrantes encontra-se, em larga medida, por fazer.
Outras questões relacionadas com o mercado de trabalho têm sido abordadas. A
inserção territorial dos imigrantes, isto é, a sua inserção em mercados regionais
ou locais de trabalho, tem sido objecto de estudo frequente. Malheiros (2002) e
Fonseca e Malheiros (2003) estudaram os impactos que os fluxos mais recentes
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de imigração, incluindo os provenientes da Europa de Leste, exerceram sobre
as regiões portuguesas. Algumas regiões com escassez de recursos humanos,
devido ao envelhecimento e emigração, poderão beneficiar largamente com a
imigração. Uma conclusão semelhante é anunciada por Tolda (2007), que indica
ser nas regiões menos atractivas de imigrantes que poderão ser maiores os seus
efeitos qualificantes. O caso da região de Lisboa tem merecido também atenção
particular. Entre os muitos trabalhos que estudam a inserção laboral dos imigrantes nesta região pode citar-se o de Góis (2006), acerca dos imigrantes cabo-verdianos, para além de outras referências produzidas por investigadores na
área dos estudos geográficos e sociais.
Noutro plano, a reflexão acerca da relação entre as dinâmicas demográficas, cuja
incidência sobre o mercado de trabalho se irá verificar a mais ou menos longo
prazo, e a imigração foi recentemente efectuada (Abreu e Peixoto, no prelo). Os
autores comparam as dinâmicas populacionais com as da população activa (taxas
de actividade), reflectindo em que medida a imigração se revela importante para
preencher vazios relacionados com a demografia. O estudo da inserção laboral de
alguns segmentos populacionais, como é o caso das mulheres imigrantes, tem
também sido promovido. Este é o caso, entre outros, do estudo promovido por
Peixoto et al. (2006), que incidiu sobre os percursos e modos de inserção laboral
das imigrantes em Portugal.
Tal como se referiu na primeira secção deste texto, os modos de incorporação
dos imigrantes não ocorrem apenas no mercado “secundário”, podendo também
suceder no mercado “primário” e em zonas étnicas da economia. O estudo dos
imigrantes altamente qualificados tem sido promovido desde meados da década
de 90. Os trabalhos de Peixoto (1999 e 2004) ilustram esta realidade, fazendo
referência aos casos mais comuns de imigração neste domínio e explorando com
maior profundidade os fluxos de quadros que se movem no âmbito de empresas
transnacionais. Mais recentemente, outros estudos aprofundaram esta reflexão.
O livro de Góis e Marques (2007) é uma boa síntese da situação recente, destacando também os processos de sobrequalificação – isto é, situações onde os
imigrantes altamente qualificados exercem funções abaixo das suas competências –, que se tornaram mais notórios a partir do final dos anos 90. Alguns fluxos
profissionais específicos têm sido também objecto de atenção. Esse é, sobretudo,
o caso das profissões na área da saúde, nomeadamente médicos e enfermeiros,
onde a imigração tem sido significativa. Os estudos de Ribeiro e Baganha são
pioneiros neste domínio (Ribeiro, 2004; Baganha e Ribeiro, 2007). Recentemente,
Delicado (2007) divulgou um texto sobre um outro fluxo mal conhecido, o de cientistas provenientes de países africanos.
O estudo da economia étnica e sua relação com o mercado de trabalho tem sido
realizado de forma aprofundada. Entre as muitas referências disponíveis podem
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ser destacados alguns trabalhos que focam o caso dos empresários imigrantes.
As iniciativas empresariais dos imigrantes, em particular as que se situam nas
zonas étnicas da economia, têm um impacto forte no mercado de trabalho, por
implicarem criação de emprego e aproveitarem, frequentemente, os recursos gerados por grupos imigrantes, incluindo recursos de trabalho. Os vários estudos
promovidos por Oliveira (2004a, 2004b, 2005, 2006, 2007) merecem claro destaque
neste domínio. A partir do estudo das estratégias empresariais de imigrantes, a
autora tem realçado formas alternativas dos imigrantes se inserirem no mercado de trabalho português. Como conclui, a iniciativa empresarial surge para
alguns imigrantes como uma forma de contornarem situações de discriminação
no acesso ao mercado de trabalho português e/ou de desemprego prolongado.
Outros criam uma empresa para verem, indirectamente, reconhecidas as suas
qualificações. A autora compara ainda algumas iniciativas empresariais mais
relevantes, incluindo as de imigrantes cabo-verdianos, chineses e indianos. No
âmbito do empresarialismo étnico, as contribuições de Dias (2002) e Fonseca e
Malheiros (2004) podem ainda ser citadas.
Uma última área relevante de investigação tem sido a das políticas de imigração
relacionadas com o mercado de trabalho. As dificuldades de regulação dos fluxos
de imigração têm sido salientadas por vários autores, como é o caso de Corkill
(2001), Peixoto (2002b) e Baganha (2005). Entre outros tópicos, estes referem a
contradição existente entre políticas de admissão pouco efectivas e um mercado
de trabalho muito dinâmico, com grande capacidade de integração de imigrantes
(em segmentos formais ou informais). Algumas políticas especificamente vocacionadas para o mercado de trabalho, no campo da integração de imigrantes,
foram ainda destacadas em AA.VV. (2002b) – o programa Portugal Acolhe, promovido pelo IEFP – e são apresentadas no livro de Fonseca e Goracci (2007) – onde
se apresenta um conjunto de boas práticas em vários sectores de integração. O
estudo da OCDE (2007) também realiza um elenco das principais políticas e instituições que actuam neste domínio. Finalmente, Niessen et al. (2007) revelam a
muito boa posição que as políticas de integração ligadas ao mercado de trabalho
em Portugal ocupam no contexto internacional.
Linhas de investigação futura
Devido à escassez de conhecimento sobre vários assuntos e à realidade sempre
dinâmica das migrações internacionais, são numerosas as áreas de investigação
onde se deve investir no futuro. Elas passam, antes de mais, pelo estudo das
dinâmicas laborais e imigração nos últimos anos. É sabido que, com o ciclo de
recessão que atingiu o nosso país, existiu retracção da imigração, com diminuição de alguns grupos de imigração recente, como os provenientes de países da
Europa de Leste; porém, ao mesmo tempo, assistiu-se à manutenção de outros
fluxos, como é o caso do oriundo do Brasil. Importa, também, retomar o estudo
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das dinâmicas comparadas da imigração e emigração. É necessário saber que
alterações no mercado de trabalho português promovem a imigração e estão
na origem da emigração. Por exemplo, o carácter pouco regulado de sectores
como a construção civil e as más condições remuneratórias poderão aumentar
a procura de trabalhadores imigrantes, que se descobrirão carentes de direitos,
ao mesmo tempo que levam à saída de portugueses para o estrangeiro, muitas
vezes para trabalhar no mesmo sector. Importa conhecer as tarefas, as qualificações e as condições de trabalho desta mão-de-obra móvel, para sabermos se
se trata de um simples processo de livre circulação de trabalhadores ou de um
movimento resultante de um mercado pouco regulado.
No plano da imigração estrangeira, outras áreas onde a investigação deverá ser
maior são as condições de trabalho em alguns sectores, sobretudo os que mais
empregam imigrantes (como a construção, restauração e hotelaria e emprego
doméstico); as dinâmicas de sectores em expansão, como é o caso do emprego
doméstico e da assistência a idosos (tarefas muito dependentes da imigração);
a escassez previsional de qualificações, dependente do cruzamento da oferta
educativa com a procura de trabalho; as necessidades de trabalho por sector,
incluindo a distinção entre emprego permanente, temporário e sazonal; o grau
de discriminação no mercado de trabalho em função da nacionalidade, etnia ou
raça – sendo, para tal, importante aplicar a metodologia dos labour market tests
desenvolvida pela OIT; o enquadramento dos imigrantes na esfera das relações
laborais, procurando conhecer os comportamentos e atitudes das associações
empresariais (e empregadores), sindicatos e Estado; e a integração laboral dos
descendentes de imigrantes, cada vez em maior número e de composição mais
diversa.
A monitorização das políticas de imigração e de recrutamento de trabalhadores,
em particular os canais de imigração legal, deverá ser uma preocupação tanto de
políticos como de investigadores. É necessário avaliar a eficácia das medidas anteriormente adoptadas e das previstas no actual quadro legal, de modo a melhor
perspectivar o futuro. O estudo dos principais países de origem dos imigrantes
que se dirigem a Portugal, averiguando o seu potencial migratório e as oportunidades de desenvolvimento, permitirá também avaliar o tipo de políticas de recrutamento de trabalho que poderão ser desenvolvidas (incluindo, eventualmente,
esquemas de mobilidade temporária). Noutro plano, mantém-se a necessidade
de monitorização e melhoria das fontes estatísticas sobre migrações internacionais, bem como de promoção, recolha e divulgação dos estudos sobre migrações
internacionais e mercado de trabalho – tarefas que têm sido concretizadas, em
grande medida, pelo Observatório da Imigração do ACIDI.
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