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Revista do Observatório das Migrações

Pedro Calado
Alto-comissário para as Migrações
A Revista Migrações, criada em 2007, foi curiosamente a primeira linha editorial do Observatório a antever a mudança do seu nome, em 2014, – de Observatório da Imigração
para Observatório das Migrações – e a compreender a amplitude das suas áreas de
estudo.
Esta linha editorial é retomada com este volume 12 que integra seis artigos científicos
com temas bastante atuais das migrações e um artigo que nos traz uma história de
vida de um refugiado.
Os artigos científicos apreciados e selecionados pela prestimosa Comissão Científica
da Revista Migrações entrecruzam, por um lado, a reflexão sobre as possibilidades de
prospetivar os fenómenos de saída e entrada de pessoas em Portugal, atendendo ao
contexto económico, social e demográfico do país dos últimos anos (artigo de Alexandra Castro, Inês Vidigal e Kitti Baracsi), e, por outro lado, trazem-nos uma análise integrada dos fenómenos da emigração e da imigração, nomeadamente a partir de um
artigo acerca das motivações do eventual regresso dos portugueses que emigraram
nos últimos anos (artigo de Gabriela Correia), e de três artigos acerca da integração
de imigrantes em Portugal a partir de diferentes olhares e grupos – mulheres estrangeiras qualificadas (artigo de Ana Carvalho), profissionais de música clássica da
Europa Central e de Leste (artigo de Teresa Norton Dias) e brasileiros na sua relação
com a educação e formação em Portugal (artigo de Vagner Gonçalves). Neste bloco de
artigos de investigação consta ainda um artigo que, a partir de uma análise jurídica,
aprecia os impactos da Convenção Americana de Direitos Humanos no Brasil (artigo
de Alan Alexandrino Ramos).
Apresentado este volume, só me resta terminar esta Nota de Abertura com palavras
de agradecimento a todos os autores que têm contribuído com artigos originais para
esta Revista do Observatório das Migrações, e com uma palavra de especial reconhecimento à coordenadora editorial da Revista, Catarina Reis Oliveira, e a todos os
membros da Comissão Cientifica que prevalecem na animação desta linha editorial,
garantido o seu rigor e qualidade desde 2007.
É com rigor e qualidade que, na continuidade de um legado de boas práticas, temos
procurado produzir mais conhecimento para uma (ainda) melhor ação.
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n Prospetiva sobre migrações, uma missão impossível?
		 Prospective about migrations, one impossible mission?
		 Alexandra Castro*, Inês Vidigal**, Kitti Baracsi***
Resumo

Este artigo explora prospetivamente a imigração e emigração em
Portugal face às transformações económicas, sociais e políticas de
médio prazo (até 2030). Num primeiro momento, apresenta-se uma
síntese de teorias para definir as determinantes mais importantes
das migrações. Num segundo momento, e tendo em conta os contributos dos estudos nacionais e internacionais, sistematizam-se
diferentes tipos de cenários e identificam-se variáveis-chave estruturadoras dos fenómenos de mobilidade. Finalmente, e tendo
como objetivo a construção de tendências prospetivas apresentamse os resultados da consulta a informadores privilegiados sobre as
principais incertezas estruturantes que se colocam no futuro das
migrações. A pesquisa foi conduzida pelo DINÂMIA’CET-IUL na
sequência de uma encomenda do Alto Comissariado para as Migrações para compreender as transformações económicas, sociais
e políticas que enquadram os movimentos populacionais e apoiar
a elaboração de estratégias de intervenção e a reformulação das
estruturas orgânicas do ACM.

Palavras-chave

Prospetiva sobre migrações, cenários, políticas migratórias, mudança populacional

Abstract

This article explores the prospects of immigration to and emigration from Portugal in relation to the economic, social and political
transformations of medium term (until 2030). First, an overview
of theories has been prepared in order to define the most important determinants of migration. As a second step, based on national and international studies, the different types of scenarios
have been systematised and key variables have been identified.
It has been completed with available data on migration in and
outflows. Finally, privileged informants have contributed to the
forecast of possible trends. The research has been conducted by
DINÂMIA’CET-IUL, answering to a request of the High Commission for Migration (ACM) in order to understand the population
change within the economic, social and political transformations
and support ACM in the elaboration of adequate intervention
strategies and its structural reorganisation.

Keywords

Migration prospects, scenarios, migration policy, population
change.

		
		

* Investigadora do DINÂMIA’CET – IUL
** Investigadora do CIES, ISCTE-IUL e IGOT, UL
*** Doutoranda, Universidade de Pécs. Bolseira Campus Hungary, no DINÂMIA’CET – IUL
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n Prospetiva sobre migrações, uma missão impossível?
Alexandra Castro, Inês Vidigal, Kitti Baracsi

Introdução
Em 2014, o Alto Comissariado para as Migrações (ACM) encomendou ao DINÂMIA’CETIUL um estudo com dois objetivos centrais: por um lado, situar num horizonte temporal de médio prazo (até 2030) as transformações económicas, sociais e políticas que
enquadram os movimentos populacionais de emigração e de imigração, tanto num
contexto internacional como no contexto nacional, por outro lado, apoiar a elaboração
de estratégias de intervenção e a reformulação das estruturas orgânicas do ACM.1
Estas tarefas eram complexas, pois nunca como hoje é tão difícil prospetivar o futuro
de Portugal identificando as variáveis chaves que serão determinantes num futuro
próximo ou mais longínquo. De facto, não apenas a volatilidade do contexto internacional como a complexidade da situação portuguesa são fatores que dificultam a
cenarização.
Mas o quadro de fundo de reflexão sobre as mobilidades em Portugal (internas e
externas) só pode ser compreendido no contexto de uma sociedade já globalizada
onde o país procura o seu lugar. Sabemos como a situação económica é determinante mas estes fluxos populacionais, tão difíceis de analisar, estão também, eles no
coração de profundas transformações técnicas (como as do nível da saúde), políticas
(como as guerras promotoras da expulsão de cidadãos do seu próprio contexto),
ambientais (como a ocorrência de catástrofes), culturais e dos modos de vida que
organizam a multidimensionalidade dos fenómenos migratórios e dificultam a sua
análise prospetiva.
Este artigo procura sintetizar algumas dimensões do estudo desenvolvido, percorrendo as várias etapas que permitiram identificar as principais forças motrizes que
estruturam as mobilidades populacionais, clarificar as variáveis transversais ao desenvolvimento económico e social e colocar em discussão os diferentes cenários que
se colocam a Portugal em termos de migrações. Para o efeito, clarifica-se, num
primeiro momento, as diferentes teorias das migrações e focalizam-se os fatores ou
determinantes das migrações com base em contribuições teóricas recentes. Num
segundo momento, através do levantamento e análise de diferentes estudos nacionais e internacionais, sistematizaram-se vários tipos de cenários e identificaramse algumas das variáveis-chave estruturadoras dos fenómenos de mobilidade, nomeadamente nas dimensões económica, social e política. Num terceiro momento,
apresentam-se os principais dados existentes sobre a volatilidade dos fluxos de entrada e saída. Por fim, e tendo como objetivo a construção de tendências prospetivas apresentam-se os resultados da consulta a informadores privilegiados sobre as
principais incertezas estruturantes que se colocam no futuro das migrações até 2030
e as duas principais tendências sobre a mobilidade em Portugal em termos de fluxos
de entrada e saída.
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Teorias das migrações e a sua relevância na formulação de políticas
As teorias e os resultados das pesquisas sobre os fenómenos migratórios são condições fundamentais para a elaboração de políticas eficazes em matéria de migração.
Veja-se a este propósito, como determinadas abordagens, nomeadamente o estudo
aprofundado das redes migratórias, são cruciais na compreensão do comportamento
do futuro das migrações.
A forte importância de regulação da imigração versus a liberalidade da emigração, a
crescente restrição das regras de imigração em todo o mundo, os interesses muitas
vezes contraditórios nas formas de cooperação internacional revelam um contexto
difícil para, a nível nacional, se proceder à elaboração de políticas.
Os debates sobre o controlo da migração cobrem uma questão complexa abordada
em muitos estudos. Ainda assim, a questão do controlo da migração, desafiada por
abordagens éticas, reflete muitas das interrogações que emergem na formulação de
políticas e nas representações das migrações e é muito mais complexa do que a simples pergunta se as políticas de migração têm de ser liberais ou restritivas, pois estão
fortemente relacionadas com questões associadas à justiça global, aos valores democráticos e à cidadania (ver, por exemplo, Carens, 1987 e 2013).
Na prática, os Estados Europeus optam por diversas políticas de migração não descurando a especificidade das suas condições históricas e socioeconómicas e o equilíbrio
entre os seus interesses como Estado-nação e as políticas da União Europeia (UE) e
demais cooperações internacionais. A questão da emigração (especialmente os jovens, altamente qualificados) e da imigração (especialmente os menos qualificados,
em situação irregular, extracomunitários, e já não tanto a partir de ex-colónias) tornaram-se pontos importantes das agendas políticas da maioria dos países europeus.
O Migration Policy Institute’s policy brief on demography and migration in the 21st century2
argumenta que as disparidades económicas e demográficas irão moldar as mobilidades, mas ao mesmo tempo critica a prática dos países que baseiam as suas políticas
migratórias nas previsões sobre a manutenção ou crescimento da população (Münz,
2013).
No futuro prevê-se a continuação da migração e da mobilidade internacional de sociedades mais jovens para as mais envelhecidas, da periferia para os aglomerados
urbanos mais ricos, mas também surgem os mercados emergentes como novos destinos de migração (por exemplo, China e Coreia do Sul). Münz (2013) refere o aumento
da competição global por trabalhadores qualificados. No entanto, ao mesmo tempo
que se expandem as oportunidades de trabalho cria-se o risco de perturbar o desenvolvimento de países com rendimentos médios e baixos. Na sua opinião, por um
lado, os países de acolhimento deverão investir no enquadramento das migrações
e na integração ‘inteligente’ e, por outro lado, a cooperação política de migração a
nível bilateral ou regional deve ser mais eficaz e encarada como uma ferramenta de
desenvolvimento global.
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As teorias da dependência, e do desenvolvimento desigual, tendem a elaborar modelos histórico-culturais, centrando o seu foco nas forças históricas macroestruturais
e na abordagem dos processos de acumulação de capital, dando um papel passivo
aos próprios migrantes. A teoria do mercado dual incide sobre fatores de atração e o
poder estrutural da procura de mão-de-obra barata. A teoria da dependência coloca
a migração internacional na dinâmica de poder entre o mundo subdesenvolvido e as
principais economias capitalistas. A teoria dos sistemas mundiais reflete sobre laços
históricos, coloniais e o seu impacto sobre as migrações.
O modelo push-pull - que funciona tanto a nível macro como micro - é baseado na
maximização da utilidade, da escolha racional, dos diferenciais dos fatores preço, da
mobilidade laboral, ou seja, o paradigma da economia neoclássica. Também a nova
economia da migração laboral reconhece o papel da família e/ou de grupos comunitários mais amplos nas decisões migratórias, em detrimento de uma abordagem
baseada nas escolhas individuais. Os salários, a maximização e a diversificação dos
rendimentos, bem como a gestão do risco são elementos privilegiados neste tipo de
abordagens.
As migrações podem ser consideradas como um sistema de mobilidade e de redes.
Socorrendo-se da teoria geral dos sistemas a mobilidade, esta perspetiva permite
analisar a natureza circular, multicausal e interdependente da migração e dos seus
fatores, fornecendo respostas para a natureza cumulativa da migração (processos de
autoalimentação, autorregulação e auto modificação).
Uma crítica muitas vezes referenciada na abordagem dos sistemas é a falta dos aspetos pessoais o que pode ser superada através da teoria das redes (Massey et al., 1993).
Esta teoria olha para a perpetuação da migração no tempo e no espaço e ajuda a
entender muitas questões que outras teorias – mais focados sobre as determinantes
iniciais de migração – não respondem. Por exemplo, a continuação dos fluxos migratórios, mesmo quando iniciais fatores push-pull se alteraram ou quando os aspetos
que influenciam as decisões dos migrantes e a evolução dos regimes de migração se
transformam. Existe um forte potencial no estudo das redes de migrações: analisar
a dinâmica da migração diferencial e compreender o papel das redes na reprodução
das migrações são aspetos centrais nas abordagens prospetivas da migração (Tranos,
Gheasi, Nijkamp, 2012).
Cenários internacionais e europeus: a demografia e as migrações no centro das
atenções
Os desafios que se colocam nas previsões das migrações passam por combinar teorias
provenientes de diferentes áreas disciplinares e para tipos específicos de migrações.
Apesar da riqueza das teorias das migrações, a natureza da modelação e da previsão
tem uma forte limitação para a criação de cenários. Embora existam tentativas de
criar teorias mais complexas na previsão das migrações, estas são dificilmente apli-
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cáveis ou precisam de uma enorme quantidade de dados que faltam. As previsões disponíveis costumam usar modelos econométricos simples que muitas vezes reduzem
as complexas questões da migração a um fator (Kupiszewski et al., 2013).
Kupiszewski et al., no seu trabalho sobre a utilização prática das teorias das migrações nas previsões demográficas identifica vários desafios: a exigência de operacionalizar as teorias, a falta de abrangência em relação às teorias existentes e o facto
de se ignorarem aspetos importantes, como as políticas governamentais, os laços
históricos, a qualidade ambiental, a qualidade de vida, assim como os problemas da
migração forçada.
No contexto deste trabalho apresentam-se, contudo, exemplos concretos para cenários – internacionais e nacionais – e evidenciam-se também os aspetos metodológicos
que têm sido mobilizados na criação de previsões.
As análises prospetivas de âmbito internacional que têm sido realizadas e que contemplam direta ou indiretamente as migrações provêm de organismos como a OCDE,
as Nações Unidas e o Eurostat ou de equipas de centros de investigação ligados a universidades que questionam o impacto das migrações nos cenários demográficos em
termos da sua dimensão e composição sociocultural e etária. Se alguma da literatura
disponível se limita a projetar as dinâmicas demográficas ou a identificar um cenário
possível, outra aponta para diferentes tipos de cenários3.
A comparação das projeções demográficas pelos diferentes organismos revela o
seu interesse pela variabilidade que apresenta (utilizando as mesmas metodologias,
partem de suposições diferentes para as variáveis consideradas – fecundidade, mortalidade e migrações internacionais) e o enfoque que privilegiam (e.g. impacto das
migrações na estrutura etária, no mercado de trabalho). No entanto, é na construção
de diferentes tipos de cenários que se torna possível identificar futuros alternativos
possíveis. A identificação do impacto de diferentes fatores chave na configuração das
mobilidades e os desafios em termos da sua governação são, pois, dois aspetos essenciais que importa destacar nesta exposição.
São vários os estudos que apontam para o papel central, mas não exclusivo, das migrações no desenvolvimento socioeconómico e na alteração das configurações da
mobilidade: cada vez mais os países são simultaneamente países de origem, destino
e transição (Swing, 2013; Munz, 2013, entre outros) e cada vez mais desempenham um
papel central na gestão de fluxos que, comandados por diversas variáveis, são difíceis
de prever. No entanto, parece ser ponto assente que os padrões convencionais das migrações não estão garantidos no futuro, fruto do aumento da competição por trabalho
qualificado, das mudanças dos padrões de crescimento económico, das alternativas
migratórias regionais e internas a certos países, e do impacto das migrações no bemestar e no desenvolvimento.
Entre os cenários internacionais analisados nem todos contemplam diretamente os
fenómenos migratórios. No entanto, foram escolhidos por abordarem as questões
demográficas ou por serem centrais na estruturação de políticas.
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O estudo da OCDE (2009), por exemplo, identifica oito fatores chave para o exercício de
cenarização até 2030, concretamente: perspetiva geopolítica; economia global e comércio; desenvolvimento socioeconómico; recursos; condições ambientais; tecnologia; infraestruturas; cooperação regional e ajuda internacional. O cruzamento destes
fatores deram origem a 5 cenários polarizados entre o futuro preferido – Progress for
All – e o menos desejável – Decoupled Destinities.
Nos vários cenários apresentados, Portugal emerge em dois dos cenários como um
pais de saldo migratório médio e com saldo migratório fraco em três dos cenários.
Dos cenários esboçados é possível destacar três conclusões:
• A procura de migrantes na área da OCDE cresce ou mantêm-se constante,
sobretudo, nos países da OCDE em que o envelhecimento da população e a
atratividade económica fazem uma combinação forte de fatores pull;
• É expectável que a competição para o trabalho se intensifique, sobretudo, para
grandes talentos, indivíduos altamente qualificados ou semiqualificados e talvez mesmo para trabalhadores não qualificados;
• Os fluxos migratórios para os países da OCDE são insuficientes para compensar os efeitos do envelhecimento e declínio populacional.
Um outro estudo foi elaborado por uma equipa de investigadores do Instituto de Demografia de Viena (Sander, et al., 2013) e revela o seu caráter inovador em termos da
forma como estabelece as projeções populacionais. O Modelo “bi-regional” adotado
deu origem a três cenários até 2060 – cenário médio, crescimento a Leste e Intensificação da competição global - e das trinta componentes em análise cinco foram identificadas como sendo as que apresentavam o maior impacto nas tendências futuras
em 9 regiões do mundo4: impactos económicos (e.g. remessas, níveis de rendimento,
oferta laboral e competências, investimento direto estrangeiro); impactos climáticos
(e.g. emigração das áreas costeiras, estratégias adaptativas, conflitos relacionados
com água); impactos demográficos (e.g. mudanças no tamanho do coorte juvenil, serviços para a população idosa); custos da migração (e.g. perceção do destino, custos
dos voos, tecnologia das comunicações, multiculturalismo, redes estabilizadas); políticos (e.g. UE Schengen, instabilidade política, migração indocumentada, reagrupamento familiar).
Segundo o referido estudo, o cenário médio prospetiva que as taxas de imigração e
emigração do período de 2005-2010 continuarão constantes até 2060. O crescimento a
Leste pressupõe que a estagnação económica na Europa e na América do Norte resultará na restrição das políticas migratórias. O Sul e Sudeste Asiático tornam-se destinos
cada vez mais atrativos, provocando uma mudança no padrão global de migrações. No
cenário designado de ‘intensificação da competição global’ assume-se que haverá um
crescimento económico dinâmico e desenvolvimento social, o que resulta no aumento
da competição entre governos e empresas privadas pelo trabalho qualificado e recursos naturais, assim como por atividades tradicionais como a agricultura e a exploração
mineira, desenvolvimento regional e atividades recreativas. O crescimento económico
nos países em desenvolvimento contribuiu para o aumento dos níveis globais de mobilidade e com políticas mais liberais de imigração nos países desenvolvidos.
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Os resultados das projeções populacionais sugerem, por outro lado, que o número
global de migrantes vai começar a diminuir nos próximos 30 anos. Isto porque, no
modelo de fluxo birregional se uma programação constante de idade é assumida, a
quebra do crescimento da população e o seu envelhecimento resultarão em menos
migrantes. Estas projeções foram estabelecidas tendo por base os dados da intensidade da emigração e imigração entre 2005-10 para todos os países. De referir que
neste estudo Portugal para este período surgia em sexto lugar entre os 10 países com
maior intensidade de emigração.
Cenários económicos e demográficos nacionais. Compreender as dinâmicas de
desenvolvimento português
Considerando os cenários nacionais optou-se pela análise de um cenário económico e três cenários demográficos. Tal como nos cenários internacionais também ao
nível dos cenários nacionais analisados há uma versão “pessimista” e uma versão
“otimista” sendo que na primeira são destacados os fenómenos do envelhecimento e
perda populacional decorrentes de frágil expectativa de crescimento e na segunda o
desenvolvimento socioeconómico e demográfico que apela à entrada de mão-de-obra
e à permanência de mão-de-obra qualificada.
O Eurostat organiza e atualiza anualmente estatísticas de previsão da população da
União Europeia5. No caso da previsão para Portugal, o Eurostat apresenta os cenários
mais pessimistas dos três analisados (INE e FFMS) e em nenhum deles a população
de Portugal mantêm os valores populacionais de 2011 (10.572.157). O cenário sem
imigração é aquele que apresenta uma previsão populacional mais baixa, regredindo
a população em 1,275 milhões em 2030 e 2,741 milhões em 2060.
Se for considerado o período 2008-20306 em cinco regiões de Portugal assistir-se-á a um crescimento positivo: uma mudança negativa natural em que os fenómenos
migratórios compensarão esta tendência negativa, ao passo que duas regiões terão
um crescimento negativo: a RA da Madeira terá uma mudança natural negativa e um
saldo migratório negativo e a RA dos Açores uma mudança natural positiva e um saldo
migratório negativo. Se for considerado o ano de 2030, ou seja, os efeitos da mudança
natural e o total do saldo migratório para o crescimento positivo ou negativo da população, as duas regiões de Portugal com crescimento negativo aproximam-se nas
suas tendências: ambas terão uma mudança natural negativa e um saldo migratório
negativo (detalhes no Quadro 2).
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Quadro 1 - Principais cenários analisados
Ano do
trabalho
2011

2012

Anos
de referência
do cenário
Até 2050

2030 e
de forma
indicativa
2050

Referência

Coordenador

A Economia
Portuguesa
a Longo
Prazo – Um
Processo de
Cenarização,
DPPRI

António
Alvarenga
e Paulo de
Carvalho

Projeções
2030 e o
futuro,
Fundação
Francisco
Manuel dos
Santos

Maria
Filomena
Mendes e
Maria João
Valente
Rosa
(coord.)

Resultado
Construção de 2 Cenários:
- Cenário nº 1 (C1) – “Bem-vindos”: Instabilidade,
competição e escassez são três características
genéricas do contexto global.
- Cenário nº 2 (C2) – “Não podemos falhar”:
Mundo em expansão, com crises cíclicas
mas geridas/controladas e forte competição.
Cooperação e competição coexistem e são
transversais a Estados e governos nacionais,
setores de atividade, territórios, empresas e ONG e
outras comunidades.
- Cenário 0: O primeiro “se” considera que, entre
2010 e 2030 e entre 2030 e 2050, tudo ficaria como
hoje, sem alterações, em termos de fecundidade
e de um número médio de filhos por mulher de
1,37 (ISF- índice sintético de fecundidade) e uma
esperança de vida a nascença de 76,4 anos para os
homens e de 82,3 anos para as mulheres.
- Cenário 1: O segundo “se” considera um aumento
dos níveis de fecundidade – atingindo os 2,0 filhos
por mulher em 2030 e os 2,1 filhos em 2050 (limiar
da substituição de gerações). Assim como um
aumento da idade de mortalidade: a esperança
de vida a nascença dos homens passaria dos
atuais 76,4 anos para 80 anos (em 2030 e 2050) e
a esperança de vida das mulheres passaria dos
atuais 82,3 anos para 86 anos (em 2030 e 2050).
- Cenário 2 (o mais plausível): O terceiro “se”
considera um aumento dos níveis de fecundidade
mais moderado, atingindo os 1,6 filhos em 2030 e
em 2050. Mas, para a mortalidade, são utilizados
valores iguais ao cenário anterior - a esperança de
vida a nascença dos homens passaria dos atuais
76,4 anos para 80 anos (em 2030 e 2050) e das
mulheres passaria dos atuais 82,3 anos para 86
anos (em 2030 e 2050).

2014

2012/2060

Projeções da
população
residente,
INE

2014

EUROSTAT

Site
Eurostat7

- Cenário baixo: conjuga as hipóteses pessimista
para a fecundidade, central para a mortalidade e
pessimista para as migrações;
- Cenário central: associa as hipóteses de evolução
central para a fecundidade e para a mortalidade e a
otimista para as migrações;
- Cenário alto: combina as hipóteses de evolução
otimista para a fecundidade, mortalidade e
migrações;
- Cenário sem migrações: cenário idêntico ao
cenário central, mas que contempla a possibilidade
de não ocorrência de migrações.
Eurostat

Tem projeções populacionais até 2060.
Considerando vários cenários migratórios,
esperança de vida e fecundidade.

Migrações_#12_Outubro 2015

17

Quadro 2 - Componentes do crescimento cumulativo da população (2008-2030)
Eventos demográficos
Regiões

PT

Saldo migratório

Nascimentos

Mortes

Internacional

%

Interno

Taxa
bruta
crescimento

Taxa
Taxa
Taxa
bruta bruta
bruta
nata- mortasaldo
lidade lidade migratório

2.239.000

2.634.000

1.112.000

0

2.8

8.9

10.4

Norte

755.000

836.000

259.000

5.000

2.1

8.6

9.5

4.4
3.0

Algarve

107.000

118.000

119.000

33.000

12.5

9.4

10.4

13.4

58.000

51.000

-24.000

7.000

-1.8

10.6

9.3

-3.1

negativo e a RA dos Açores uma mudança natural positiva e um saldo migratório negativo. Se
504.000
662.000
473.000
-130.000
3.3
8.8
11.6
6.0
for considerado o ano de 2030, ou seja, os efeitos da mudança natural e o total do saldo
Lisboa migratório620.000
681.000positivo
257.000
3.2 as duas
9.2regiões
10.2
4.1
para o crescimento
ou negativo19.000
da população,
de Portugal
com crescimento
negativo
aproximam-se
nas suas
tendências:
ambas8.0
terão uma
mudança
Alentejo
141.000
233.000
47.000
64.000
1.1
13.1
6.3
natural negativa e um saldo migratório negativo (detalhes no Quadro 2).
Centro

RA Açores

Quadro
do crescimento
cumulativo
da-3.4
população
RA Madeira
53.000 2 - Componentes
54.000
-19.000
1.000
9.8(2008-2030)
9.9
-3.3
Eventos demográficos
Saldo migratório
%
Taxa
Taxa bruta
Regiões
Fonte: Eurostat, Regional EUROPO2008, 2010: 16
Taxa bruta
Taxa bruta
Nascimentos

Mortes

Internacional

Interno

crescimento

bruta
natalidade

mortalidade

saldo
migratório

PT
2.239.000
2.634.000
1.112.000
0
2.8
8.9
10.4
4.4
Também o755.000
Instituto 836.000
Nacional de
Estatística5.000
(INE) disponibiliza
anualmente
Norte
259.000
2.1
8.6
9.5os resulta3.0
dos
do
exercício
de
Projeções
de
população
residente
para
2060,
por
sexo
e
idade
para
Algarve
107.000
118.000
119.000
33.000
12.5
9.4
10.4
13.4
8
Centro
662.000 II. Conforme
473.000
-130.000 no Quadro
3.3
11.64 cenários
6.0
Portugal e504.000
regiões NUTS
elencado
1, o8.8INE define
Lisboa
681.000
257.000 mas 19.000
3.2cenários9.2
10.2 residente
4.1
potenciais620.000
de projeção
da população
em todos os
a população
Alentejo
141.000
233.000
47.000
64.000
1.1
8.0
13.1
6.3
em
Portugal
tenderá
a
diminuir
até
2060:
no
cenário
central
a
população
diminui
de
RA
58.000
51.000
-24.000
7.000
-1.8
10.6
9.3
-3.1
10,5
milhões
de
pessoas,
em
2012,
para
8,6
milhões
de
pessoas,
em
2060.
Para
além
Açores
RA
54.000esperam-se
-19.000 alterações
1.000
-3.4
9.8
9.9
-3.3
do declínio53.000
populacional
da estrutura
etária
da população,
reMadeira
sultando num continuado e forte envelhecimento demográfico (vd. Gráfico 1).
Fonte: Eurostat, Regional EUROPO2008, 2010: 16
1 - Previsões
populacionais
para
Portugalpara
para 2060
vários
cenários
do Eurostat
Gráfico 1Gráfico
- Previsões
populacionais
para
Portugal
2060nos
nos
vários
cenários
do Eurostat

Fonte:
2014
Fonte:Eurostat,
Eurostat,
2014

Também o Instituto Nacional de Estatística (INE) disponibiliza anualmente os resultados do
exercício de Projeções de população residente para 2060, por sexo e idade para Portugal e
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regiões NUTS II. Conforme elencado no Quadro 1, o INE define 4 cenários potenciais de
projeção da população mas em todos os cenários a população residente em Portugal tenderá a
diminuir até 2060: no cenário central a população diminui de 10,5 milhões de pessoas, em
2012, para 8,6 milhões de pessoas, em 2060. Para além do declínio populacional esperam-se
alterações da estrutura etária da população, resultando num continuado e forte envelhecimento
demográfico (vd. Figura 3).
Gráfico 2 - Estimativas populacionais para Portugal nos cenários do INE, para 2060

Gráfico 2 - Estimativas populacionais para Portugal nos cenários do INE, para 2060

Fonte:
Fonte:INE,
INE,2014
2014

Gráfico 3 - Saldos migratórios para Portugal por Regiões, em 2060

Gráfico 3 - Saldos migratórios para Portugal por Regiões, em 2060

As projeções mais recentes (2014) são baseadas nas Estimativas Provisórias Anuais de População Residente em
Portugal em 31 de dezembro de 2012 e num conjunto de pressupostos demográficos sobre fecundidade,
mortalidade e migrações internacionais, decorrentes da observação, análise e modelação das tendências passadas,
em particular as de anos mais recentes.
8

Fonte:
INE,
2014
Fonte:
INE,
2014
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O trabalho da Fundação Francisco Manuel dos Santos (Mendes e Rosa, 2012) é o resultado de
um colóquio9, onde foram também abordadas várias componentes da demografia mas não as
que sedareferem
às migrações.
NestasManuel
estimativas
nãoSantos
se consideram
especificamente
as
O trabalho
Fundação
Francisco
dos
(Mendes
e Rosa, 2012)
é o resul9
mas a Fundação
três cenários
com base na
alteração
da estrutura da demotado demigrações
um colóquio
, onde estabelece
foram também
abordadas
várias
componentes
demográfica, índice de fecundidade e esperança de vida.

grafia mas não as que se referem às migrações. Nestas estimativas não se consideram
especifiSecamente
as as
migrações
mas
a Fundação
estabelece
cenários
compararmos
três projeções
existentes
para Portugal,
para 2030 três
– Eurostat,
INE ecom base na
FFMS
da diversidade
de metodologias
cálculo,
emerge como
mais otimista de
as vida.
alteração
da- apesar
estrutura
demográfi
ca, índicedede
fecundidade
e aesperança
projeções do INE embora no cenário mais pessimista não mantenha a população. Em segundo
lugar, a projeção do Eurostat é mais otimista para o cenário pessimista, situando-se as
compararmos
as atrês
projeções existentes para Portugal, para 2030
projeções da FFMS
nível intermédio.

Se
– Eurostat,
INE e FFMS - apesar da diversidade de metodologias de cálculo, emerge como a mais
As previsões a mais longo prazo do que 2030, realizadas pelas Nações Unidas e pelo Eurostat,
apontam para um decréscimo populacional ainda mais acentuado em Portugal. Tomando
como referência o ano de 2050, o Eurostat estima a população portuguesa em 8.862.900, ao
passo que as Nações Unidas, em 9.843.000. Para 2080, segundo o Eurostat, a população
portuguesa será de 7.113.878 e Migrações_#12_Outubro
em 2100, segundo as Nações Unidas,
de 7.457.000.
2015
Considerando um horizonte alargado, as estimativas do INE são sempre mais favoráveis do
que as do Eurostat, mesmo no cenário mais baixo. A Figura 5 compara os resultados dos
cenários desenvolvidos por cada uma das instituições.
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otimista as projeções do INE embora no cenário mais pessimista não mantenha a população. Em segundo lugar, a projeção do Eurostat é mais otimista para o cenário
pessimista, situando-se as projeções da FFMS a nível intermédio.
As previsões a mais longo prazo do que 2030, realizadas pelas Nações Unidas e pelo
Eurostat, apontam para um decréscimo populacional ainda mais acentuado em Portugal. Tomando como referência o ano de 2050, o Eurostat estima a população portuguesa em 8.862.900, ao passo que as Nações Unidas, em 9.843.000. Para 2080, segundo
o Eurostat, a população portuguesa será de 7.113.878 e em 2100, segundo as Nações
Unidas, de 7.457.000.
Considerando um horizonte alargado, as estimativas do INE são sempre mais favoráveis do que as do Eurostat, mesmo no cenário mais baixo. O Gráfico 4 compara os
resultados dos cenários desenvolvidos por cada uma das instituições.
Gráfico 4 - Projeções Populacionais de longo prazo, segundo Eurostat e INE (em milhares)

Fonte: INE e Eurostat, 2014
Fonte: INE e Eurostat, 2014

Sobre a mobilidade em Portugal: a volatilidade dos fluxos de entrada

Sobre a mobilidade em Portugal: a volatilidade dos fluxos de entrada
A evolução da população estrangeira em Portugal, acompanhou o seu processo político e de
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chegando-se a 2012 com 414.610 e em 2013 (último ano disponível) a 398.268 estrangeiros
registados no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).
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Durante o período em análise, o crescimento de estrangeiros foi constante: em
1980 eram 50.750 os indivíduos com estatuto legal, 107.767 em 1990, 207.587 em
2000 e 451.742 em 2009 (ano em que se atinge o valor mais elevado). A partir de
2009 verifica-se um decréscimo, chegando-se a 2012 com 414.610 e em 2013 (último ano disponível) a 398.268 estrangeiros registados no Serviço de Estrangeiros
e Fronteiras (SEF).
A situação atual assinala um facto significativo: estrangeiros com permanência regular têm vindo a aproximar-se cada vez mais do valor total da população estrangeira
residente o que significa a crescente capacidade desta população ter uma situação
regularizada em Portugal.
O primeiro fluxo imigratório significativo advém dos laços históricos entre Portugal e
as ex-colónias. Até 1990, os imigrantes dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) dominavam a população imigrada, que respondiam às oportunidades
geradas por alguns segmentos do mercado de trabalho português, como a construção civil e serviços domésticos.
Gráfico Gráfico
5 - Evolução
da população
com
estatuto
legal,
entre
5 - Evolução
da populaçãoestrangeira
estrangeira com
estatuto
legal, entre
1980
e 20121980 e 2012

Fonte:
de Estrangeiros
e Fronteiras,
2013
Fonte:INE,
INE,Serviço
Serviço
de Estrangeiros
e Fronteiras,
2013

A situação atual assinala um facto significativo: estrangeiros com permanência regular têm
vindo a aproximar-se cada vez mais do valor total da população estrangeira residente o que
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regularizada
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ra sendo
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de crescimento do que os de origem africana da primeira fase. Em 1990 também
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um aumento
do recrutamento
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imigrantes, novas formas de relações laborais e a flexibilização do mercado laboral. Neste
no país.
período, os imigrantes asiáticos e da América Latina, embora sendo em menor número em
termos absolutos, começaram a ter maiores taxas de crescimento do que os de origem africana
da primeira fase. Em 1990 também ocorreram diversos processos de regularização
extraordinária de estrangeiros em Portugal (1992/93 e 1996), o que aumentou o número de
imigrantes legais residentes no país.
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No final de 1990, os novos fluxos de imigração vieram da Europa do Leste. O boom da
construção proporcionado por vários grandes projetos de infraestruturas e outras
oportunidades no mercado de trabalho criaram uma nova geografia da imigração, caraterizada
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No final de 1990, os novos fluxos de imigração vieram da Europa do Leste. O boom
da construção proporcionado por vários grandes projetos de infraestruturas e outras
oportunidades no mercado de trabalho criaram uma nova geografia da imigração,
caraterizada por uma dispersão dos imigrantes à escala nacional (Oliveira, 2012: 293).
A mudança de origem dos fluxos é também acompanhada da diversidade da sua qualificação fomentada por sua vez pela qualificação crescente de algumas atividades económicas. A análise dos fluxos de entrada em Portugal através dos vistos concedidos nos
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Os dados que temos vindo a apresentar revelam para Portugal um cenário com um saldo
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carácter temporário, de pessoas qualificadas.
As evidências empíricas sugerem que as políticas migratórias têm alguns efeitos

nais de topo representava apenas 13% face ao total dos estrangeiros integrados profissionalmente (192.296), prevalecendo um perfil de imigração semiqualificada ou desqualificada, onde cerca de metade (48,6%) ocupa as profissões mais desqualificadas.
Os dados que temos vindo a apresentar revelam para Portugal um cenário com um
saldo migratório fraco, cuja composição dos fluxos migratórios tende para a atração,
sobretudo de carácter temporário, de pessoas qualificadas.
As evidências empíricas sugerem que as políticas migratórias têm alguns efeitos estatisticamente significativos nos fluxos de imigração, no entanto, estes efeitos são
relativamente pequenos quando comparados com outras determinantes sociais, económicas e políticas, podendo confundir a sua eficácia. Este efeito limitado das políticas de migração não significa, contudo, que os Estados tenham uma influência menor
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Sobre a mobilidade em Portugal: a volatilidade dos fluxos de saída

Sobre a mobilidade em Portugal: a volatilidade dos fluxos de saída
Ao longo do século XX Portugal conheceu diversas vagas de emigração. Entre as mais
importantes encontram-se a de 1926, com destino à América, e especialmente a que
decorreu entre 1957 e 1974. Esta segunda vaga teve características diferentes das
anteriores: cerca de um milhão e meio de portugueses abandonou o país durante estes anos, a maioria com destino à Europa, particularmente para França (que recebeu
mais de 900.000 portugueses) (Pereira, 2014).
No contexto internacional, Portugal, embora não estando ao nível dos grandes países de emigração, como o México ou a Índia, era, em 2010, o 22.º país do mundo
com mais emigrantes. Na Europa apenas seis países tinham populações emigradas
mais numerosas: Ucrânia, Reino Unido, Alemanha, Itália, Polónia e Roménia (Pires
et al., 2014).
De facto, relativamente à emigração portuguesa não se observa o crescimento continuo que se registou na imigração para Portugal. Entre 1960 a 1975 verifica-se, no
período ditatorial do país, um aumento até 1966, ano em que se dá o primeiro pico
(120.239 emigrantes), e um decréscimo até 1973, quando se regista o segundo pico
(79.517). De 1975 a 1990 as variações são quase nulas: há um decréscimo gradual
e os valores anuais oscilam entre os 13 mil e os 26 mil. De 1990 a 2000, os valores
sobem ligeiramente, quando comparados com os 15 anos anteriores (entre os 22 e os
39 mil portugueses emigrados). Não existem dados para o período entre 2004 e 2010,
mas em 2003 estavam contabilizadas 27.008 saídas. Em 2011, ano a partir do qual já
há dados, verifica-se que o valor cresceu exponencialmente, para 100.978. Entre 2011
e 2013 o valor aumenta anualmente: 100.978 em 2011, 121.418 em 2012 e 128.108 em
2013 (todos os valores são relativos à emigração total que inclui emigrantes temporários e permanentes).
Atualmente, a emigração portuguesa voltou a readquirir grande expressão, sendo
apontada como principal causa deste fluxo a grave crise económica e social que Portugal atravessa. A elevada taxa de desemprego entre a população ativa até aos 50
anos, e a ausência de postos de trabalho que permitam o ingresso dos jovens no
mercado de trabalho, poderão explicar esta nova vaga.
As fontes disponíveis apontam para valores díspares relativamente ao número de
portugueses que nos últimos anos emigraram. Segundo dados do INE, Portugal perdeu nos últimos três anos cerca de 120 mil portugueses. A saída mais recente de
portugueses tem vindo a aumentar desde 2009. Só em 2013 saíram do país 53.786
portugueses que emigraram de forma permanente.
Segundo os dados do Observatório da Emigração (OEm) a emigração portuguesa
diminuiu no período de eclosão da crise internacional mas voltou a crescer a partir
de 2011. Entre 2008 e 2010 a emigração diminuiu porque a crise financeira foi um
processo global, generalizado na União Europeia, e não uma especificidade portuguesa.
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Quadro 3 - Taxa de crescimento migratório por regiões de Portugal, entre 1992 e 2013 (%)
Ano

Portugal Continente

Norte

Centro

Lisboa

Alentejo

Algarve

R. A.
Açores

R. A.
Madeira

2013

-0,35

-0,35

-0,43

-0,27

-0,42

-0,07

-0,22

0,00

-0,45

2012

-0,36

-0,37

-0,45

-0,27

-0,41

-0,16

-0,24

0,03

-0,23

2011

-0,23

-0,21

-0,17

-0,32

-0,05

-0,05

-1,14

0,03

-1,37

2010

0,04

0,03

-0,35

0,08

0,29

0,10

1,14

-0,16

0,51

2009

0,15

0,14

-0,20

0,16

0,37

0,21

1,27

-0,05

0,69

2008

0,09

0,08

-0,28

0,12

0,33

0,15

1,23

-0,11

0,60

2007

0,21

0,19

-0,07

0,20

0,35

0,28

1,28

0,04

0,84

2006

0,16

0,15

-0,08

0,15

0,27

0,25

1,17

0,04

0,82

2005

0,15

0,13

-0,10

0,14

0,25

0,24

1,16

0,02

0,80

2004

0,14

0,12

-0,11

0,13

0,25

0,23

1,16

0,01

0,79

2003

0,24

0,22

-0,04

0,22

0,39

0,30

1,39

0,07

0,92

2002

0,40

0,39

0,06

0,37

0,64

0,42

1,80

0,15

1,11

2001

0,54

0,53

0,19

0,50

0,79

0,54

2,06

0,26

1,37

2000

0,65

0,68

0,40

0,82

0,76

0,58

2,08

-0,09

0,31

1999

0,53

0,56

0,31

0,71

0,61

0,48

1,90

-0,13

-0,04

1998

0,45

0,48

0,27

0,63

0,49

0,44

1,74

-0,18

-0,31

1997

0,41

0,45

0,23

0,60

0,45

0,39

1,75

-0,26

-0,51

1996

0,37

0,41

0,22

0,57

0,38

0,38

1,65

-0,29

-0,73

1995

0,31

0,36

0,20

0,52

0,29

0,35

1,52

-0,32

-0,95

1994

0,24

0,30

0,15

0,46

0,20

0,30

1,42

-0,40

-1,18

1993

0,11

0,17

0,06

0,33

0,04

0,21

1,19

-0,43

-1,52

1992

-0,09

-0,06

-0,16

0,04

-0,15

-0,01

0,93

-0,47

-1,11

Fonte: INE, 2013
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Atualmente, a emigração portuguesa voltou a readquirir grande expressão, sendo apontada
como principal causa deste fluxo a grave crise económica e social que Portugal atravessa. A
elevada taxa de desemprego entre a população ativa até aos 50 anos, e a ausência de postos de
trabalho que permitam o ingresso dos jovens no mercado de trabalho, poderão explicar esta
nova vaga.
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2010 a emigração diminuiu porque a crise financeira foi um processo global, generalizado na
União Europeia, e não uma especificidade portuguesa.

A par deste crescimento rápido da emigração verificou-se nos últimos anos uma diversificação dos destinos. Atualmente, o Reino Unido é o principal país de destino da
Contudo a crise das dívidas soberanas, sendo um fenómeno assimétrico, traduziu-se numa
emigração
portuguesa, seguido da Suíça, Alemanha e Espanha (Pires et al., 2014). Anretoma do crescimento da emigração portuguesa. Assim, o OEm estima que, entre 2007 e
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2013, enquanto Moçambique foi o sétimo (Observatório da Emigração, 2014). Contudo,
é preciso ter prudência ao ler estes dados, visto não existirem dados recentes fiáveis
sobre a entrada de portugueses em França.
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Numa análise por continentes de destino (Quadro 4), nota-se que nos dois últimos
anos consecutivos com dados disponíveis, a emigração portuguesa cresceu mais de
40% para os Estados Unidos da América, Moçambique e Noruega. Com base nos dados disponíveis, cerca de 80 a 85% dos emigrantes portugueses terão hoje a Europa
como destino. Para Angola e Moçambique estima-se que irão cerca de 10 a 12% dos
emigrantes portugueses e para o Brasil 1% (Pires, 2014). Apenas a emigração para
Angola, e talvez para Moçambique, constitui a exceção a este padrão europeu.
Em quatro dos mais importantes países de destino, a emigração portuguesa representa um dos principais fluxos de entrada de imigrantes. No Luxemburgo, em 2013,
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os portugueses representavam o maior movimento de entrada no país: cerca de 22%
do total de entradas de imigrantes. Na Suíça, a emigração portuguesa é, o segundo
maior fluxo de entradas, a seguir ao dos alemães (12% do total de entradas de imigrantes). No Reino Unido, a emigração portuguesa tornou-se, em 2013, o quinto maior
movimento de entrada de imigrantes no país, representando 5% do total de entradas10.
Quadro 4 - Evolução da população portuguesa emigrada, 1960-2010
Ano

Total

Colónias

Resto do mundo

1960

1.054.521

119.000

1970

1.592.269

308.000

Europa
N

%

770.082

165.439

15,7

810.907

473.362

29,7

1980

1.872.021

–

963.469

908.552

48,5

1990

1.890.392

–

836.093

1.054.299

55,8

2000

2.009.174

–

716.638

1.292.536

64,3

2010

2.291.695

–

762.458

1.529.237

66,7

Fonte: calculado a partir dos dados de United Nations, Department of Economic and Social Affairs (2012),
Trends in International Migrant Stock: Migrants by Destination and Origin (United Nations database, POP/DB/
MIG/Stock/Rev.2012); The World Bank, Global Bilateral Migration Database; INE, Recenseamentos Gerais da
População de Angola e Moçambique), em Pires (2014).

De destacar, segundo o Eurostat, que as razões familiares e laborais da emigração
dos portugueses assumem o maior peso entre o conjunto de motivos associados à
saída do país: 39% e 33%, respetivamente. A grande relevância assumida pelas razões
familiares permite mostrar um perfil migratório de caráter mais permanente e coletivo nos países de destino por contraponto a uma migração exclusivamente de caráter
laboral, onde apenas um dos elementos do agregado familiar opta por sair do país.
Estes dados por estarem datados de 2008 têm, no entanto, de ser lidos com alguma
cautela, pois, como temos salientado, nos últimos anos tem-se assistido a alterações
relevantes dos fenómenos migratórios portugueses.
Muito comentado e polémico tem sido a perceção de que esta saída recente de portugueses se faz quer na “flor da idade” quer entre os mais preparados academicamente
(vd., entre outros, Gomes, 2015). Se isso é em parte verdade também o é o facto de que
entre os portugueses emigrados em 2010/11 mais de metade continua a ter apenas o
nível básico de escolaridade (61%), embora o seu peso na emigração tenha diminuído
neste período (passando de 67% para 61%). Quase um terço dos portugueses emigrados em países da OCDE tem o ensino secundário, tendo aumentado 5 pontos percentuais entre 2000/01 (23%) e 2010/11 (28%). Os portugueses com o ensino superior representam 10% do total, em 2010/11, quando há dez anos representavam apenas 6%.
Entre 2000 e 2010, as novas entradas de portugueses em países da OCDE não foram
suficientes para compensar o envelhecimento da população portuguesa emigrada.
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Enquanto os portugueses idosos residentes nos países da OCDE cresceram 80%, os
adultos ativos, dos 25 aos 64 anos, aumentaram apenas 10%. Em termos relativos, tendo em conta a totalidade dos grupos etários, os 10% de portugueses idosos emigrados
em 2000/01 deram lugar a 15% em 2010/11. Inversamente, os adultos ativos diminuíram de 84% (2000/01) para 79% (2010/11) e os jovens dos 15 aos 24 anos mantiveram o
seu peso relativo (6,1% em 2000/01 e 6,5% em 2010/11) (Pires et al., 2014).
Muitos dos portugueses emigrados nos anos 1950 e 1960 adquiriram a nacionalidade dos
países de destino (francesa, americana, canadiana ou brasileira) (Pires e outros, 2010).
Contudo, nos últimos cinco anos foi em França que mais portugueses se naturalizaram:
em média cerca de 5.200 por ano, seguidos dos portugueses naturalizados na Suíça e
nos EUA. Estes três países coincidem com aqueles onde residem mais portugueses, o
que permite concluir que a fixação tem conduzido à naturalização nesses destinos.
Portugal: um país de repulsão com saldos migratórios negativos
Portugal é hoje o segundo país da União Europeia com mais emigrantes em percentagem da população (20,8% - vd. Gráfico 8). Em contraste, é um dos países que
regista uma percentagem de imigrantes na população residente abaixo da média
dos países da UE (8,6% se considerarmos os retornados nascidos na ex-colónias,
menos de 6% sem estes retornados). A conjugação do aumento da emigração e
da diminuição da imigração, em termos acumulados, situa Portugal, no contexto
migratório europeu, no quadrante dos países de repulsão (apenas atrás de Malta)
(Pires, et al. 2014).
Também o estudo realizado por Docquier e Machado (2014), com base nos resultados publicados pela Gallup entre 2007 e 201011, faz cálculos próprios, comparando os
saldos migratórios (entradas menos saídas) efetivos, desejados e potenciais em 18
países. No estudo os autores concluem que a Europa tem sido potencialmente menos
capaz do que os EUA na mobilização da sua força de trabalho altamente qualificada,
mas também é globalmente menos atraente. Portugal, juntamente com Alemanha,
Itália e Bélgica aparecem como os países menos atrativos por contraponto aos países
escandinavos, Espanha e Irlanda (Docquier e Machado, 2014: 25).
Análise de tendências migratórias até 2030: perceções de peritos
Os métodos prospetivos são uma forma importante para pensar o futuro, permitindo a
identificação de tendências e a construção de cenários que apresentam campos de possibilidades na identificação de alguns eixos estruturantes do que poderá acontecer. O
tempo e os recursos deste trabalho não permitiram uma análise muito complexa, mas
antes um ensaio sobre o que alguns peritos nesta área preveem como tendência. A análise do Sistema de Ação, exposta ao longo deste artigo, permitiu identificar as principais
forças motrizes que estruturam as mobilidades populacionais e clarificar as variáveis
transversais ao desenvolvimento económico e social, cuja evolução pode vir a condicionar o desenvolvimento das mobilidades e culminou com a construção de cenários.
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Gráfico 8 - Taxas de emigração nos países da União Europeia, 2010

Fonte: The World Bank, Migration and Remittances Factbook 2011. Em Pires (2014)
Fonte: The World Bank, Migration and Remittances Factbook 2011. Em Pires (2014)
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à evolução do país até 2030. No entanto é possível verificar algumas diferenças entre
as posições expressas.
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As posições mais pessimistas são dominantes (ver a importância atribuída a cada
variável no Quadro 5). A opinião é sobretudo negativa no que se refere à evolução da
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Quadro 5 - Resultados da inquirição aos peritos – Cenário Pessimista
DIMENSÕES ECONÓMICAS

DIMENSÕES POLÍTICAS

DIMENSÕES MIGRATÓRIAS

Concentração
na produção
de bens e
serviços
indiferenciados com
margens
baixas

Estagnação
económica e
manutenção
dos níveis de
desemprego

Desenvolvimento económico desigual
nos países
da UE, com a
periferização
de alguns
países como
Portugal

Manutenção
de um ritmo
lento de
moderniza
ção e de
integração de
investigadores
e pessoal
qualificado
por parte das
empresas e
organismos
da administração

Instabilidade
sociopolítica
a Leste e
dificuldades
de desenvolvimento
económico
dos países da
ex URSS

Instabilidade
sociopolítica
e dificuldades
de desenvolvimento
económico
nos países da
CPLP

Controle e
fechamento
das fronteiras
europeias
com algumas
exceções (ex.
qualificados,
investidores,
seniores,
etc…)

Políticas de
apoio à natalidade sem
componente
migratória

Políticas reativas de gestão
dos fluxos
migratórios

Gestão
corrente e
casuística da
diversidade
cultural

Gestão integrada sem
estratégia

Cooperação
institucional
tutelar com
a sociedade
civil

Capacidade
limitada
ou nula de
atração de diferentes perfis
migratórios

Capacidade
limitada
ou nula de
promover o
retorno de
emigrantes
portugueses

5

5

8

7

8

5

4

5

5

6

5

5

4

5

Quadro 6 - Resultados da inquirição aos peritos – Cenário Moderado
Modelo dualista - combinação dos
dois modelos
anteriores

Crescimento
económico
com criação
de emprego

Desenvolvimento
económico
convergente
nos países
da EU

Dinâmica e
interesse das
empresas e
organismos
da administração pela
absorção de
investigadores
e pessoal
qualificado

Estabilidade
sociopolítica a
Leste e desenvolvimento
económico
dos países da
ex URSS

Estabilidade
sociopolítica
e desenvolvimento
económico
nos países da
CPLP

Política de
atracão de
imigrantes
para atenuar
o envelhecimento e
qualificar o
mercado de
trabalho

Políticas de
apoio à natalidade com
compo-nente
mi-gratória

Políticas próativas seletivas de gestão
dos fluxos
migratórios
(ex. captação
de qua-lificados)

Inovação e
progresso nos
programas e
políticas de
integração e
diálogo intercultural

Estrutura-ção
reforçada de
uma liderança
estratégica
forte

Coopera-ção
institucional
forte e colaborati-va com
a sociedade
civil

Capacidade
de atração de
apenas alguns
perfis migratórios.

Capacidade
de promover
o retorno de
apenas alguns
perfis de
emigrantes
e de alguns
destinos de
emigração
portuguesa

4

4

5

6

5

8

5

5

5

6

5

4

5

3
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situação económica do país: os peritos destacam nos aspetos negativos a manutenção da desqualificação do tecido produtivo, a continuação de um ritmo lento de modernização das empresas e um desenvolvimento desigual no conjunto da UE, com a
‘periferização’ de alguns países como Portugal.
Do ponto de vista da estabilidade sociopolítica considera-se a instabilidade a Leste
(mais de metade das respostas) e (com ligeiramente menos peso) a vivida nos países
da CPLP, variáveis que tinham sido consideradas pertinentes no enquadramento das
migrações.
No que se refere à gestão dos fluxos migratórios, esta posição assume sobretudo
que existirá uma gestão casuística da diversidade cultural, uma cooperação tutelar
com as ONG e uma capacidade limitada de promover o retorno de emigrantes portugueses.
A perspetiva moderada (detalhada no quadro 6) de outros peritos e menos pontuada,
ou seja, com menos aderentes, traduz-se na crença de que a sociedade portuguesa
terá economicamente alguma evolução mantendo, sobretudo, um desenvolvimento
dual mas que se assistirá a alguma capacidade de incorporação por parte das empresas e da administração de investigadores qualificados. Haverá também alguma
convergência com países da UE (um pouco mais de um terço das respostas contra
dois terços da posição anterior). Considerando a possibilidade de alguma estabilidade
a Leste (perto de metade das respostas) são sobretudo otimistas no que se refere
ao desenvolvimento económico nos países da CPLP (mais de metade das respostas).
Mas é, essencialmente, na crença na capacidade de definição de políticas migratórias
ativas que esta segunda posição sobressai: para os peritos que defendem este cenário, haverá políticas proativas na gestão dos fluxos migratórios (mais de um terço
das respostas) com alguma inovação nos programas e políticas (perto de metade das
respostas), o que permitirá a atracão de alguns perfis migratórios (um pouco mais de
um terço das respostas) embora o número dos que preveem o retorno seja razoavelmente diminuto.
Sintetizando, na inquirição global aos peritos sobressaem preocupações com as dificuldades de desenvolvimento do país com consequências ao nível de uma menor atração para os fluxos de entrada e, inversamente, um maior impacto nos fluxos de saída.
Nesse sentido, manter-se-á a situação atual de declínio da imigração e manutenção
de tendências mais latas de emigração.
Conclusões
Apesar das dificuldades em assegurar previsões num mundo em tão acelerada mudança, muitos organismos nacionais e internacionais, acionando diferentes metodologias,
apresentam o desenvolvimento de cenários de longo prazo, incluindo em muitas destas
previsões Portugal. As metodologias dos cenários populacionais, mais simples ou mais
sofisticadas, têm subjacente a fase e os níveis de desenvolvimento económico e social
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dos países e das regiões de e/imigração e consideram sobretudo como variáveis: a perda populacional, o envelhecimento e as migrações. Em todos os estudos estas variáveis
são ponderadas e dão origem a cenários mais otimistas ou mais pessimistas.
De facto, o pano de fundo das mobilidades é, por um lado, a globalização do capital e
também da mão-de-obra, mas sobretudo a forma como a globalização se concretiza
nos diversos países e continentes.
Para 2030 os cenários internacionais traçados não nos elucidam objetivamente, pois
estão polarizados entre cenários otimistas e pessimistas. Os cenários mais favoráveis
apontam para um crescimento económico, e para um desenvolvimento social generalizado nas várias regiões do mundo, o que levará a uma competição entre países para
atrair mão-de-obra migrante, sobretudo qualificada. Os países da OCDE investirão em
programas educacionais nos países em desenvolvimento e tenderão a gerar incentivos
para deslocalizar a mão-de-obra qualificada excedente para os países emergentes.
Os cenários mais desfavoráveis assinalam a desaceleração da economia global e/ou o
estrangulamento das nações da OCDE devido aos custos da recuperação da recessão.
Estimam a redução da procura de mão-de-obra, o que influenciará a imigração que
tenderá a ser moderadamente positiva ou mesmo baixa, crescendo a imigração ilegal
num contexto de políticas restritivas e de fraca cooperação internacional. O sul e sudeste asiático tendem a ser destinos cada vez mais atrativos, enquanto a Ásia, África,
Golfo e América Latina lideram o crescimento das próximas duas décadas.
Neste âmbito, para a “velha Europa” – que é o contexto do desenvolvimento de Portugal – as previsões do desenvolvimento económico e social apresentam, para os
anos de 2030, estimativas frágeis como consequência de uma atração populacional
moderada mantendo-se, no entanto, internamente mobilidades várias em função da
oferta de trabalho. Contudo, segundo as previsões da OCDE (2009) para as próximas
décadas, os fluxos migratórios para os países da OCDE serão insuficientes para compensar os efeitos do envelhecimento e declínio populacional. Na pesquisa de Giannakouris para o Eurostat (2010), estima-se também que a população europeia cresça
apenas 5% até 2030.
Os especialistas parecem concordar em duas dimensões fundamentais que farão
reduzir os ritmos migratórios: por um lado, a recessão económica prolongada nos
países tradicionais de receção de migrantes no mundo desenvolvido fará diminuir os
fluxos imigratórios, tanto mais que países emergentes irão apelar a maiores fluxos
de mão-de-obra. Por outro lado, o envelhecimento populacional será menos propício
à pressão migratória. Acrescente-se que a migração interna no continente europeu,
pelas mesmas razões de dificuldades de crescimento económico suficiente, controlo
(formal ou informal) das entradas e o recuo das políticas sociais, apresentar-se-á
mais limitada na sua capacidade de atração.
Para os peritos consultados, é de esperar, até 2030, um cenário de dificuldades de
desenvolvimento em Portugal, sendo as consequências a manutenção de elevada
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pressão para sair e a redução dos ritmos de entrada. Os impactos no crescimento da
população em Portugal são quase diretos: as previsões populacionais mais otimistas
variam entre 11,35 milhões e 9,8 milhões e as mais pessimistas entre 10,06 milhões e
9,73 milhões, ou seja, entre mais cerca de 700 mil portugueses face à atual população
(10.57 milhões em 2011) ou menos cerca de 800 mil portugueses. Não sendo de desprezar estas variações, a estagnação populacional parece ser o mais provável.
As previsões mais pessimistas do INE consideram os decréscimos populacionais em
todas as regiões do país, sendo significativas do ponto de vista quantitativo em Lisboa
e Porto, mas do ponto de vista relativo na região centro e regiões autónomas. Nota-se,
porém, que nem todas as previsões são tão pessimistas: Giannakouris na pesquisa
para o Eurostat, em 2010, apresentava projeções demográficas por NUTS II, entre 2008
e 2030, e embora se registem variações consideráveis entre as 281 regiões europeias,
nem todas decrescem. Entre as 5 regiões europeias com um crescimento acima dos
30%, encontra-se a região do Algarve. Estes resultados advêm de duas componentes:
mudança natural (nascimentos menos mortes) e saldo migratório (migração internacional e interna). Para este estudo, se for considerado o período 2008-203013, das sete
regiões de Portugal apenas Madeira e Açores terão um crescimento negativo.
Em Portugal, tal como na Europa, há muito que o crescimento populacional é tributário
dos saldos migratórios. De facto, as migrações compensavam o decréscimo do crescimento natural até 2008. A situação inverteu-se e o saldo migratório é hoje negativo.
No que se refere aos saldos migratórios, a informação recolhida permite afirmar que
nos vários cenários apresentados pela OCDE (2009), Portugal emerge em dois dos cenários como um país de saldo migratório médio e em três dos cenários com saldo migratório fraco (ou negativo). Nas previsões de Viena (Sander et al., 2013), os resultados
das projeções populacionais sugerem que o número global de migrantes vai começar
a diminuir nos próximos 30 anos fundamentalmente devido ao envelhecimento e à
quebra do crescimento da população resultando em menos migrantes. Estas projeções foram estabelecidas tendo por base os dados da intensidade da emigração e imigração entre 2005-10 para todos os países. Portugal, neste período surgia em sexto
lugar entre os dez países com maior intensidade de emigração. Já atualmente, apesar
das dificuldades de quantificação, saem cerca do dobro dos que entram.
As interrogações quanto às origens e destino dos fluxos mantêm-se. O destino Europeu das atuais emigrações parece estar a esgotar-se abrindo-se novos destinos
nas ex-colónias e na Ásia. No entanto, é de contar com o atual declínio das taxas de
crescimento dos países emergentes como Angola ou Brasil e mesmo a China que
ainda não sendo um pais significativo ao nível da emigração, a mobilidade de entrada
em Portugal já é significativa o que fará interagir as populações e gerar novos fluxos.
Na reflexão sobre os perfis de entrada e saída, as emigrações poderão gerar-se num
quadro que cruza tendências de sinais divergentes. Por um lado, o envelhecimento da
população portuguesa será um fator de “acalmia” da situação de emigração, havendo
menos pressão para a saída e ainda as remessas de emigrantes serão importantes
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na balança de pagamentos do país. Por outro lado, os setores mais modernos e de
mão-de-obra qualificada terão necessidade não apenas de fixar população nacional,
mas também de atrair população estrangeira muito qualificada.
A preocupação com o brain drain não é apenas portuguesa, a Europa tem sido potencialmente menos capaz do que os EUA na mobilização da sua força de trabalho altamente
qualificada, mas também é globalmente menos atraente para os mais qualificados e,
a este nível, Portugal, juntamente com Alemanha, Itália e Bélgica aparecem como os
países menos atrativos por contraponto aos países escandinavos, Espanha e Irlanda
(Docquier e Machado, 2014: 25). As políticas de captação de migrantes qualificados,
num país como Portugal que oferece condições diminutas de carreira, dependem sobretudo da evolução do tecido produtivo e da sua capacidade em captar talentos.
Se é verdade que determinadas medidas e programas têm potenciado a captação e
inserção de imigrantes empreendedores, de pessoas altamente qualificadas e de reformados com estatuto económico elevado, não nos podemos esquecer que as tentativas
políticas orientadas para influenciar determinadas categorias de migração podem ter
repercussões noutros fluxos migratórios. De Haas (2011) aponta para a hipótese de quatro “efeitos de substituição”, que podem limitar a eficácia das restrições de imigração: 1)
substituição espacial através do desvio das migrações para outros países; 2) substituição
categórica através de uma reorientação para outros canais legais ou ilegais; 3) substituição intertemporal que afeta o tempo de migração, como “agora ou nunca migração” na
expectativa de futuro endurecimento das políticas; e 4) substituição do reverso do fluxo
se as limitações à imigração também reduzirem a migração de retorno e tornarem os
saldos migratórios ambíguos (De Haas, 2011 cit. em Czaika e Haas, 2013).
É, ainda, de salientar que as políticas migratórias europeias, estando a convergir nas
suas tendências para afetar cada vez mais a seleção - em vez do volume – da migração, poderão divergir os seus efeitos das suas intenções explícitas ou implícitas,
exigindo uma atenção à forma como são implementadas que não depende apenas
dos recursos, mas também de perceções, interpretações e rotinas de trabalhadores
estatais e não estatais.
Também a origem dos atuais imigrantes em Portugal merece questionamento. Na
próxima década, as imigrações poderão realizar-se por razões sociopolíticas e pela
proximidade a fileiras migratórias de Leste já existentes (Ucrânia, Moldávia, Rússia),
ou mesmo Brasil na procura de segurança. Também os estrangeiros com imigrações
circulares e temporárias poderão escolher Portugal em razão do seu clima (europeus,
franceses, chineses).
Finalmente, uma nota que na história do ACM e do país não pode ser esquecida. Em
Portugal, a atenção às mobilidades não pode fazer esquecer os imigrantes não europeus já presentes no país e os seus descendentes, na sua maioria, já naturalizados.
Se é verdade que é necessário uma política europeia de integração e coesão social
nestes públicos14, também se deve salientar a experiencia portuguesa já reconhecida
neste domínio.
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Notas
1
Desse trabalho resultou um Relatório intitulado “Qual o futuro das mobilidades em Portugal: 2014-2030”,
Dinamia’Cet/ISCTE-IUL da responsabilidade de Alexandra Castro (Coordenação), Inês Vidigal, Margarida Perestrelo, Kitti Baracsi, Madalena Matos (Consultora), Rui Pena Pires (Consultor).
2
Cf. http://www.migrationpolicy.org
3
Para a Europa: Eurostat (2013-2080), EUROPOP2008 (2008-2030). Para o mundo: Nações Unidas (2013-2100),
OCDE (2010-2030), Instituto de Demografia de Viana (2010-2060).
4
Europa, América do Norte, América Latina, África, Ásia-Oeste, Ásia-Sul, Ásia-Este, Ásia-Sudeste, Oceânia.
5
Partindo da população existente em 2004, este organismo estatístico tem vindo a produzir projeções de 2005 a
2060 assentes numa projeção das tendências do passado e na opinião de peritos. Atualizando hoje essas projeções, o Eurostat assume três bases de pressupostos que combinadas estruturam 4 cenários. Trata-se do desenvolvimento futuro da fecundidade, mortalidade e saldo migratório (médio e baixo). Estas variáveis sendo centrais,
encontram-se em diferentes estádios de desenvolvimento nos diferentes países europeus pelo que os cenários
são considerados mais ou menos prováveis em cada país mantendo a matriz de base.
6
Tem-se em consideração os nascimento e mortes cumulativos e o total do saldo migratório para o período 2008-2030.
7
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/tps00002
8
As projeções mais recentes (2014) são baseadas nas Estimativas Provisórias Anuais de População Residente em
Portugal em 31 de dezembro de 2012 e num conjunto de pressupostos demográficos sobre fecundidade, mortalidade e migrações internacionais, decorrentes da observação, análise e modelação das tendências passadas, em
particular as de anos mais recentes.
9
A Fundação Francisco Manuel dos Santos, publicou posteriormente uma previsão populacional, presente num
livro coordenado por Bandeira (2014).
10
Estes dados vêm confirmar a importância das redes nos fluxos migratórios. O estudo de Tranos, Gheasi, Nijkamp
(2012) revela como uma das comunidades mais robustas liga Portugal a países como a Bélgica, França, Luxemburgo, Holanda e Suíça.
11
Este estudo foi baseado em 347.717 entrevistas presenciais ou por telefone realizadas a pessoas com 15 ou mais
anos, em 148 países, entre 2007 e 2010.
12
Este questionário foi estruturado segundo os seguintes eixos: Evolução do perfil de especialização da economia
portuguesa; Crescimento económico de Portugal; Políticas da União Europeia face à imigração; Estabilidade sociopolítica a Leste; Estabilidade sociopolítica na CPLP; Convergência na União Europeia; Políticas demográficas;
Políticas migratórias; Relação do sistema político português com a diversidade cultural; Capacidade de liderança
dos organismos responsáveis pelas políticas migratórias; Cooperação institucional dos organismos responsáveis
pelas políticas migratórias com organizações da sociedade civil; Evolução da capacidade científica das empresas
e centros de investigação; Capacidade de atração de Portugal para diferentes perfis migratórios; Capacidade de
promover o retorno de emigrantes para Portugal.
13
Tem-se em consideração os nascimento e mortes cumulativos e o total do saldo migratório para o período
2008-2030.
14
Os acontecimentos recentes em França devem fazer refletir sobre a desigualdade das condições de vida de
muitos destes públicos e a sua sensibilidade a contestações radicais.
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Resumo

Pretende-se com este artigo dar um contributo para a reflexão
sobre a emigração portuguesa, sobretudo nos anos mais recentes. Tendo por base a apresentação dos resultados de um estudo
qualitativo baseado em 32 entrevistas a portugueses a residir no
estrangeiro, com idades compreendidas entre os 25 e os 55 anos,
o artigo explora as perceções desses emigrantes quanto à sua
experiência, a forma como a avaliam, bem como as suas atitudes
e expetativas face a um eventual regresso a Portugal. Neste âmbito o artigo realça alguns aspetos da vida e expectativas destes
emigrantes que requerem atenção para os decisores políticos. O
artigo elenca ainda alguns campos de intervenção para medidas
de apoio ao emigrante, numa perspetiva multicanal, tanto em
Portugal, como no país de destino.
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Abstract:

This text aims to be a contribution to the discussion on Portuguese emigration, particularly in recent years. Based on the
presentation of results from a qualitative study carried out with
32 Portuguese citizens living abroad with ages between 22 and 55
years old, the article analyses how these emigrants perceive their
migratory experience, the way they evaluate it, and their aspirations and expectations regarding a return to Portugal. In this context, this article highlights some aspects of the life and the expectations of these emigrants that require policy makers’ attention.
The article also highpoints some fields of intervention that are
available to support national emigrant citizens, in a multichannel
perspective, both in Portugal and in the country of destination.
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n Motivações para um eventual regresso de emigrantes a Portugal
Gabriela Martins Correia

Introdução
Na introdução da última edição do Relatório Estatístico sobre a Emigração Portuguesa publicado em julho de 2015 pelo Observatório da Emigração, lê-se que “Portugal é
hoje o país da União Europeia com mais emigrantes em proporção da população residente. O número de emigrantes portugueses supera os dois milhões, o que significa
que mais de 20% dos portugueses vive fora do país em que nasceu” (Pires et al., 2014).
Mais adiante, explica-se que apesar de a emigração portuguesa estar já longe de ser
um fenómeno recente, nos últimos anos, sobretudo desde 2010, tem vindo a adquirir
contornos que a tornam diferente de todas as vagas migratórias anteriores: destes, o
mais marcante é o número de portugueses que tem saído por ano do país, que atualmente estabilizou nos 110 mil, número que só encontra paralelo em 1973, em plena crise do choque petrolífero. Nesses anos, contudo, eram menos diversificados os
principais destinos da emigração portuguesa, que hoje elege o Reino Unido, a Suíça, a
França, a Alemanha como países que potencialmente poderão oferecer mais emprego e melhor qualidade de vida, mas não descora outras possibilidades na Europa ou
noutros continentes, particularmente em países de língua oficial portuguesa, como
Angola e Moçambique.
A estas novas tendências acresce que a percentagem de portugueses emigrados com
formação superior a residir nos países da OCDE ter passando de 6% para 11%, entre
2001 e 2011 e, de acordo com os dados preliminares do projeto coordenado por Peixoto
(no prelo) acerca da nova emigração e a relação com a sociedade portuguesa (REMIGR), essa percentagem é atualmente ainda mais elevada. Cada vez mais, os migrantes
portugueses têm escolaridade média ou superior, o que faz com que estejam melhor
preparados para se integrarem com sucesso em mercados de trabalho com mais
oportunidades e se adaptem melhor a outras culturas do que os seus antecessores
(Marques e Góis, 2014). Este parece ser o caso de inúmeros emigrantes portugueses
com formação em determinadas áreas como a saúde. Nota-se, porém, que há ainda
pouca informação que permita conhecer melhor o perfil destes emigrantes: os seus
percursos no país de destino, as suas expectativas quanto a uma migração de curta ou
longa duração, a natureza dos contactos que mantêm com Portugal, e se nos planos
para o futuro está o regresso ou não ao país.
É exatamente neste âmbito que se tornou pertinente a realização deste estudo qualitativo baseado na auscultação de portugueses emigrantes.
A um outro nível, coloca-se a questão de que forma podem ou devem ser desenvolvidas políticas de emigração que possam contrariar as projeções sobre o impacto que
a continuação da atual vaga migratória poderá ter na demografia de um Portugal
cada vez mais envelhecido. Por outro lado, importa perceber se iniciativas previstas e
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desenvolvidas em contexto nacional (e.g. medidas contempladas no Plano Estratégico
para as Migrações) que se destinam ao incentivo, acompanhamento e apoio ao regresso dos cidadãos nacionais emigrantes, são conhecidas fora de Portugal por esses
emigrantes.
Neste contexto, a inquirição a emigrantes portugueses que está na base deste estudo procurou indagar os seguintes aspetos: (1) perceções dos emigrantes sobre a sua
integração no país em que residem atualmente: o que corre bem, o que corre menos
bem; que laços já desenvolveram com o país que os acolheu; (2) Como equacionam
o regresso a Portugal: quais são os temas principais que surgem quando se pensa
em voltar; Que motivações existem para regressar; que expetativas estão associadas
a esse regresso; E que barreiras ao eventual regresso existem? (3) O que sabem sobre
políticas de apoio a emigrantes que queiram regressar a Portugal? (4) Que perceções
espontâneas têm sobre este tema? Que atitudes? (5) Que aspetos poderiam contribuir
para motivar um regresso a Portugal? e (6) Como reagem a um conjunto de medidas de
incentivo, acompanhamento e apoio ao regresso dos cidadãos nacionais emigrantes: (a)
compreensão e interpretação das medidas apresentadas; (b) interesse e grau de identificação suscitado; (c) pontos fortes e fracos identificados nas medidas apresentadas.
Foi considerado que uma abordagem de natureza eminentemente qualitativa seria
a mais adequada para responder aos objetivos deste estudo, no qual se pretendia
explorar os temas em foco sem ideias preestabelecidas, permitindo que os aspetos
mais relevantes pudessem surgir de forma espontânea, sendo depois investigados de
forma mais aprofundada.
No entanto, dada a relevância de quantificar alguns dos resultados obtidos e de investigar alguns aspetos de forma mais estruturada, construímos como base de investigação um questionário semiestruturado, com um elevado número de perguntas abertas,
complementadas por algumas perguntas fechadas.
Tendo em consideração a dispersão geográfica do universo que se pretendia alcançar
neste estudo foram realizadas entrevistas online. As entrevistas decorreram entre 30
de junho e 17 de setembro de 2015, tendo sido realizadas em duas fases. Na primeira fase, foi enviado aos entrevistados um primeiro conjunto de questões, sendo-lhes
solicitado que respondessem nos dias seguintes. Na segunda fase, após receção e
análise das respostas recebidas, a equipa responsável pelo estudo deu aos entrevistados feedback sobre as suas respostas e enviou-lhes um segundo conjunto de questões
para responderem nos dias seguintes. Finalmente, após receção do segundo conjunto
de respostas, foi enviado aos entrevistados novo feedback e agradecimento pela sua
participação no estudo.
Foi considerado universo do estudo o conjunto dos portugueses de ambos os sexos,
com idades compreendidas entre os 25 e os 55 anos, residentes no estrangeiro há
pelo menos um ano, que não estejam a residir no estrangeiro apenas por motivos de
estudo (por exemplo, por estarem ao abrigo do programa Erasmus ou beneficiarem
de bolsas de estudo).
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A amostra para o estudo foi construída especificamente para o efeito a partir de uma
promoção de contactos junto do Painel de questionários online da Ipsos Apeme (que
conta com mais de 35.000 membros, distribuídos geograficamente por todas as regiões de Portugal Continental e Ilhas) e de contactos desenvolvidos junto de associações de emigrantes portugueses, com o objetivo de conseguir um mínimo de 30
entrevistas, distribuídas tão equilibradamente quanto possível por emigrantes mais
recentes e a residir há mais tempo no estrangeiro, com diferentes escolaridades e
diversos níveis etários.
A análise dos resultados que apresentamos tem por base as 32 entrevistas completas,
considerando apenas os entrevistados que responderam a ambas as fases do estudo.
A amostra obteve a distribuição apresentada no quadro 1.
Quadro 1 - Número de entrevistados portugueses residentes no estrangeiro, segundo a
duração da emigração, a idade do emigrante, nível de escolaridade e continente de emigração
Tempo de residência
no estrangeiro

Idade
do emigrante

Nível de
escolaridade

Continente de
residência atual

Há mais de 10 anos

10

25-35 anos

17 Superior

20 Europa

23 Brasil

Entre 10 e 5 anos

9

35-45 anos

8 Médio

6

África

1

América
do Norte

4

Há menos de 5 anos 13

45-55 anos

7 Baixo

6

China

1 Austrália

1

2

Em suma, refletindo os objetivos do estudo e o próprio guião das entrevistas e respetivos resultados, este artigo desenvolve-se a partir de quatro pontos. No primeiro são
analisados os motivos que levaram os emigrantes entrevistados a sair de Portugal.
No segundo ponto analisa-se como é, na perceção dos entrevistados, a vida dos emigrantes portugueses nos países de destino, identificando aspetos positivos e menos
positivos. Num terceiro ponto são analisadas as motivações e expetativas para um
eventual regresso a Portugal, elencando algumas das suas preocupações face ao país
e que condicionam a sua vinda para o país. Finalmente no quarto ponto é analisado
tanto o conhecimento efetivo destes emigrantes acerca das medidas estatais de apoio
aos emigrantes portugueses, como reflete a sua opinião e perceção acerca dessas
mesmas medidas e das necessidades de resposta que têm. Ao longo do artigo são
transcritas algumas passagens das entrevistas reunidas que melhor ilustram os resultados deste estudo. O artigo conclui com alguns alertas que merecem a atenção
dos decisores políticos nesta vertente.
Os motivos para partir
Antes de conhecer as motivações do regresso importa perceber as motivações da partida. Em função das motivações da partida pode depois perceber-se melhor que aspetos poderiam motivar um eventual regresso. Neste âmbito o primeiro tema trabalha-
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do nas entrevistas foi perceber o que levou à partida destes emigrantes portugueses
para o estrangeiro. Os resultados a esta questão mostraram-se muito homogéneos:
independentemente da sua idade, escolaridade ou de há quanto tempo residem no
estrangeiro, os entrevistados referem as razões relacionadas com o trabalho como o
principal motivo que os levou a sair de Portugal.
Gráfico 1 - Principais motivos para a saída de Portugal

Gráfico 1 - Principais motivos para a saída de Portugal
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Gráfico 2 - Avaliação da experiência no país de destino: grau de concordância com um
conjunto de afirmações
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Nota: Questão subjacente a este resultado - P9. Pensando na sua experiencia enquanto Português a
residir no estrangeiro, o que diria que correu bem? Que laços já estabeleceu com o país onde reside, em

Nota: Questão subjacente a este resultado - P9. Pensando na sua experiencia enquanto Português a residir no
estrangeiro, o que diria que correu bem? Que laços já estabeleceu com o país onde reside, em que medida se sente
integrado – em termos familiares, económicos, sociais?

(1) O conceito de “qualidade de vida”, embora multidimensional e multifacetado, foi
usado neste estudo para captar inúmeras perceções positivas dos entrevistados no
país de destino de emigração por comparação àquela que era a sua vida antes em
Portugal. Foram vários os testemunhos e de diferentes países de destino que realçavam a este nível aspetos como:
“A Irlanda tem uma sociedade evoluída, educada, habituada a receber pessoas
de outros países. Tendo vindo para cá com uma criança de 4 anos, o ensino impressionou-me muito positivamente. A progressão de carreira, profissionalismo,
e salários fazem do emprego um prazer.” (Emigrante há 5-10 anos em Galway,
Irlanda, 37 anos, escolaridade elevada).
“A vida é bem mais fácil aqui, os ordenados são bem melhores que em Portugal,
o custo de vida também, mas não deixa de haver uma grande vantagem entre a
Austrália e Portugal, sendo muito mais fácil viver aqui.” (Emigrante há menos de
5 anos em Newcastle na Austrália, 30 anos, escolaridade elevada)
“Vim para o Canadá para trabalhar com um cientista específico, com uma bolsa
pós-doutoral. Tenho muitos bons amigos nos EUA onde vivo agora. Economicamente o meu salário é médio, mas permite-me uma qualidade de vida excelente.
Sinto que a comunidade onde estou é muito acolhedora, as pessoas são amigáveis
e os serviços funcionam excelentemente.” (Emigrante há 5-10 anos em Victoria,
no Canadá, 32 anos, escolaridade elevada)
(2) Para além da evidente relação com a situação face ao trabalho e o nível de remuneração auferida, no discurso dos entrevistados, a noção de qualidade de vida traduzse num conjunto de outros aspetos que globalmente promovem um sentimento de
integração e de estabilidade no país de destino e permitem perspetivar o futuro de
forma positiva, consolidando a decisão de permanecer por um período mais longo,
num contexto em que a maioria dos entrevistados partilha da convicção que “jamais”
ou “dificilmente” teria condições semelhantes em Portugal. No discurso destes entrevistados surgem argumentos e sentimentos que realçam perceções de que a vida é
mais fácil no país de destino, envolve menos esforço financeiro e pessoal no dia a dia;
de que há mais segurança associada à estabilidade financeira, profissional e familiar;
há melhor acesso a apoios e regalias sociais e profissionais, nomeadamente no acesso à saúde e à educação. Destas perceções resulta a ideia de alguns entrevistados de
que têm uma plena integração na sociedade que os acolheu e sentem-se cidadãos
desse país, não tendo por isso a intenção de regressar a Portugal senão para férias.
Destaque-se alguns desses testemunhos:
“Não tenho em mente o regresso a Portugal, apenas para fins de férias e visitar
familiares e amigos, lutei muito enquanto vivia em Portugal para ter algo para dar
à minha filha e sofri muito financeiramente, infelizmente não vejo um Portugal
melhor.” (Emigrante há menos de 5 anos em Edimburgo, Reino Unido, 24 anos,
escolaridade baixa).
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“O trabalho é mais bem remunerado e de acordo com a experiência e a formação
de cada um, por isso mais justo em termos económicos. O custo de vida é alto, mas
adaptado aos valores salariais. Dá para ter uma boa qualidade de vida.” (Emigrante há 5-10 anos em Bruxelas, Bélgica, 34 anos, escolaridade elevada).
“Sinto-me completamente integrada. Profissionalmente fui muito bem recebida,
os meus conhecimentos valorizados e reconhecidos. Já me foram oferecidas oportunidades de formação, que em Portugal estariam completamente a meu cargo
e que seriam muito difíceis de suportar. Em termos económicos, sinto que finalmente sou remunerada pela formação que tenho, e que existem possibilidades
de progressão na minha carreira, com vencimentos aliciantes.” (Emigrante há
menos de 5 anos em Londres, Reino Unido, 31 anos e escolaridade elevada).
Os resultados empíricos deste estudo ajudam ainda a compreender que, sobretudo
junto de emigrantes mais jovens e com nível de escolaridade superior, a entrada na
área que escolheram e a satisfação que sentem ultrapassa a questão remuneratória,
mas envolve sentimentos de reconhecimento, evolução profissional, achievement e
valorização de identidade pessoal que atualmente não conseguem no seu país. Inúmeros testemunhos realçam o sentimento de que a emigração representa não só a
oportunidade para exercerem a profissão que escolheram, mas também a possibilidade de serem valorizados e retomarem sonhos que pareciam impossíveis de concretizar em Portugal. Alguns destes emigrantes realçam que sentem da parte de quem
os emprega o reconhecimento do esforço de formação e trabalho desenvolvido, o que
lhes renova a esperança de ter um carreira profissional que os realize nesses países
de destino. Em resultado, a experiência internacional e o contacto com novas realidades de trabalho são percebidos como enriquecedores e passíveis de acrescentar
mais-valias ao seu desenvolvimento pessoal e profissional.
“A nível profissional é bom porque aqui consigo trabalhar na minha área.” (Emigrante há menos de 5 anos em Luanda, Angola, 37 anos, escolaridade elevada).
“Eu diria que em termos profissionais evoluí bastante, aumentei a minha rede de
contactos e tornei-me uma boa profissional, além de me sentir realizada por fazer
o que gosto, que não seria possível em Portugal onde não existem oportunidades
de fazer investigação na área da conservação e ecologia dos trópicos.” (Emigrante
há 5-10 anos no Rio de Janeiro, Brasil, 27 anos, escolaridade elevada).
(3) O estudo confirma ainda a importância de no país de destino haver uma rede social
de suporte ao emigrante. Muitos entrevistados referem a importância de ter amigos
e familiares para os receber e os ajudar no seu processo de integração num país estrangeiro. O contacto com outros portugueses residentes, que já passaram por esse
processo, ajuda a atenuar o “choque inicial” e facilita a adaptação ao trabalho, à sociedade local e à mudança de hábitos.
“Trabalho com muitos portugueses que me ajudaram a sentir menos só.” (Emigrante há menos de 5 anos em Londres, Reino Unido, 31 anos e escolaridade
elevada).
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“No meu caso, o facto de ter cá amigos ajudou muito. Não me custou conhecer as
pessoas certas e não me custou adaptar-me, comecei uma relação e um negócio.”
(Emigrante há menos de 5 anos em Barcelona, Espanha, 28 anos e escolaridade média).
No caso de emigrantes há mais de 10 anos, tendencialmente de estrato social mais
baixo, percebe-se que os familiares que tinham emigrado antes e a comunidade portuguesa já estabelecida em países com tradição migratória portuguesa (e.g. França,
Alemanha) assumem um papel mais preponderante, nomeadamente no processo de
integração:
“Fui bem recebido. Estou integrado na sociedade. Tenho a família toda em França.
Estou bem empregado e vivo relativamente bem” (Emigrante há mais de 10 anos
em Paris, França, 56 anos, Escolaridade baixa).
Na geração de emigrantes mais nova é referido sobretudo o apoio de amigos, parceiros ou colegas de trabalho no abstrato, não necessariamente portugueses. Estes
emigrantes apresentam em geral maior abertura ao mundo global e, neste sentido,
o contacto com colegas de diferentes nacionalidades, que vivenciam ou vivenciaram
a experiência de viver fora do seu país é um aspeto que tende a ser valorizado como
fator de redução do stress. Alguns realçam que esta rede social pode constituir-se
também como fonte de informação sobre outros horizontes geográficos onde porventura poderão vir a trabalhar.
“A emigração para Macau é de certa maneira fácil fruto do legado português no
território. A integração foi fácil, permitindo o estabelecimento de redes de contactos com residentes e estrangeiros.” (Emigrante há 5-10 anos na região administrativa especial de Macau, 26 anos, escolaridade elevada).
“Sendo a Austrália um país com ambiente multicultural a fase de adaptação é
facilitada pois acaba se por encontrar muitas pessoas nas mesmas condições.”
(Emigrante há menos de 5 anos em Sidney, Austrália, 28 anos, escolaridade
média).
Consolidado o processo migratório e há medida que o tempo passa, os laços com o
país de destino tendem a fortalecer-se, particularmente em circunstâncias que remetam para o casamento, a constituição de família e a entrada dos filhos para a escola.
Esta evolução familiar no processo migratório implica decisões, investimentos e planeamento já a médio-longo prazo do projeto de emigração.
“Casei com uma pessoa que conheci aqui nos EUA. Vamos constituir família aqui e
sinto-me integrada a todos os níveis.” (Emigrante há 5-10 anos, em Los Angeles,
nos Estados Unidos, 31 anos, escolaridade elevada).
“Sinto que a minha integração foi completa em termos profissionais e pessoais.
Trabalho em França há 7 anos e vou fundar uma família com uma pessoa que
nasceu aqui.” (Emigrante há 5-10 anos em Paris, França, 32 anos, escolaridade
elevada).
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“Tenho no momento um bom emprego, criei laços familiares no país onde resido
porque entretanto casei-me com um Holandês e tenho um filho.” (Emigrante há
5-10 anos em Haia, nos Holanda, 34 anos, escolaridade média).
(4) Finalmente os entrevistados posicionaram-se quanto à sua perceção de facilidade
na adaptação à cultural local do destino de emigração. Sendo um aspeto determinante para promover o sentimento de integração no país de destino, o desafio de estabelecer relações com a cultura local e de conseguir adaptar-se aos hábitos de uma
outra sociedade, foi um tema referido por vários entrevistados. O grau de facilidade
percecionado nessa adaptação varia, porém, em função do país de destino destes
emigrantes: alguns emigrantes realçaram sentir uma maior proximidade da cultura
local com a portuguesa em alguns países europeus ou em países com influência histórica portuguesa (ex. PALOP), o que naturalmente facilita a integração de emigrantes
portugueses. Outros entrevistados realçaram neste âmbito a Importância de terem
um bom domínio da língua local, tanto na vida pessoal como a nível profissional.
“Enquanto português em Macau há vantagens principalmente na língua, comida
e outros elementos que apesar da distância física de Portugal ainda têm muito
de português.” (Emigrante há 5-10 anos na região administrativa especial de
Macau, 26 anos, escolaridade elevada).
Embora muitos dos emigrantes mais jovens e com maior nível de escolaridade falem
inglês, o que é um elemento facilitador num mundo globalizado em que este idioma
quase assume o estatuto de língua franca, tal não se verifica entre as gerações de emigração mais antiga, para as quais não falar outra língua que não a materna pode ser
uma barreira inicial à integração. Em muitos destes casos, a aprendizagem da língua
local é feita já depois de se estar a residir no país e muitas vezes de forma gradual e
informal.
Deve realçar, porém que independentemente da idade, escolaridade ou tempo de emigração, emerge transversalmente no discurso dos entrevistados o gosto pelo contacto
e conhecimento de novas culturas, uma atitude de adesão e abertura à cultura local, o
que os entrevistados tendem a destacar como algo determinante para o sucesso dos
emigrantes Portugueses nos países de destino ao longo das várias vagas migratórias.
Para muitos dos mais jovens e que emigraram recentemente, estes contactos com
outras culturas são geralmente percebidos como uma oportunidade de alargar e enriquecer a sua experiência de vida e não como um obstáculo.
“Em Bruxelas há uma grande mistura de nacionalidades. Embora maior parte do
tempo seja vivido entre a comunidade portuguesa, tenho vários amigos das mais
variadas nacionalidades. (Emigrante há 5-10 anos em Bruxelas, Bélgica, 34 ano,
escolaridade elevada).
Já para a geração de emigração mais antiga e que de modo geral chegou aos países
de destino menos preparada para o choque com uma cultura e hábitos diferentes,
defendem que o espírito de sacrifício e de resiliência ajudaram na sua integração gra-
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dual no país onde residem e onde atualmente se sentem orgulhosamente cidadãos
plenos, uma situação que alcançaram com trabalho e esforço.
“Mal cheguei à Alemanha fui bem recebido e ajudaram-me a adaptar. Ensinaramme a trabalhar. Ganho bem e tenho uma boa vida. Tenho cá um filho e neto. (…)
Mas não digo que foi fácil, que o modo de ser alemão é muito diferente do português.” (Emigrante há mais de 10 anos, em Estugarda, na Alemanha, 55 anos,
escolaridade baixa).
O que correu menos bem no processo migratório
Apesar de manifestamente os emigrantes portugueses entrevistados fazerem um balanço positivo da sua decisão de sair de Portugal e da sua experiência no país de destino, quase todos admitem que nem sempre tudo corre bem no processo migratório:
há dificuldades iniciais, expectativas não cumpridas, saudades dos que ficam para
trás. Por vezes não é fácil fazer amigos noutro país, adaptar-se a uma nova cultura
e a outros costumes. O processo de integração leva o seu tempo e alguns admitem
nunca ter chegado a ser perfeito, continuando a sentir-se estrangeiros no país que os
acolheu, mesmo depois de lá estarem a viver há vários anos. Estes são precisamente os principais temas que emergem no discurso dos entrevistados quando refletem
sobre os aspetos que correram ou correm menos bem na sua experiência migratória
e no país de destino.
Gráfico 4 - Principais dificuldades sentidas pelos emigrantes nos países de destino
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(1) Algumas barreiras culturais que tocam diferentes aspetos da vida são sobretudo
sentidas nos primeiros tempos após a chegada ao país de destino. Entre as mais
óbvias, o não domínio da língua local é das que mais dificulta a interação entre os
emigrantes portugueses e os cidadãos autóctones do país de acolhimento, particularmente em países em que não é fácil estabelecer um diálogo recorrendo ao inglês
ou ao espanhol.
“O que continua a dificultar, sobretudo em termos profissionais, mas também em
termos pessoais, é a barreira da língua. Não dominando a língua chinesa torna-se
difícil aceder a uma realidade de uma forma total.” (Emigrante há 5-10 anos na
região administrativa especial de Macau, 34 anos, escolaridade elevada).
“A adaptação à língua foi um pouco difícil” (Emigrante há mais de 10 anos em
Estugarda, na Alemanha, 34 anos, escolaridade baixa).
“Não sabia falar. Não conhecia ninguém e as condições do lugar para onde fui
eram muito más.” (Emigrante há mais de 10 anos nos Pyrénées – Atlantiques,
na França, 50 anos, escolaridade baixa).
A um outro nível, há a necessidade de adaptação a um contexto com hábitos culturais diferentes. Alguns entrevistados realçaram que mesmo em países europeus, a
alimentação, a forma como as pessoas comunicam, expressam as suas emoções ou
usufruem dos seus tempos de lazer, podem ser muito diferentes dos hábitos portugueses, causando sentimentos de estranheza e desadequação que em alguns casos
nunca chegam a desaparecer completamente:
“A cultura fria e pouco social e a alimentação são o mais difícil.” (Emigrante há menos de 5 anos em Northampton, no Reino Unido, 35 anos escolaridade elevada).
“A diferença cultural manifesta-se com a exposição prolongada, e a efetiva falta
de vontade de integração da comunidade portuguesa/estrangeira por parte dos
locais.” (Emigrante há 5-10 anos na região administrativa especial de Macau,
34 anos, escolaridade elevada).
“É difícil acostumar a certas diferenças sociais. Por exemplo, o Irlandês socializa
de uma maneira muito diferente do Português. Nunca se vai jantar a casa de um
Irlandês por exemplo: sai-se a um bar para ir para ir beber álcool.” (Emigrante há
5-10 anos em Galway, na Irlanda, 37 anos, escolaridade elevada).
“A integração na sociedade e nas regras não é fácil.” (Emigrante há 5-10 anos em
Haia, Holanda, 34 anos, escolaridade média).
(2) A um outro nível, a perda de convívio e de apoio que a família e os amigos representam em Portugal, as saudades e os sentimentos dolorosos de culpa e tristeza
associados à ausência e ao não acompanhamento das suas vidas, não estar presente
em momentos importantes, são temas recorrentes nos testemunhos da maioria dos
entrevistados.
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“Sei que estou a perder momentos importantes da vida dos meus sobrinhos e da
minha irmã mais nova, mas mesmo isso vou acompanhando como possível, recebendo e-mails com filmes e fotografias de momentos importantes.” (Emigrante
há 5-10 anos em Galway, na Irlanda, 37 anos, escolaridade elevada).
Com o passar do tempo, torna-se menos difícil lidar com estas emoções. No entanto,
subsiste, em muitos casos, um sentimento de perda ou um receio de enfraquecimento
de laços, a vários níveis. A nível familiar, inúmeros entrevistados realçam o sentimento de culpa que têm por saber que os seus pais estão a envelhecer e estão a privá-los
do contacto com os netos, ou ver os seus filhos a crescer sem ter contacto com os
avós e a família que ficou em Portugal. Outros entrevistados realçam ainda algumas
preocupações com as consequências da sua própria experiência e ausência de Portugal, nomeadamente ao nível dos seus filhos perderem as raízes portuguesas, que
não falem corretamente português ou que não sintam ligação com o país de origem
da sua família.
“Com o passar do tempo, começa a ser cada vez mais difícil ficar longe de casa:
os pais começam a envelhecer, os irmãos a casar e ter filhos, os amigos etc. E
eu estou sempre fora de tudo isso, no pais onde vivo atualmente.” (Emigrante há
5-10 anos no Rio de Janeiro, Brasil, 27 anos, escolaridade elevada)
“A nível familiar é que é mais difícil, pois as minhas duas filhas de 2 e 6 anos estão
privadas de conviver com os avós e com toda a família que ficou em Portugal, a
vida aqui a nível de educação e ensino é mais difícil as crianças estão no ensino
Angolano e sinto uma diferença significativa em relação ao Português. Mas não
tenho meios financeiros para elas estudarem em ensino Português.” (Emigrante
há menos de 5 anos em Luanda, Angola, 37 anos, escolaridade elevada)
As novas tecnologias e as redes sociais têm desempenhado também um papel importantíssimo no que toca a unir as pessoas, encurtando distâncias. Nesse sentido,
a emigração atualmente já não implica, obviamente, um corte tão profundo nas relações interpessoais, como aquele que se fazia sentir há umas décadas atrás, mas a
verdade é que não conseguem substituir o contacto físico.
(3) Mais de metade dos entrevistados realçam também que, embora tenham a perceção de ter conseguido melhores condições de vida do que teriam atualmente em
Portugal, sentem algumas dificuldades associadas ao custo de vida o país de acolhimento e no acesso a bens e serviços relevantes. Inúmeros entrevistados realçaram
que as despesas iniciais são elevadas, particularmente, no que se refere a encontrar
um alojamento estável e confortável no país de destino.
“As despesas iniciais que se tem com uma mudança deste calibre conseguem ser
difíceis de suportar. Arranjar acomodação não é difícil, mas os custos são elevados.” (Emigrante há menos de 5 anos em Londres, Inglaterra, 31 anos, escolaridade elevada).
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Em alguns países o elevado nível de burocracia e o acesso limitado a estrangeiros
de serviços e cuidados básicos de saúde e educação representam também entraves
acrescidos no dia-a-dia de vários emigrantes portugueses.
“O processo de abrir conta no banco e arrendar um apartamento são mais complicados que em Portugal. Mas isto também se relaciona com o facto de ser estrangeiro.” (Emigrante há menos de 5 anos em Londres, Inglaterra, 30 anos,
escolaridade elevada)
Os serviços públicos nos EUA são muito maus. (Emigrante há 5-10 anos em Victoria, Canadá, 32 anos, escolaridade elevada).
“A nível da saúde, temos que ter um seguro de saúde, senão os cuidados são todos
suportados individualmente e é mais caro que em Portugal.” (Emigrante há 5-10
anos em Bruxelas, Bélgica, 34 anos, escolaridade elevada)
Há demasiadas burocracias para tudo. (Emigrante há 5-10 anos em Maputo,
Moçambique, 30 anos, escolaridade elevada).
Alguns emigrantes portugueses relataram ainda que o clima social que encontram
noutros países nem sempre é tão seguro como em Portugal:
“Socialmente as comunidades em Bruxelas por vezes enfrentam-se criando um
clima de instabilidade e há muita insegurança nas ruas.” (Emigrante há 5-10
anos em Bruxelas, Bélgica, 34 anos, escolaridade elevada).
(4) Numa outra dimensão do que correu menos bem no processo migratório, alguns
emigrantes relataram que as suas conquistas profissionais ficaram aquém das suas
expectativas. Neste âmbito, verifica-se que por vezes há um defraudar de expetativas
dos emigrantes, sobretudo em indivíduos com 5 a 10 anos de permanência no país de
destino e com um nível de escolaridade elevado, que refletem ter saído do país esperando alcançar uma situação melhor do que a que têm atualmente.
Esta realidade é, contudo, encarada por esses entrevistados como uma fase transitória, não os desencorajando de continuar a procurar melhores oportunidades no país
onde se encontram.
Entre as situações relatadas pelos entrevistados nesta dimensão, é possível identificar alguns perfis, nomeadamente (a) daqueles que não conseguem poupar o que
esperavam como fruto do seu trabalho, (b) daqueles que sentem que o seu trabalho
não é estável ou é menos valorizado, ou (c) daqueles que sentem que tiveram mais
dificuldades em encontrar emprego do que estavam à espera.
(a) Alguns emigrantes portugueses realçaram nas entrevistas que o que ganham atualmente como fruto do seu trabalho no país de acolhimento não corresponde às expectativas ou não chega para poupar o que estimavam. Para alguns a situação é ainda
mais complexa porque dificilmente conseguem fazer face às suas despesas - i.e. as
do país onde residem e as despesas que têm em Portugal (e.g. crédito habitação,
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ajudar familiares). Alguns testemunhos ilustram bem este perfil:
“A nível económico, podia ser melhor, pois ganho apenas para as despesas cá e
para pagar as minhas contas em Portugal.” (Emigrante há menos de 5 anos em
Luanda, Angola, 37 anos, escolaridade elevada).
“Em termos económicos, consigo manter-me porem vivo no Brasil e ganho uma
bolsa de doutoramento bastante modesta para o nível de vida da cidade do Rio
de Janeiro, então não evolui nesse sentido.” (Emigrante há 5-10 anos no Rio de
Janeiro, Brasil, 27 anos, escolaridade elevada).
“Economicamente não chegamos a todos os objetivos pretendidos, não estamos
ainda em fase conseguir o que pretendemos.” (Emigrante há menos de 5 anos
em Cantoria, Espanha, 31 anos, escolaridade média).
(b) Outros entrevistados desabafam o sentimento de que o trabalho dos emigrantes é
menos valorizado (mesmo quando o nível académico é muito elevado), ou que sentem
que os encaram como uma ameaça à empregabilidade dos cidadãos autóctones dos
países onde se encontram. Para alguns emigrantes portugueses este é um dos aspetos que contribui para manterem alguma dificuldade em conseguirem uma situação
laboral estável, ou o mesmo nível de progressão que percebem nos cidadãos desses
países apresentam:
“Por vezes no trabalho existe uma certa discriminação. O trabalhador estrangeiro
é sempre menos valorizado do que um trabalhador local. O sentimento hostil aos
estrangeiros aumenta de maneira geral na Europa.” (Emigrante há 5-10 anos em
Paris, França, 32 anos, escolaridade elevada).
(c) Finalmente outros entrevistados, sobretudo de escolaridade mais baixa, que se
aventuraram a ir para ir para outro país, referem sobretudo a dificuldade em encontrar emprego e a falta de estabilidade nos trabalhos que vão encontrando:
“A situação profissional ainda não esta resolvida.” (Emigrante há menos de 5
anos em Edimburgo, no Reino Unido, 24 anos, escolaridade baixa).
“Quando a empresa onde estava faliu, passei um mau bocado” (Emigrante há
mais de 10 anos em Massachusetts, nos Estados Unidos, 45 anos, escolaridade baixa).
Em menor número, mais ainda assim presente em alguns testemunhos recolhidos,
foram realçadas também dificuldades e sentimentos de isolamento e exclusão associados a discriminação da sociedade de acolhimento para com estrangeiros em geral
ou para algumas nacionalidades particulares, nomeadamente com os portugueses.
Os Preconceitos relatados face aos emigrantes portugueses assentam por vezes em
estereótipos negativos do ‘típico emigrante português’ de há muitos anos atrás, ou,
mais recentemente, por causa de considerações relativas ao facto de Portugal ter
necessitado de recorrer à ajuda financeira externa:
“Na escola por vezes apontavam-me como sendo estrangeiro.” (Emigrante há
mais de 10 anos nos Pyrénées - Atlantiques, na França, 50 anos, escolaridade
baixa).
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“Eu vim para cá pequena e sinto-me integrada. Mas vejo muitos portugueses a serem descriminados só por serem portugueses.” (Emigrante há mais de 10 anos
no Principado de Andorra, cidade de Andorra, 37 anos, escolaridade média).
Neste âmbito foi ainda referido que em alguns destinos de emigração se verifica alguma distância e frieza por parte da comunidade local relativamente aos estrangeiros:
“Sinto afastamento dos Belgas, pois sabem que as comunidades estrangeiras só
residem em Bruxelas por pouco tempo (1-2 anos em média) então não investem
nas relações interpessoais.” (Emigrante há 5-10 anos em Bruxelas, Bélgica, 34
anos, escolaridade elevada).
“Sinto-me estrangeiro a residir fora, nem sempre somos bem recebidos e ter uma
vida estável não é fácil.” (Emigrante há 5-10 anos em Maputo, Moçambique, 30
anos, escolaridade elevada)
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Considera regressar a Portugal a
curto/médio prazo?

n=32

• 25- 34 anos (n=17): 4
• 35 -44 anos (n=: 8):1
• 45anos ou + (n=7): 0

Entre as principais barreiras a um eventual regresso a Portugal, os entrevistados realçam sobretudo a perceção de que não conseguiriam em Portugal ter o mesmo nível
de vida que conseguiram no estrangeiro (gráfico 7), nomeadamente porque ‘a situação no país está demasiado frágil para poder oferecer boas perspetivas de futuro’.
Gráfico 7 - Principais temas relacionados com a perspetiva de um regresso
a Portugal a curto/médio prazo
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“Talvez num futuro não muito próximo, não posso dizer que não gostaria. Quando se
deixa os pais para trás e quando já só os vês 3 ou 4 vezes por ano e te apercebes de como
envelhecem.” (Emigrante há menos de 5 anos em Barcelona, Espanha, 28 anos,

“Talvez num futuro não muito próximo, não posso dizer que não gostaria. Quando
se deixa os pais para trás e quando já só os vês 3 ou 4 vezes por ano e te apercebes
de como envelhecem.” (Emigrante há menos de 5 anos em Barcelona, Espanha,
28 anos, escolaridade média).
Alguns entrevistados realçam ainda que gostariam de reatar a sua ligação a Portugal,
à sua terra, à sua cultura, nomeadamente para ‘retomar as raízes’, voltar a casa, promover que os filhos conheçam as suas origens e falem bem português. Outros falam
ainda de sentimentos de saudades do clima, da comida, do conforto e da familiaridade
das paisagens e das gentes:
“Neste momento é um sonho regressar a Portugal, mas sei que é só um sonho.
Porque nem eu nem o meu marido temos trabalho lá. Sinto muito porque as minhas filhas precisavam de crescer junto dos avós e restante família, precisavam
de ter um ensino com qualidade. Sinto um pouco de culpa nesse sentido e fico
triste quando as ouço falar com o sotaque de cá, pois quando alguém fala assim
em Portugal é corrigido. Um dia quando voltar, sei que as crianças vão gozar com
essa situação e elas são apenas crianças e que têm de seguir as opções dos pais.”
(Emigrante há menos de 5 anos em Luanda, Angola, 37 anos, escolaridade
elevada).
Outros emigrantes perspetivam ainda o regresso a Portugal como uma recompensa
de uma vida de trabalho, especialmente para os entrevistados com uma emigração
mais antiga (de há mais de 10 anos) e que chegaram em vagas migratórias anteriores,
tendo já conseguido ‘amealhar’ para regressar a Portugal.
“O regresso a Portugal está presente para pós-realização pessoal e financeira.”
(Emigrante há menos de 5 anos em São Paulo, Brasil, 30 anos, escolaridade
elevada).
“Planeio voltar, mas só depois da reforma.” (Emigrante há mais de 10 anos em
Paris, França, 46 anos, escolaridade baixa).
Melhores condições de vida no estrangeiro
A perceção de uma eventual perda de qualidade de vida com o regresso a Portugal,
nomeadamente pela expetativa de mais baixas remunerações e perda de regalias que
têm neste momento no país de acolhimento, é a principal barreira elencada pelos
entrevistados para um potencial regresso ao país. Embora muitos dos indivíduos afirmem o desejo de regressar a Portugal, a maioria considera esse cenário demasiado
arriscado no presente, uma vez que implicaria um risco a nível financeiro e é percecionado como um retrocesso nas suas carreiras profissionais.
“O regresso implica abdicar de uma evolução na minha carreira profissional” (Emigrante há 5-10 anos no Rio de Janeiro, Brasil, 27 anos, escolaridade elevada).
“Em Portugal não se ganha o suficiente. Teria de arranjar um emprego e ganhar
3000 euros para que voltasse.” (Emigrante há mais de 10 anos em Estugarda,
Alemanha, 55 anos, escolaridade baixa).

56

Revista do Observatório das Migrações

“Neste momento não equaciono o regresso. Talvez melhores condições de emprego
(salários mais competitivos, oportunidades de progredir na carreira).” (Emigrante
há mais de 10 anos em Liverpool, Reino Unido, 36 anos, escolaridade elevada).
Barreiras associadas a emprego
Alguns entrevistados referem de forma mais concreta a falta de emprego em Portugal
como um fator desmobilizador para o regresso ao país. Tendo o desemprego sido
apontado como o principal motivo para a saída do país, estes entrevistados acabam
por continuar a percecionar a vulnerabilidade no emprego no país como a principal
barreira ao seu regresso. Esta visão do regresso a Portugal, transversal às diferentes
faixas etárias e estratos sociais, evidencia-se particularmente junto de emigrantes
jovens altamente qualificados, sendo estes os que mais referem as diferenças entre
uma situação laboral estável e compensadora que lhes permite evoluir na carreira e a
instabilidade e falta de perspetivas que deixaram em Portugal. Outros destacam ainda
outros aspetos que percecionam como um problema em Portugal e que desmotiva o
seu regresso: dificuldade em encontrar emprego estável (desemprego jovem e depois
dos 40); dificuldade por parte dos profissionais qualificados em trabalhar na sua área;
remunerações mais baixas que as conseguidas no estrangeiro; deterioração das condições laborais (horários, precariedade…); desvalorização da experiência e do mérito;
poucas perspetivas de evolução na carreira. No caso dos que se dedicam a carreiras
de investigação científica, é ainda referido como fator desmotivador do regresso o
financiamento reduzido à investigação em Portugal nos últimos anos, nomeadamente
com as limitações na atribuição de bolsas.
“Regressar a Portugal com boas condições financeiras e profissionais é um sonho
que dificilmente será concretizado na minha opinião. Mesmo aceitando baixar a
minha remuneração, a instabilidade económica, a imprevisibilidade do mercado de
trabalho fazem com que o regresso a Portugal seja uma decisão muito arriscada.”
(Emigrante há 5-10 anos em Paris, França, 32 anos, escolaridade elevada).
“Não tenho qualquer motivação, há poucos empregos e os que há são muito mal
pagos e trabalha-se de manhã à noite não restando qualquer tempo para a família, há muito gente com qualificações e portanto facilita o despedimento e a
não apreciação por parte dos empregadores.” (Emigrante há 5-10 anos em Haia,
Holanda, 34 anos, escolaridade média).
“Portugal é o meu país e que amo, mas que profissionalmente, socialmente e financeiramente não me dá aquilo que quero. Estou fora de Portugal, por ambição, vontade de querer mais e ambicionar ter mais para o meu futuro. Não penso
regressar nos próximos 5 a 10 anos.” (Emigrante há 5-10 anos em São Paulo,
Brasil, 30 anos, escolaridade elevada).
Perceção de um Portugal instável, ainda em crise, que não pode oferecer perspetivas de
futuro a quem pense em voltar
Outra perceção que sobressai dos entrevistados para este estudo é a falta de esperança no futuro do país, sobretudo para as gerações mais novas. A insatisfação relativa à
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atual conjuntura de Portugal é frequentemente associada a sentimentos de tristeza,
de impotência e até de revolta relativamente ao rumo que o país tomou do ponto de
vista social e económico nos últimos anos. A grande maioria dos entrevistados emigrou porque sentiu que não tinha alternativa e considera que as condições que determinaram esta decisão difícil, de um modo geral, se mantêm. No essencial sobressai
das entrevistas: alguma incerteza quanto ao futuro do país; instabilidade económica;
sujeição a fatores exteriores ao país (perda de controlo); insatisfação com a classe
política; e pessimismo quanto ao futuro.
“Não, de momento não considero. De momento, estamos a construir uma vida a
dois em Espanha, com base laboral e social. Estamos contentes e a não ser que a
‘conjuntura’ mude, não temos intenção de momento de voltar a Portugal. Eu estou
bem adaptada aqui e a não ser que houvesse algo que fosse um justificante muito
forte, não haveria necessidade de voltar a essa instabilidade e risco de adaptação
do outro.” (Emigrante há menos de 5 anos em Cantoria, Espanha, 31 anos,
escolaridade média)
“A única barreira é o futuro que podemos vir a ter em Portugal que é muito incerto.” (Emigrante há menos de 5 anos em Newcastle, Austrália, 30 anos, escolaridade elevada).
A vida estabelecida noutro país e a perda gradual de laços com Portugal
Nota-se ainda que cerca de metade dos entrevistados assumem não ter intenções de
regressar a Portugal ou porque já formaram família nos países de destino, ou porque
foi aí que educaram os seus filhos e se sentem perfeitamente integrados. Estes percursos de vida nos países de destino induzem, assim, gradualmente a uma perda de
laços com a origem, tendo alguns destes emigrantes deixando de ‘alimentar a nostalgia’ de voltar a viver em Portugal.
“Fiz toda a vida em França. Casei-me cá e tenho toda a família cá: pais, irmãos,
primos...” (Emigrante há mais de 10 anos nos Pyrénées - Atlantiques, na França, 50 anos, escolaridade baixa).
A perda de laços com Portugal parece ainda mais evidente em casos em que há um
casamento ou situação de união de facto entre o/a emigrante português com um cidadão nacional do país de acolhimento e não se afiguram possibilidades de garantir
futuro profissional ao cônjuge em Portugal:
“Não tenho motivação para regressar. A razão mais importante para tal é que casei
com uma pessoa Australiana, que só fala inglês, e que tem uma ocupação (psicólogo), que só pode exercer na sua língua nativa, o Inglês. É mais provável que nos
mudemos para a Austrália do que para Portugal.” (Emigrante há 5-10 anos em
Los Angeles, Estados Unidos, 31 anos, escolaridade elevada).
A preocupação com o futuro e o bem-estar dos filhos é também um aspeto que, ao
longo do tempo, se vai tornando determinante na decisão de ficar nos países de destino. Á medida que crescem os filhos e os mesmos vão assimilando a cultura do país
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onde vivem, ou se enquadram no sistema escolar, ganha também relevo a preocupação de que uma nova mudança para Portugal poderia ser uma fator desestabilizador
e comprometer o futuro escolar e até profissional dos filhos.
“Não tenciono regressar a um país com a mentalidade que Portugal tem. Se algum dia considerar mudar de país de novo, não será com certeza para Portugal.
Não submeteria o meu filho ao ensino português nem a mim próprio a um ambiente de trabalho ou sistema de impostos português.” (Emigrante há 5-10 anos em
Galway, na Irlanda, 37 anos, escolaridade elevada).
Alguns entrevistados com uma emigração mais antiga (de há mais de 10 anos) que já
compraram casa no país onde residem consideram-se também já estabelecidos, pelo
que perspetivam apenas passar temporadas em Portugal quando se reformarem:
“É o país dos meus pais. Sempre gostei de Portugal, mas tenho filhos em França.
O meu marido gosta muito de Portugal e gostava de vir para cá. Penso que iremos
dividir a vida entre Portugal e França. 6 meses cá, 6 meses lá.” (Emigrante há
mais de 10 anos em Paris, França, 49 anos, escolaridade baixa).
Finalmente, em alguns casos, o facto de viverem há muito tempo longe de Portugal e
de se sentirem perfeitamente integrados noutra cultura faz com que olhem de forma
muito crítica para o que se passa no seu país de origem e se sintam de alguma forma
distanciados deste.
“Não tenciono regressar a Portugal por razoes de adaptação ao país onde resido e
mudou-me a maneira de ver Portugal e o mundo. Razões de criar família também
não entram nas contas de encarar Portugal um pais para se viver.” (Emigrante há
menos de 5 anos em Sidney, Austrália, 28 anos, escolaridade média).
Atitudes face a medidas de apoio a emigrantes portugueses
O tema da emigração é hoje um dos mais discutidos na sociedade portuguesa. Para
além de afetar de perto muitas famílias, suscita na opinião pública a noção generalizada de que o país – leia-se o Estado, o governo – faz muito pouco pelos seus
emigrantes.
Nos últimos anos têm surgido inúmeras posições que argumentam que o governo
PSD/CDS está ‘a deixar partir os seus melhores recursos para o estrangeiro’, nomeadamente os jovens, para os quais Portugal investiu na sua formação, sendo este um
tema amplamente tratado pelos media. A título de exemplo, citamos um artigo publicado no Jornal Público a 18-8-2013 de Catarina Fernandes Martins, intitulado São
jovens. Emigrantes qualificados. E só querem voltar, é um trabalho baseado em relatos de
quatro jovens licenciados que saíram do país recentemente para procurar trabalho no
estrangeiro e que gostariam de voltar, “mas que com o agravamento da crise, sentem
o país a ﬁcar mais longe”. Outras posições têm ainda defendido que os emigrantes trabalhadores menos qualificados são deixados desamparados - ‘partem à aventura para
outro país à procura de melhores condições de trabalho, apenas para cair no engano de
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administrativa especial de Macau, 34 anos, escolaridade elevada).
“Façam-me uma proposta e eu pensarei no assunto. Até lá é como de lá aqui.”
(Emigrante há menos de 5 anos em Eastbourne, Reino Unido, 31 anos, escolaridade
elevada).
Gráfico 9. Tipos de medidas que poderiam contribuir para motivar o regresso dos
Portugueses
ao seu paíspara motivar
Gráfico 9 - Tipos deemigrantes
medidas que
poderiam contribuir
o regresso dos emigrantes Portugueses ao seu país

Nota: Questão subjacente a este resultado - P14. Que tipo de medidas poderiam contribuir para motivar
um regresso dos Portugueses que saíram do país a Portugal?
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alguns entrevistados que há a perceção de que em Portugal isso não acontecerá num
económica, de emprego condigno e mais alinhado com os países mais desenvolvidos, e
futuro próximo.
mais oportunidades de emprego estável com perspetivas de carreira e realização
Sãoprofissional
sobretudo eospessoal:
que saíram do país nos últimos anos que mantêm uma perspetiva
mais pessimista sobre a evolução da situação de Portugal num futuro próximo e sobre
uma alteração das condições que fizeram com que as pessoas tivessem saído do país.
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“Penso que os programas de incentivo lançados pelo Governo são em certa medida um desrespeito a quem duramente deixou o país que não lhe deu condições.
Ninguém quer deixar o país só porque sim. “Penso que não é nenhum programa
que irá fazer com que os portugueses (país de emigrantes e exploradores desde
sempre) que vai mudar alguma coisa quando essas pessoas que foram à luta no
exterior o fizeram sem qualquer apoio do Governo. Enquanto problemas como o
desemprego não estiverem resolvidos qualquer tipo de incentivos são uma absoluta incoerência.” (Emigrante há 5-10 anos na região administrativa especial de
Macau, 34 anos, escolaridade elevada).
“Façam-me uma proposta e eu pensarei no assunto. Até lá é como de lá aqui.”
(Emigrante há menos de 5 anos em Eastbourne, Reino Unido, 31 anos, escolaridade elevada).
Alguns entrevistados acabam por confessar que apenas uma mudança de fundo na
economia do país e nas condições de emprego os motivaria a regressar a Portugal.
Houve quem concretizasse mesmo na entrevista que apenas equacionaria o regresso
se o país definisse um conjunto de políticas geradoras de crescimento, de estabilidade
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económica, de emprego condigno e mais alinhado com os países mais desenvolvidos,
e mais oportunidades de emprego estável com perspetivas de carreira e realização
profissional e pessoal:
“Oportunidades, perspetivas de futuro e estabilidade política Um equilíbrio entre
estes ‘três ingredientes’ é o requisito essencial para trazer os jovens às origens
e começarmos a trabalhar para o aumento da taxa de natalidade e evolução do
país.“ (Emigrante há menos de 5 anos em Londres, Reino Unido, 30 anos, escolaridade elevada).
“Mais trabalho e melhores salários. Um nível de vida melhor.” (Emigrante há mais
de 10 anos, em Paris, França, 52 anos, escolaridade elevada).
Neste âmbito também foi referido que a definição de ‘políticas de remuneração mais
justas e mais valorizadoras do mérito’ poderiam reverter a emigração, surgindo o argumento que a crise veio reduzir ainda mais os salários que já eram tendencialmente
baixos em Portugal por comparação a outros países europeus.
“Salários decentes, valorização da carreira profissional (...) Acho que o Estado devia ajudar a financiar novas oportunidades, novas empresas, novas mentes para o
país. Ele está a cair com políticas retrógradas. E enquanto houver recibos verdes e
empresas a viver de estagiários durante anos e acharem que uma pessoa com 10
anos de experiência merece ganhar 500€ o pais nunca vai evoluir e infelizmente
ninguém quer voltar.” (Emigrante há 5-10 anos em Maputo, Moçambique, 30
anos, escolaridade elevada).
No discurso de alguns emigrantes entrevistados surgiu ainda a recomendação de que
Portugal deveria criar melhores condições laborais para jovens recém-formados e
profissionais no âmbito da investigação (para não viverem de estágios e bolsas durante largos anos), revendo nomeadamente a realidade dos estágios e das remunerações
muito baixas deste grupo etário. Atendendo a que alguns entrevistados desenvolvem
trabalho na área científica e viram-se obrigados a sair do país para prosseguir as suas
investigações, recomendam mais investimento estatal na ciência, realçando que a sua
saída representa uma perda de capital humano para o país e que gostariam de poder
voltar a trabalhar em Portugal se tivessem as condições necessárias.
“Ironicamente, acho importante que Portugueses emigrantes retornem a Portugal. Sinto que as experiências que ganhei no estrangeiro muito beneficiariam o
país (importância da competitividade e meritocracia, civismo, ultrapassar a síndrome de país pequeno – que leva a sentimento de inferioridade com países com
mais cachet cultural e ao mesmo tempo à supervalorização de aspetos acessórios
da identidade Portuguesa, como as Descobertas, importância da transparência). O
que pode motivar as pessoas a regressar? Posso falar em nome de cientistas, ter
mais financiamento para cientistas que voltem a Portugal.” (Emigrante há menos
de 5 anos em Victoria, Canadá, 32 anos, escolaridade elevada).
Para inúmeros emigrantes entrevistados Portugal precisa de dar sinais de que a
instabilidade no país diminuiu, que a carga fiscal aligeirou e que poderá haver be-

62

Revista do Observatório das Migrações

nefícios fiscais para emigrantes empreendedores e para famílias portuguesas que
decidam regressar:
“Aumento de salários e baixa do IVA. Melhorar o serviço de saúde. (Emigrante há
mais de 10 anos em Paris, França, 39 anos, escolaridade média).
Provavelmente diminuir os impostos durante os primeiros anos de regresso, tanto
a nível do IRS (individual), da contribuição à segurança social e demais impostos
e também a nível de criação de empresas como o IRC por exemplo. Creio que só
são necessários incentivos económicos, pois socialmente é o nosso país e é onde
a nossa casa, família e amigos estão.” (Emigrante há 5-10 anos em Bruxelas,
Bélgica, 34 anos, escolaridade elevada).
A ideia de que o país precisa de criar mais estímulo ao investimento e ao desenvolvimento do tecido empresarial é defendido também por alguns entrevistados,
embora se deva salientar que a criação de um negócio próprio é o sonho de apenas
alguns, cujo perfil empreendedor se ajusta melhor ao risco, uma vez que a maioria
prefere emprego estável e compensador por conta de outrem, com perspetivas de
evolução:
“Melhoria de condições para novos negócios. Aumento de confiança na classe governante. Estabilidade económica.” (Emigrante há mais de 10 anos em Liverpool, Reino Unido, 36 anos, escolaridade elevada)
“O estímulo para a criação de novas empresas e melhorar a economia são as mais
óbvias. Investir substancialmente na investigação com parcerias internacionais
(cria-se sentimento de evolução na carreira e aprendizagem com outros métodos
se for feito em parceria internacional).” (Emigrante há 5-10 anos em Bruxelas,
Bélgica, 34 anos, escolaridade elevada)
Atendendo a que alguns emigrantes entrevistados associavam a sua desmotivação
para o regresso a Portugal por terem filhos em fase escolar e plenamente integrados
no país que os acolheu, surgiu ainda a ideia de que o país poderia criar apoios às
famílias com filhos, nomeadamente que assegurassem a boa integração escolar de
crianças e jovens no ensino português.
“Boas condições laborais e apoios a jovens famílias com filhos pequenos que regressem, com atenção ao tema bilingue.” (Emigrante há menos de 5 anos em
Cantoria, Espanha, 31 anos, escolaridade média)
“Talvez mais ajuda financeira nos estudos e para as crianças.” (Emigrante há menos de 5 anos em Victoria, Canadá, 32 anos, escolaridade elevada).
Depois de questionados sobre que tipo de medidas os motivaria a regressar ao país,
foram apresentadas aos entrevistados as medidas de apoio previstas no Plano Estratégico para as Migrações 2015-2020 (PEM) para apoiar/incentivar o regresso de emigrantes portugueses, com vista a identificar atitudes suscitadas pelas mesmas. Neste âmbito foi interessante observar que, com exceção de uma minoria de entrevistados com
escolaridade elevada que se informaram sobre apoios para concessão de bolsas de
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estudo e doutoramento, a grande maioria dos inquiridos não tem conhecimento sobre
as medidas de apoio destinadas a apoiar/incentivar portugueses que estão a residir no
estrangeiro que estão previstas no PEM. No entanto, tendo sido convidados a avaliar
um breve resumo do tipo de medidas preconizadas neste Plano, verifica-se que estas
medidas são valorizadas, particularmente as que se referem ao apoio ao emigrante
empreendedor e à concessão de bolsas para estudos e doutoramentos (gráfico 10).
Gráfico 10 - Nível de importância atribuído a tipos de medidas de incentivo
ao regresso de emigrantes Portugueses ao seu país

Nota: Questão subjacente a este resultado - P. 17-20. Seguidamente tem um conjunto de medidas de apoio/serviços destinados a portugueses que estão a residir no estrangeiro e que poderiam ser importantes na ponderação ao seu regresso
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Nota: Questão subjacente a este resultado - P11. Recolhemos junto de outros participantes neste estudo alguns testemunhos sobre o tipo de contactos que mantém com Portugal. No seu caso, com que frequência, mantém cada um destes tipos
de contactos? Para além destes, haverá outros que possamos acrescentar à nossa lista?
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Conclusões
Os resultados do estudo refletem um quadro macro de dificuldade estrutural que é
pano de fundo para um aumento da saída de portugueses nos últimos anos.
Emergem nos testemunhos recolhidos dois contextos complementares, que requerem atenção. Por um lado, o dos emigrantes mais jovens, tendencialmente mais
qualificados, mais autoconfiantes e mais pragmáticos. Saíram de Portugal recentemente, são porventura aqueles que foram sujeitos a uma maior discrepância entre o
tipo de empregos e de remunerações que aqui conseguiam encontrar e o seu nível
de formação, o que lhes gerou um sentimento de algum ressentimento com o país
que os deixou partir. Muitos destes migrantes pertencem a uma geração globalizada,
que se diferencia profundamente da de vagas anteriores de emigração portuguesa:
para além de uma escolaridade média mais elevada, o seu projeto migratório não é
necessariamente de longo prazo, estão mais abertos à ideia de mobilidade e mais
interessados em viver com qualidade de vida no imediato do que em fazer poupanças.
Finalmente, são também os que mantém uma ligação mais estreita com Portugal,
têm saudades da família, dos amigos, da comida, do clima e de todas as pequenas coisas. Estão informados sobre o que se passa em Portugal, através das redes sociais e
dos media, visitam o país com frequência aproveitando as vantagens oferecidas pelas
companhias low cost. No seu discurso percebe-se que mantêm uma atitude expectante sobre o que se passa em Portugal, o que faz com que não afastem totalmente a
ideia de regressar se tiverem perspetivas de futuro por cá. Recomenda-se, pois, que
o país mantenha canais abertos com este target que continua a ter Portugal ‘no seu
radar’, fazendo-lhe chegar informações sobre oportunidades de trabalho e de formação e de incentivos ou apoios para os que tenham uma ideia de negócio. Para os que
entretanto formaram família noutro país, será importante pensar medidas de apoio
para facilitar a sua integração em Portugal.
Por outro lado, num quadro mais amplo, a vivência dos portugueses que residem no
estrangeiro e a sua ligação ao seu país carece também de atenção. Inúmeros emigrantes entrevistados explicam que carecem de apoio em muitos aspetos práticos da
sua vida, tanto na fase de chegada ao país de destino como posteriormente. De acordo
com informação recolhida neste estudo, os consulados e embaixadas não estão entre
os contactos mais frequentes dos portugueses residentes no estrangeiro, sendo por
isso pouco provável que aqui recorram para apoio em questões práticas relacionadas,
por exemplo, com o aluguer de casa, a inscrição dos filhos na escola, a abertura de
uma conta no banco ou outros assuntos que, para quem é recém-chegado, se podem
transformar em grandes dificuldades na integração. Neste âmbito, alguns entrevistados recomendam explicitamente que é necessário ajudar e apoiar a vida dos emigrantes nos países de destino, sinalizar o que possa ser feito através de canais próprios,
adequados à natureza das comunidades portuguesas em cada país e à forma como
se organizam.
A manutenção dos laços emocionais e culturais que os emigrantes podem ter com
Portugal não é imune à distância e ao tempo. Considerando a diversidade de meios
através dos quais os emigrantes mantêm contacto com o seu país, será importante
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pensar estratégias para manter a proximidade de Portugal e não deixar que o país se
transforme numa ideia nostálgica, local onde vêm passar férias e pensam vir viver
quando se reformem, mas que não seguem no dia-a-dia.
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n Profissionais imigrantes e qualificadas em contextos
laborais tipicamente masculinos
Immigrant women as qualified professionals in typically
male labour contexts
Ana Carvalho*
Resumo

Apesar do aumento da participação das mulheres no mercado de
trabalho, do crescimento da tipologia de famílias de ‘dupla carreira’,
e dos fluxos migratórios terem ganho um caráter feminino independente dos fluxos masculinos do passado; persistem profundas
desigualdades assentes, nomeadamente, em formas de segregação horizontal, vertical e transversal. Este artigo procura explorar
os processos de dupla discriminação – de género e de imigração percecionados por um grupo de mulheres imigrantes qualificadas
a trabalhar em Portugal nas áreas académicas das engenharias,
um contexto tipicamente masculino. O artigo explora os resultados
de 16 entrevista semiestruturadas, identificando processos de discriminação e desigualdades que esse grupo de mulheres sofre na
sua vida profissional em contextos de hegemonia masculina. O artigo procura trazer algumas pistas para a reflexão sobre as políticas
de promoção da igualdade e gestão da diversidade no que concerne
a esta condição identitária e aos seus contextos de trabalho.

Palavras-chave

Imigrantes, qualificadas, contextos tipicamente masculinos, gestão
da diversidade, igualdade de oportunidades.

Abstract

Despite the increased participation of women in the labour market,
the growth of the ‘dual career’ families’ typology, and the feminisation of migration despite the previous male migratory flows; deep
inequalities persist based on, namely, vertical, horizontal and transversal forms of segregation. This article explores the double discrimination processes – of gender and of immigration - perceived by a
group of qualified immigrant women working in Portugal, teaching or
researching in engineering field, a traditionally known male field. The
article explores the outcomes of 16 semi-structured interviews, identifying discrimination and inequalities cases that this group of women
suffered in their professional life, in male hegemony contexts. The
article tries to bring some clues about the reflection on promoting
equality policies and diversity management in relation to this identity
condition and their work contexts.

Keywords

Immigrant women, qualified, typical male contexts, diversity management, equality of opportunities.
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n Profissionais imigrantes e qualificadas em contextos laborais
tipicamente masculinos
Ana Carvalho
Introdução
Várias são as entidades coletivas e individuais que procuram combater, desde sempre, as persistentes desigualdades de género e defender os direitos das mulheres
(Peça, 2010). Segundo Peça (2010) este movimento de luta pelas mulheres não é novo,
nem circunscrito a um único lugar e muito tem contribuído para a mudança do status
quo político, económico, social e cultural no que concerne á relação entre homens e
mulheres. Em particular, a história conta-nos o sucesso das mulheres e dos seus movimentos na procura pela igualdade e na luta pela emancipação e libertação. Todavia,
embora as conquistas deste grupo sejam notáveis, existe ainda um longo caminho a
percorrer na sociedade atual.
Uma das áreas com grande reivindicação do direito à igualdade entre os homens e
as mulheres encontra-se relacionada com o contexto de trabalho. A nível nacional,
desde o ano 1976 que o direito à igualdade e à não discriminação entre os géneros
se encontra institucionalmente garantido. Complementarmente há mais de 35 anos
que funciona a “Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego” (CITE) com o
objetivo de promover as mesmas oportunidades laborais entre os homens e as mulheres (Amâncio, 2003). No entanto, mentalidades ‘tradicionalistas’ mantêm-se (Romão, 2003), permanecendo dúvidas quanto à consistência de uma efetiva igualdade
em contexto de trabalho entre os géneros, como é reconhecido no Plano Nacional do
Emprego de 2003 e no V Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e Nãodiscriminação ou realçado pela Comissão Europeia:
“(…) apesar da elevada participação das mulheres portuguesas no mercado de trabalho, persistem profundas desigualdades, assentes na segregação horizontal e
vertical, bem como no exercício dos direitos inerentes à maternidade e paternidade
e à conciliação entre a vida familiar e a atividade profissional.” (Resolução do Conselho de Ministros n.º 185/2003, 3 de dezembro de 2003).
“O 2014 - 2017 (V PNI) é o instrumento de execução das políticas públicas que visam
a promoção da igualdade de género e o combate às discriminações em função do
sexo e da orientação sexual. O sexo afigura -se como o primeiro e o mais estruturante fator de desigualdade. Sempre que se colocam em evidência as várias situações
e privações que configuram uma situação de exclusão social, e os grupos a esta associados, verifica -se que, neles, as mulheres se encontram em particular desvantagem. Nesse sentido, os estudos socioeconómicos apresentam, invariavelmente,
as mulheres na base da pirâmide social e em situação de discriminações múltiplas, como seja o caso das (…) das mulheres imigrantes (…) As responsabilidades
familiares, que ainda recaem maioritariamente sobre as mulheres, funcionam em
detrimento da participação e do estatuto alcançado pelas mulheres no mercado de
trabalho, do seu nível salarial, das suas perspetivas de carreira.” (V Plano Nacional
para a Igualdade – Género, Cidadania e Não Discriminação 2014-2017).
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“A desigualdade salarial entre homens e mulheres em Portugal continuou a agravar-se em 2012 e atingiu 15,7%, segundo os últimos dados da Comissão Europeia.
Este valor mede a diferença média entre a remuneração horária dos homens e das
mulheres no conjunto da economia portuguesa e em 2008 era de apenas 9,2%. A
trajetória de agravamento tem sido quase uma constante em Portugal nos últimos
anos (…)” (cit in Jornal Expresso, sexta-feira, 28 de fevereiro de 2014).
Em relação à experiência de imigração, nas últimas décadas Portugal acolheu um
significativo número de imigrantes de diferentes origens e com vários perfis de qualificação, especificamente, nota-se uma presença cada vez maior de imigrantes qualificados que procuram uma oportunidade de uma vida melhor. Góis e Marques (2014) no
seu estudo acerca de processos de admissão e de integração de imigrantes altamente qualificados no mercado de trabalho nacional, ressalvam a evidência de que esta
amostra constitui um forte potencial que, frequentemente, não está a ser aproveitado
no mercado de trabalho português. Além disso, apontam para uma ausência de investigações específicas sobre o referido tema e para a escassez de dados estatísticos
e de conceitos que possam definir estes fluxos migratórios de indivíduos qualificados.
Com este fim, o presente artigo evidencia três categorias distintas – mulheres, imigrantes e qualificadas - contribuindo para o estudo da igualdade de oportunidades,
relacionando variáveis analíticas até então pouco exploradas em Portugal. A investigação baseia-se num estudo qualitativo e tem como objetivo a análise dos processos de discriminação de profissionais qualificadas e imigrantes num contexto laboral
considerado tradicionalmente como tipicamente masculino: áreas de engenharia nas
universidades portuguesas. Pretende-se, assim, contribuir para a discussão de como
é (ou não é) promovida a igualdade profissional de género, num contexto particular, e
retratar a discriminação de género específica que se pode associar à experiência de
imigração. Procura-se ainda com este artigo analisar a invisibilidade das mulheres
imigrantes e qualificadas em Portugal.
A discriminação de género nos contextos tipicamente masculinos
Segundo Abranches (2007), enquanto os significados do masculino se continuam a revelar como universais, o mesmo não acontece com as mulheres e o feminino. As suas
representações mostram-se limitadas e particulares, verificando-se a mobilidade dos
atributos categoriais apenas no sentido do masculino para o feminino e não no sentido
contrário: “a única subcategoria que conserva exclusivamente atributos femininos é a de
mulher-mãe (…) os significados de mulher-atleta ou mulher-empresária, por exemplo,
já se ligam a subcategorias masculinas” (Abranches, 2007: 40). Tal acontece devido a
um processo de segregação setorial do mercado de trabalho nacional (Ferreira, 1993;
Silva, 2010), em que muitas instituições reproduzem desigualdades que se definem
através da criação de padrões normativos de género1 (Vicente, 2013).
A dupla jornada – trabalho e vida doméstica - é representada como uma das desigualdades mais penosas para a mulher e utilizada, geralmente, para justificar as diferenças em contexto de trabalho, principalmente, na ordem de hierarquia e de poder
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desigual (Romão, 2003). Perista (2002), no seu estudo, demonstra que cerca de 18%
do tempo semanal das mulheres é atribuído ao trabalho doméstico, onde o homem,
por seu lado, só dispensa 2,5% do seu tempo. No mesmo estudo a autora conclui
ainda que cerca de 55% dos homens inquiridos não realizam qualquer tipo de tarefa
doméstica.
Todavia, a nível nacional, verifica-se que o aumento das famílias de “dupla carreira”
está diretamente relacionado com o crescente papel das mulheres no mundo laboral
e com o incremento da igualdade de oportunidades de género no trabalho (Santos,
2010). É claro que tal mudança está também associada às necessidades económicas
de várias famílias, dependentes de dois rendimentos para viver. Neste tipo de estrutura familiar, ambos os sexos tendem a querer desenvolver as suas competências
pessoais e profissionais, assim como progredir nas respetivas carreiras, o que consequentemente pode levar a conflitos entre as vidas privada e pública (Santos, 2010).
Importa acrescentar todavia que mesmo neste tipo de tipologia familiar de “dupla
carreira”, as mulheres continuam a liderar no trabalho doméstico, associando-se
ainda às tarefas menos atrativas e mais rotineiras do mercado de trabalho (Santos,
2010; Loureiro e Cardoso, 2008). Segundo Loureiro e Cardoso (2008), a sociedade
permite aos homens a escolha pelo trabalho e carreira como papel de destaque em
detrimento da família, às mulheres, pelo contrário, é exigido que coloquem a família
à frente da sua vida profissional. Tudo isto é fruto de uma “herança cultural transmitida através de gerações”, onde o marido é incumbido de zelar pela sobrevivência
da sua família e a esposa “tem a missão de cuidar da casa, marido e filhos” (Loureiro e Cardoso, 2008: 226). Segundo a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de
Género (CIG, 2008), este fenómeno permanece devido à conciliação da vida pública
com a privada se basear, principalmente, num modelo de agregado familiar em que
o sexo masculino é responsável pelo sustento da casa, reforçando, assim, a divisão
tradicional e desigual do trabalho, bem como as normas e valores sociais entre homens e mulheres. Ou seja, atualmente, na realidade, apesar de se verificar a adesão
a normas mais igualitárias, as representações sobre homens e mulheres definem
uma ordem (social) que é ditada pela “natureza” (Loureiro e Cardoso, 2008). Loureiro
e Cardoso (2008) referem a socialização, desde a infância, como uma das causas
para esta ‘estereotipização’, onde os rapazes aprendem a competir e as raparigas a
desenvolver atividades com espírito de cooperação e entrega pessoal, pretendendo
isto prepará-las para o papel de mães.
Em suma, independentemente do aumento das famílias de “dupla carreira”, as investigações ressalvam que são as mulheres que continuam a dedicar mais tempo à
esfera doméstica (CIG, 2008; Alcañiz, 2008; Santos, 2010), acumulando as suas responsabilidades profissionais com as familiares, o que resulta num maior cansaço e
stress (Guerreiro e Carvalho, 2007) e as priva de tempo para se dedicarem a outras
atividades2 (Wall e Amâncio, 2007). A situação demonstrada até aqui tem, portanto,
efeitos em termos da existência de uma verdadeira e efetiva igualdade de oportunidades, pois a independência da mulher encontra-se “condicionada pelas suas relações
familiares” (Silva, 2010: 296). Tem-se uma representação subestimada e desvalorizada da mulher como trabalhadora, mantendo-se reticente a ideia desta assumir cargos
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de responsabilidade e de poder, e de estabelecer um verdadeiro comprometimento
com o trabalho (Romão, 2003).
Neste âmbito Ferreira (1993) aponta três tipos de segregação laboral de que as mulheres são alvo: a horizontal, na medida em que os homens e as mulheres estão colocados em diferentes setores de atividade; a vertical que reflete que os géneros estão
divididos por níveis de qualificação; e a transversal, quando existe um grande número
de mulheres em trabalhos pior remunerados do que aqueles ocupados pelos homens.
Estes três tipos de segregação são justificados pelas perceções que a sociedade tem
das caraterísticas das mulheres e dos homens (Ferreira, 2009): as mulheres surgem
associadas a dimensões como a emoção e a sensibilidade, bem como a valores associados à ternura, modéstia, passividade, cooperação e pragmatismo; por seu lado, os
homens aparecem associados à imagem do trabalhador, a qual pressupõe um controlo sobre as emoções e uma primazia da racionalidade (Vicente, 2013; Peterson, 2010).
Esta ‘genderização’ ocorre, portanto, pela conotação de determinadas funções com
a masculinidade e a feminilidade (Santos, 2010), ou seja, em diferentes atividades
e profissões, “quando um candidato é admitido numa organização, é-lhe atribuído uma
função x se for mulher e uma função y se for homem” (Vicente, 2013: 4). Deste modo, as
mulheres encontram-se alocadas a profissões que coincidem com o ideal estereótipo
tradicional de feminilidade, enquanto os homens estão concebidos para qualquer tipo
de trabalho e/ou função, obtendo assim um maior sucesso em termos salariais e de
progressão na carreira - mesmo nas ocupações consideradas tipicamente femininas
(Amâncio e Oliveira, 2002). No âmbito da segregação vertical as gestoras tendem a ser
percebidas como ‘demasiado mulheres’ porque estão associadas a comportamentos
emocionais e sensíveis e consequentemente consideradas menos competentes e eficazes no seu trabalho (Loureiro e Cardoso, 2008; Cook e Glass, 2014). Todavia, quando
estas atuam de acordo com as caraterísticas masculinas, isto é, quando o seu sucesso
é assinalado pela agressividade e rigidez, são acusadas de ignorarem a sua faceta
feminina (Peterson, 2010; Catalyst, 2007).
Dentro destas esferas sociais masculinas, o género dominante acaba por enraizar
uma cultura forte, com uma linguagem própria e uma cumplicidade, e modos de atuação que enfatizam as caraterísticas e competências ligadas aos homens, o que reenvia as mulheres para ‘posições de incompetência’ (Silva, 2010). Conclui-se assim
que, ainda atualmente, os estereótipos de género funcionam como barreiras invisíveis
para as mulheres (Catalyst, 2007) associados por vários autores à metáfora do efeito
de “teto de vidro”3 (Catalyst, 2007; Santos, 2010; Cook e Glass, 2014).
Em Portugal, a carreira académica, até meados dos anos oitenta, também se manteve como uma carreira masculina, em que a superioridade dos homens se registava
em todos os graus académicos (Araújo, 2003). Atualmente os dados mostram que as
mulheres constituem a maioria (60%) dos diplomados (INE, 2012). Deste modo, o número reduzido de mulheres presentes em determinadas posições de maior prestígio
e em topos hierárquicos não faz justiça ao valor assinalado, nem à expansão destas
qualificações (Silva, 2010). Os processos de recrutamento e seleção das mulheres na
carreira académica são realizados a partir do princípio da “reprodução da dominação
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masculina”: são selecionadas, nomeadamente, para as “carreiras de base”, tendo em
conta suposições acerca das suas capacidades de organização e das suas baixas aspirações de mobilidade profissional, o que leva à possibilidade de perpetuação do poder
masculino nos níveis hierárquicos superiores (Araújo, 2003).
Quanto ao caso particular das engenharias, estas têm-se tornado num espaço de
oportunidades para as mulheres. Todavia, segundo a metáfora do “oleoduto que pinga”, o número de mulheres nestas áreas tende a diminuir à medida que avançam para
o mercado de trabalho ou carreira profissional (Saavedra, Taveira e Silva, 2010), uma
vez que muitas das empresas possuem perfis e critérios de seleção e recrutamento
preestabelecidos para os diferentes cargos. Este fenómeno também é justificado com
base na pressão que as mulheres sentem, quer ao nível de formação, quer no próprio
trabalho (Smith-Doerr, 2004). Acresce que a presença maioritária dos homens (cerca
de 72%) nestas profissões (Saavedra, Taveira e Silva, 2010; CIG, 2008), juntamente com
a singularidade da figura das mulheres, faz com que os estereótipos de género sejam
consequentemente aumentados e as suas ações mais assinaláveis (Silva, 2010; Cook
e Glass, 2014).
Assume-se assim que, a par de outras instituições, também os contextos académicos
funcionam segundo as caraterísticas do género masculino, criando uma hegemonia
de manutenção de práticas invisíveis que institucionalizam a dominação do género
masculino sobre o feminino. Estas são algumas das razões para que, ainda atualmente, estes contextos de engenharias sejam considerados como tipicamente masculinos
(Saavedra, Taveira e Silva, 2010; Cook e Glass, 2014).
A invisibilidade do género feminino na imigração e a discriminação de género
Como se mostrou antes, o género é um dos fatores socioculturais que mais pode
contribuir para a discriminação das pessoas nos seus contextos de trabalho. Esta
situação tende a agravar-se quando acrescida pela experiência migratória. Importa reconhecer, porém, que os estudos tendem a não englobar a variável de género
como dimensão analítica fundamental para caraterizar a imigração, não atendendo
à interferência das memórias e identidades das imigrantes para a sua integração em
contexto profissional (Miranda, 2009).
Desde sempre que as mulheres migrantes ocuparam uma posição secundária relativamente aos homens. Os primeiros movimentos migratórios de grande parte das mulheres surgiram na sequência da migração dos seus maridos, tendo sido a imagem
destas limitada ao espaço doméstico quando chegadas ao país acolhedor (Abranches,
2007). Desta forma, o paradigma clássico dos processos migratórios apresenta os
imigrantes como sendo predominantemente do género masculino, surgindo as mulheres como ‘acessórios’: “dependentes, migrando na qualidade de esposas, mães ou
filhas de migrantes masculinos” (Zlotnik, 1995: 229).
Torna-se, pois, claro o dever de reconsiderar esta lógica tradicional do trabalho
migrante como simplista e fortemente influenciada pela ideia dominante de que o
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trabalhador estrangeiro é sempre percebido no masculino (Góis e Marques, 2012).
Segundo Miranda (2010) é precisamente quando os estudos dos fenómenos migratórios tomam como foco central a família e não o indivíduo que as mulheres migrantes
ganham visibilidade e as migrações passam a ser vistas como uma estratégia familiar. Com isto, a mulher ganha um lugar na decisão, embora diretamente relacionada com uma questão privada (familiar) e nunca profissional. Contudo, contrariando
estes modelos tradicionais, cada vez mais se verifica que as mulheres migram não
apenas para se juntarem à família, mas para protagonizarem os seus percursos migratórios à procura de melhores oportunidades, obtendo recursos e uma posição
própria (Malheiros et al., 2010).
A partir da década de 1990, surge em Portugal um fluxo de entrada de imigrantes
altamente qualificados, nomeadamente de cientistas e académicos, acrescentando
diversidade às migrações. Este novo fenómeno gerou, no entanto, mudanças estruturais a nível societal que não foram devidamente acompanhadas, ocorrendo um processo de desqualificação em que os imigrantes (e também muitos dos autóctones)
foram obrigados a aceitar trabalhos onde não utilizam as suas competências (Góis e
Marques, 2012, 2014).
Neste fluxo as mulheres imigrantes deparam-se com uma dupla discriminação - de
género (inserem-se no mercado feminino de trabalho que é por si próprio mais limitado do que o disponível para os homens) e pelo estatuto de imigrante (Tavares, Ferreira
e Portugal, 1998).
Um estudo realizado em 1999 pela Organização Internacional para as Migrações (OIM),
em cooperação com o Fórum dos Migrantes da União Europeia (FMUE), concluiu precisamente que, para além das dificuldades de acesso ao mercado de trabalho, a situação profissional dessas mulheres é também caraterizada pela precariedade de
vínculos laborais.
Em Portugal, tem sido feito um esforço de integração laboral direcionado para os
pouco ou nada qualificados, onde as mulheres imigrantes apresentam realidades de
inserção laboral comuns: profissões com baixos salários, baixo estatuto social, sobrecarga de trabalho e a inexistência de contratos laborais (Peixoto et al., 2006). Apesar de ocuparem predominantemente estas posições laborais pouco diferenciadas,
é importante mencionar que estas, em média, apresentam qualificações superiores
às das mulheres autóctones (Malheiros, Padilla e Rodrigues, 2010). Claramente, este
dado vem mostrar que a relação das mulheres imigrantes com os segmentos de trabalho pouco ou nada qualificados acaba por ser a única realidade conhecida a nível
nacional (Góis e Marques, 2012 e 2014).
Um estudo não nacional que tenta dar conta da realidade das mulheres imigrantes
em posições qualificadas é o das autoras Czarniawska e Sévon (2006). As autoras
estudaram os percursos de várias mulheres imigrantes que obtiveram as primeiras
posições de topo em universidades europeias. Segundo estas tal se justifica atentando
às lógicas de alteridade: o género e a etnia, em que a “dupla estranheza” provocada
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pela ligação entre o género e a etnicidade acaba por provocar uma anulação mútua.
Tal permitiu que estas mulheres não fossem percebidas e colocadas na mesma categoria das mulheres autóctones, escapando, por isso, à sua condição de género; e,
ainda, que não fossem simplesmente remetidas para a categoria de “imigrantes” (não
se constituindo, por isso, como uma verdadeira “ameaça” ao emprego e ao sucesso
dos seus pares masculinos autóctones) porque são, na verdade, mulheres. Todavia,
esta situação, se facilitou a sua progressão na carreira por não as ter aprisionado
numa categoria específica, está longe de ter garantido uma situação de conforto e
estabilidade psicológica a estas mulheres. Segundo as autoras, estas mulheres imigrantes acabaram por sofrer uma dupla pressão no decorrer da sua construção identitária profissional. Sobressai ainda do referido artigo (Czarniawska e Sevón, 2006)
o facto das mulheres imigrantes académicas optarem por diferentes estratégias de
legitimação da sua identidade, onde tentam sacrificar um ou outro aspeto da sua “estranheza”, isto é, a sua feminilidade ou a sua etnia: por exemplo, acabavam por retornar ao país de origem na esperança de acabar com a vida como “imigrante”, quando
não deixam de ver alguma hipótese de sucesso social ou profissional na sociedade
de acolhimento; ao mesmo tempo, não hesitam em lutar contra a ideia de que o seu
comportamento poderia ser considerado “pouco feminino” e desapropriado. (Czarniawska e Sevón, 2006).
Igualmente, Essers, Benschop e Doorewaard (2008) captam a construção identitária de mulheres empreendedoras de origem turca e muçulmanas residentes na Holanda. As autoras mostram que estas mulheres constroem diferentes identidades
e ultrapassam diferentes problemas culturais e étnicos ao fazerem uso de certas
estratégias de sobrevivência como tentarem alargar cautelosamente os limites permitidos pela sua cultura; e tentarem resistir às expetativas de género, ao recusarem
ser apenas donas de casa e estarem totalmente à disposição da sua família (Essers
et al., 2008).
Outro estudo não nacional que demonstra fortes desigualdades de género no mundo
laboral é o de Johansson e Sliwa (2014). Segundo este último, o ambiente académico do Reino Unido carateriza-se por uma forte divisão de género, nomeadamente as
mulheres recebem menores salários e têm menores perspetivas de carreira comparativamente aos homens. Em termos contratuais, de promoções, de condições de
trabalho ou de remunerações, estas fazem parte de um grupo considerado como desfavorecido, apesar das políticas de igualdade de oportunidades em vigor (Johansson
e Sliwa, 2014). Estas políticas, que têm servido como “véus” protetores de discriminação de género e que tentam transparecer uma igualdade de oportunidades, escondem
uma realidade desigual entre homens e mulheres e as normas masculinas, onde as
mulheres são vistas como ‘não competentes’, associadas a determinado tipo de personalidade e percebidas como o género fraco perante a pressão dos horários e dos
ritmos de trabalho. Mesmo em termos de aparência, as mulheres não coincidem com
a autoapresentação e imagem séria de trabalho árduo que a academia quer transmitir para o exterior (Johansson e Sliwa, 2014). Esse estudo acrescenta que os próprios alunos esperam um “professor-homem, possivelmente mais velho e com uma
voz nobre”. Estes estereótipos mentais provocam nas mulheres a sensação de não
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estarem à altura perante as expetativas criadas pelos próprios alunos, acreditando
que o trabalho como professor ainda é sustentado por uma norma masculina branca
(Johansson e Sliwa, 2014).
Ainda assim, complementarmente, um grande número de pesquisas internacionais
sobre o efeito da diversidade de género reforçam que se deve aumentar a mobilidade
e a diversidade de género, fundamentalmente, entre papéis de tomadas de decisão
(de liderança) para se reduzir significativamente a força do papel que o preconceito de
género ainda desempenha atualmente a nível laboral e, assim, também reduzir a tendência de contratação e promoção dos homens preferirem outros homens (Loureiro e
Cardoso, 2008; Cook e Glass, 2014; Johansson e Sliwa, 2014).
Neste âmbito, e de acordo com a citação de uma das entrevistadas docentes do Reino
Unido do artigo de Johansson e Sliwa (2014: 6), “A combinação do género mais a identidade nacional é definitivamente como um explosivo. E tem sido um elemento significativo
na minha carreira, um problema”, nota-se que “ser mulher” e “ser imigrante ou etnicamente diferente” são percecionadas como fortes características que ainda limitam e
determinam os percursos profissionais nas sociedades de acolhimento.
Assume-se, pois, relevante explorar os processos de discriminação percebidos por
um grupo de mulheres qualificadas e imigrantes a trabalhar em Portugal nas áreas
académicas das engenharias.
Metodologia
Para melhor estudar as perceções de discriminação de mulheres imigrantes qualificadas em contextos considerados como tipicamente masculinos, optou-se por uma
metodologia qualitativa. O foco principal do artigo passa pela construção de um esquema de inteligibilidade sobre o presente contexto empírico: mulheres imigrantes
e qualificadas num contexto laboral específico. Atendendo a que o instrumento da
metodologia não pode ser escolhido independentemente do conteúdo teórico da investigação e do seu objetivo (identificar processos de discriminação e desigualdades
que um grupo de mulheres qualificadas e imigrantes sofrem na sua vida profissional em contextos de hegemonia masculina), optou-se por se desenvolver entrevista
semiestruturada - uma técnica qualitativa que explora um tema a partir da procura
de informações, perceções e experiências de determinadas fontes para analisá-las e
apresentá-las de forma estruturada, ajudando na procura de pistas de reflexão, ideias
e hipóteses de trabalho (Quivy e Campenhoudt, 1992). Procurou-se assim pistas para
a reflexão sobre as políticas de promoção da igualdade e gestão da diversidade no que
concerne a esta condição identitária e aos seus contextos de trabalho.
O recurso à revisão bibliográfica foi fundamental para arquitetar um grupo de questões
de partida e consequentemente o guião da entrevista semiestruturada que se construiu
em torno dos seguintes aspetos: 1) Identificação sociodemográfica - idade, naturalidade, concelho de residência atual, estado civil, localização geográfica do trabalho, nível
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de escolaridade; 2) Situação anterior ao projeto migratório - ano de imigração, tipo de
imigração, razões da migração, atividades profissionais no país de origem, condições
de trabalho; e 3) Situação em Portugal e contexto laboral - atividades laborais, perceções sobre a atividade profissional atual, ocorrência de situações discriminatórias e
de precariedade laboral, fatores de (in)sucesso, dificuldades, conciliação entre a vida
profissional e familiar, e natureza das atuais relações com o país de origem.
Para efeitos de constituição do grupo de participantes, a presente investigação operacionalizou o conceito de mulheres imigrantes a trabalhar num contexto masculino
da seguinte forma: ‘cidadã sem naturalidade portuguesa, nascida no estrangeiro, que
adquiriu ou não nacionalidade portuguesa e que atua profissionalmente num contexto
académico nacional nas áreas de engenharia’.
O passo seguinte foi então o de identificar possíveis contactos para a realização da entrevista semiestruturada. Em primeiro lugar, foram contactadas as Ordens de Engenheiros de vários distritos como Vila Real, Viana, Braga, Porto, Lisboa, Setúbal, Faro,
Aveiro, Bragança, entre outros, para a identificação de mulheres do perfil procurado,
ainda que esta opção não tenha sido bem-sucedida uma vez que as Ordens recusaram
o acesso à informação solicitada.
Como segundo plano e de forma a tentar simplificar este passo, foram pesquisados
via internet os contactos de académicas estrangeiras nas várias universidades do país
que se encontrassem a exercer a sua atividade profissional nas áreas científicas de
engenharia: Universidade do Minho, Universidade de Aveiro, Universidade de Coimbra,
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Instituto Superior de Engenharia
do Porto, Universidade Católica Portuguesa, Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, entre outras. Deste modo, foram contactadas as
secretarias das universidades enumeradas e elaborada uma extensa pesquisa, via site
dos Departamentos e Secções de Engenharias com vista a recolher informações que
auxiliassem na identificação de possíveis participantes. Para finalizar este processo,
as académicas imigrantes foram contactadas por correio eletrónico ou por telefone.
Numa terceira fase de recolha de nomes, foi ainda feita uma pesquisa de investigadores do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia localizado em Braga.
Desta recolha resultou uma amostra de 16 entrevistadas.
Mulheres imigrantes e qualificadas: “uma ficção científica?”
O obstáculo constantemente levantado pelas entrevistadas prendia-se com o receio
de que a confidencialidade não fosse totalmente garantida. As entrevistadas mostraram-se ainda desconfortáveis em serem categorizadas como “estrangeiras”, o que
nalguns casos se tornou num obstáculo à sua participação.
Durante a pesquisa dos contactos e troca de mensagens via correia eletrónico, acabou
por ocorrer uma situação involuntária, mas que acabou por ser ilustrativa do estigma associado à condição de imigrante em Portugal. Por lapso, uma das mensagens
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de apresentação do estudo e solicitação de participação seguiu para um endereço de
correio eletrónico indevido de uma professora de nacionalidade portuguesa. Tal equívoco provocou junto da docente um enorme desconforto por ter sido percebida como
integrada na categoria de “imigrante”, o que conduziu a algumas reações: “Estaremos
mais uma vez na história a entrar numa ‘caça às bruxas’ ou teremos outra inquisição?”.
Mais especificamente, a académica expressou o seu desconforto da seguinte forma:
“Os únicos imigrantes que eu conheço trabalham em atividades bem tradicionais,
apresentando pouca diversidade. Os homens trabalham nas obras de construção
civil ou na recolha de lixo e as mulheres dedicam-se às atividades de limpeza e de
serviços domésticos (…) eu formei-me em 1985 e sou membro da Ordem dos Engenheiros desde os meados dos anos 80. Sou uma participante bastante ativa nos
eventos e na vida da Ordem. Nunca vi nenhum imigrante na Ordem. Será que há?
Nunca vi no meio universitário nenhum “verdadeiro” imigrante na carreira académica. Conheço imigrantes (verdadeiros imigrantes) a trabalharem nas universidades em França, Reino Unido, EUA, etc. Em Portugal não conheço nenhum. Muito
menos mulheres-imigrantes. Ainda menos mulheres imigrantes e a trabalharem
nas áreas ditas “masculinas”. Não será ficção científica?”
Neste excerto é visível o desconforto da docente com a categoria de imigrante que
ela distancia daquilo que é o seu trajeto pessoal e profissional no contexto nacional.
Dir-se-ia que duvida que uma mulher imigrante dificilmente teria o seu percurso profissional. Esta reação, em certa medida, permite-nos explicar a relutância e desconfiança das participantes relativamente à presente investigação.
As participantes: características sociodemográficas
O grupo de entrevistadas apresenta um perfil diverso ao nível sociodemográfico, com
média de idades de 39 anos, sendo a idade mínima de 29 anos e a máxima de 54 anos.
Relativamente aos países de origem, estes não se cingem somente ao continente Europeu (Espanha, Alemanha, Bósnia e Herzegovina, República Checa, Hungria e Croácia), mas integra também profissionais de origem da Coreia do Sul, do Irão, da China,
da Colômbia e da Tunísia. Apenas duas das entrevistadas têm dupla nacionalidade,
sendo portuguesa a segunda nacionalidade.
Das 16 entrevistadas, apenas 2 das participantes não optaram por Portugal como primeiro país de imigração. A maior parte justifica esta escolha por se terem candidatado
a bolsas de pós-doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e terem
sido aceites. Outras referiram que foi uma escolha que atendeu a razões familiares,
nomeadamente “…ir atrás do meu namorado.” (Ent. 11); “…o meu marido é português
e decidimos morar em Portugal.” (Ent. 1). As restantes acabaram por referir outro tipo
de fatores decisivos: “A planta de produção da minha empresa em Portugal é uma das
melhores do grupo.” (Ent. 9); “Portugal está perto do meu país de origem e as culturas
são semelhantes.” (Ent. 16); e “Há [pessoas] experientes na minha área com quem
eu queria trabalhar.” (Ent. 10). As duas entrevistadas que não tiveram Portugal como
primeira escolha, admitem que pretendiam um país “mais desenvolvido” e “melhor
financeiramente”.
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As entrevistadas chegaram a Portugal entre os anos 1990 e 2013, sendo o ano 2009 o
mais representado (5 mulheres), tendo mais de metade das mulheres entrevistadas
iniciado o seu projeto migratório sozinha (9). As restantes completaram esta trajetória
acompanhadas pelas famílias, nomeadamente, pelos pais (1), maridos e/ou filhos (5).
Das 16 participantes, 11 são casadas e apenas 4 têm marido português.
Relativamente à situação profissional atual, as participantes referem ser difícil progredir nas suas carreiras académicas em Portugal, limitando-se, assim, a investir
em tarefas pedagógicas e científicas. A maioria das entrevistadas está em Portugal
como investigadora (8), identificando-se ainda algumas assistentes de investigação (5)
e professoras académicas de carreira (3). As participantes encontram-se tendencialmente em “carreiras de base” nas universidades portuguesas localizam-se, portanto,
em níveis mais baixos de hierarquia académica em comparação com a carreira académica do género oposto (Araújo, 2003: 120).
O estudo conseguiu captar alguma dispersão onde as entrevistadas exercem as suas
profissões, nomeadamente, Guimarães, Porto, Lisboa, Almada e Aveiro (que regista o
maior número de participantes: 7).
Processos de discriminação de mulheres imigrantes qualificadas em contextos
tipicamente masculinos
“Trabalhei na Holanda, realmente inserida num meio masculino, fui docente na Universidade de Delft, num departamento onde as únicas mulheres eram eu e [pausa]
as empregadas da secretaria! Ingressei no Departamento de ‘Matemática para a
Tecnologia’ e, além da minha investigação, dava aulas tanto a alunos de matemática
como de engenharia. Na Holanda, a Matemática era então um domínio onde trabalhavam quase exclusivamente homens, para não falar na Engenharia.” (Ent. 2).
Para a entrevistada 2, verifica-se que a sua dupla condição de identidade - mulher e
imigrante - fez com que fosse contratada para ser professora na citada universidade
holandesa, sendo exemplo de uma “boa imagem” de diversidade e igualdade que a
universidade passa para o exterior.
A nível nacional e em contextos laborais tipicamente masculinos, o grupo de mulheres entrevistadas não deixou de mencionar a discriminação que sente em relação à
sua dupla identidade de mulheres e de imigrantes. Ao nível contratual e salarial, é
possível relacionar a desigualdade de género com a hierarquia académica onde as
mulheres referem encontrar o chamado efeito de “teto de vidro” que bloqueia a sua
ascensão profissional. Com esta metáfora, realça-se como estas mulheres sentem
que têm menos probabilidades de serem nomeadas para cargos de liderança do que
os seus colegas homens (Catalyst, 2007; Santos, 2010; Cook e Glass, 2014). Deste
modo, as entrevistadas apontam uma maior facilidade na entrada na carreira de
investigação mas uma maior dificuldade de progredir para posições académicas ou
de ocupar posições de destaque e de gestão dentro da academia, principalmente,
em situações em que se acrescenta o “estrangeirismo” ao facto de ser mulher – a
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“dupla estranheza”. Dentro desta dificuldade de progressão académica, as entrevistadas também assumem que se um dia essa progressão acontecer será o resultado
de um processo mais lento, ao contrário do que percecionam sentir com os seus
colegas homens em que o processo é bem mais rápido. Referem inclusive que na
maior parte das situações são deixadas de fora e que “os homens competem entre
eles mesmos” (Ent. 9).
“Apesar de não me sentir discriminada como académica por ser mulher, a minha
experiência mostra que as mulheres não têm tantas oportunidades de fazer uma
carreira como os seus colegas homens” (Ent. 2).
“Quando são montadas comissões, por exemplo, só escolhem os homens, não que
tivesse à espera que me chamassem porque sou estrangeira, mas não vejo outras
mulheres lá” (Ent. 5).
“[Ser] mulher e imigrante causaram que não ganhei nenhum concurso dos vários
a que concorri, até que acabei por desistir” (Ent. 8).
Todavia, as entrevistadas tendem a naturalizar e a individualizar a discriminação de
género ao afirmarem que não se sentem discriminadas e justificam estas situações
com a sua “condição biológica” (Ent. 2). Isto é, a desigualdade de género é desvalorizada pelo facto das participantes serem ou poderem ser mães, o que serve como
uma plausível justificação e como um fator impeditivo e causador do efeito de “teto de
vidro” (Catalyst, 2007; Santos, 2010; Cook e Glass, 2014):
“Se não chegamos tão longe não é por discriminação no local de trabalho, mas
porque realmente não temos oportunidade de nos emprenharmos tanto como os
homens. Na minha opinião, isto deve-se à nossa própria condição de mulheres
(Ent. 2).
O preconceito contra a mulher pode ter diferentes conotações. O simples facto de
sermos mulheres não pode ser um obstáculo, mas quando somos uma mulher
com obrigações familiares - uma mãe - realmente pode fazer as pessoas pensarem que somos menos orientadas para o trabalho. Geralmente, não há verdade
nisso. Mas o valor do trabalho para a mulher torna-se muito mais baixo, em comparação com o de um homem, mesmo que o homem também tenha obrigações
familiares – ser pai” (Ent. 4).
“Considero que ser mulher já não é muito um problema, apesar de ser mãe certamente afeta todos os aspetos da vida profissional. Para as outras pessoas, ter
obrigações familiares significa que o trabalho não é uma prioridade na minha vida,
nem que me posso dedicar totalmente a ele. De alguma forma, aos olhos dos
outros, esta situação de ser mãe é percebida como se o meu potencial de trabalho
fosse menor do que o das outras pessoas e que eu não possa alcançar tanto ou
mais como elas” (Ent. 5).
A maternidade surge assim como legitimadora da desigualdade de género. Os homens parecem figuras ausentes desta reflexão sobre as responsabilidades familiares
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e quando presentes, o seu papel e obrigações parecem não ser questionados. A responsabilidade relativa à discriminação passa assim a ser das próprias mulheres, ou
seja, uma responsabilidade individual que iliba a sociedade e os homens enquanto
agentes de discriminação (Amâncio, 2003).
Torna-se ainda relevante especificar estes processos de desigualdade nas relações
com o género oposto nos seus quotidianos de trabalho, onde, as entrevistadas na sua
maioria, estão de acordo com a inexistência de práticas discriminatórias embora haja
testemunhos de que “…as pessoas não falam entre elas e que arranjar amigos no
ambiente de trabalho não é fácil” (Ent. 6) e que “…não há uma valorização pelos meus
colegas de trabalho” (Ent. 8). Ou seja, por um lado apontam não sentir qualquer tipo
de discriminação e, por outro lado, acrescentam que não é fácil serem valorizadas.
Este grupo de mulheres parece, assim, estar consciente das “micro desigualdades”
(Araújo, 2003) que sofrem no seu dia-a-dia de trabalho e de que estes contextos valorizam mais caraterísticas do género masculino, criando a persistência de práticas invisíveis que institucionalizam a dominação dos homens sobre as mulheres (Loureiro e
Cardoso, 2008): “Tudo é menor para elas” (Ent. 12). Observa-se, ainda, a perceção das
participantes de que as mulheres têm de provar na prática que são mais competentes
do que os seus colegas homens (Saavedra, Taveira e Silva, 2010).
Defende-se que a desvalorização da discriminação de género acaba por ser uma consequência da própria sociedade. As entrevistadas parecem ter dificuldade em colocar
em causa o poder masculino instaurado e que reforça o acesso dos homens à maioria
dos lugares de topo o que, consequentemente, induz a que este “género forte” continuará a manter esta superioridade numérica nas posições de topo e, desta forma, as
mulheres a serem consideradas sempre como as “segundas melhores” (Loureiro e
Cardoso, 2008: 224), mesmo que o seu esforço seja o dobro do sexo oposto.
As entrevistadas tendem assim a “naturalizar” a discriminação de género de que são
alvo, fundamentalmente, ao associarem à sua condição de mulheres-mãe, ao aceitarem que têm que fazer um esforço suplementar e ao fazer uso de uma feminilidade
caracterizada pelo estabelecimento de relações afáveis com os seus pares masculinos. Assim, aceitam as regras masculinizadas dos seus quotidianos e criam diferentes estratégias, de forma a superar a sua condição de género enquanto mulheres:
mentalizam-se desde o início de que não será uma tarefa fácil trabalharem nestes
contextos mais masculinizados e, por isso, devem encarar tudo com trabalho duro,
persistência e acreditar em pleno nas suas capacidades porque mais ninguém o fará
(Ent. 4); mais tentam criar boas relações com todos os seus colegas de trabalho, independentemente do posto hierárquico em que estão alocados (Ent. 9); tentam pensar
a longo prazo e criar um terreno mais maleável para as próximas mulheres nesta
situação, mantendo a calma, mostrando as suas habilidades e não entrando em discussões com o se sexo oposto (Ent. 10); e, por fim, tentam fazer sempre mais e melhor
que os seus colegas homens (Ent. 12).
“Deve ficar claro desde o início que não será uma tarefa fácil, e uma vez que você
aceitar esse facto, será mais fácil lidar com todos os desafios. Não espere muito
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apoio e compreensão dos outros, ou esperança de que ele vai ficar mais fácil, em
vez disso você precisa confiar em si mesmo e ser determinado, e as coisas vão
funcionar (Ent. 4).
Na minha opinião, é importante que tudo comece a tornar-se claro e que se comece a preparar o “terreno” para a seguinte mulher não ter o mesmo tratamento
injusto. Para fazê-lo, deve se ter e mostrar mais habilidades objetivamente em vez
de apenas discutir com os homens. Assim, melhorar a si mesmo” (Ent. 10).
“No entanto, em caso de estarmos num ambiente dominado por homens, eu acho
que ela deveria ser melhor em determinada área do que seus colegas do sexo
masculino, a fim de alcançar o mesmo status e estar preparado para a discriminação quando se trata de emprego, salário, autoridade e esforço” (Ent. 12).
Ainda assim devem ser reconhecidos momentos e situações de discriminação de género quando as mulheres são masculinizadas no seu contexto de trabalho: “É mulher,
‘mas’ vale por dois homens” (Ent. 14). Está-se perante um tipo de discriminação disfarçada por um elogio que enfatiza o masculino como (dupla) norma. Para Ferreira (2009)
quando uma mulher consegue se destacar, a expetativa é sempre maior daquela que
se teria com um homem, uma vez que esta pertence a um género que a remete para
uma situação de desvalorização imediata. As entrevistadas referem, ainda, que nos
seus contextos de trabalho, um erro cometido por um homem é imediatamente esquecido, mas o mesmo não é verdade para as mulheres: “Quando um homem erra,
ele é perdoado. Se uma mulher comete o mesmo erro, ela é esconjurada” (Ent. 13). Os
homens são assim antes de tudo indivíduos e não seres ‘genderizados’.
É ainda importante referir que, dentro do mundo académico, também são apontadas
situações de desconforto por parte dos próprios alunos: por um lado, verifica-se uma
não-aceitação por parte dos alunos do sexo masculino e, por outro lado, nota-se alguma insegurança por parte dos alunos do sexo feminino:
“(…) já o mesmo não acontecia relativamente aos alunos, sobretudo aos de Engenharia, que não viam com bons olhos receberem aulas de Matemática de uma
mulher estrangeira. Aqui não sei dizer qual o fator que contava mais: o ser mulher
ou o ser estrangeira…” (Ent. 2).
“Tenho reparado que as raparigas, em contextos masculinos, evitam geralmente
chamar a atenção e evitam questionar, ou seja, evitam colocar questões, dúvidas
aos professores. Os colegas masculinos são muito mais atrevidos, com menos
sentido do ridículo e conseguem chegar, às vezes, mais longe, porque colocaram
no momento certo a questão certa… basicamente, colocando centenas de questões erradas antes” (Ent. 3).
Atente-se que na primeira citação, o género aparece indissociável da etnicidade “mulher estrangeira”, concorrendo ambas as condições identitárias para a ‘outridade’ da
entrevistada 2. Este excerto serve ainda de mote para introduzir a etnicidade nestes contextos de trabalho, onde o facto de serem imigrantes também gera situações
acrescidas de discriminação.
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A barreira comunicacional surge como o principal constrangimento do dia-a-dia de
trabalho destas mulheres imigrantes. As entrevistadas apontam o “saber falar português” como uma grande ajuda à sua integração: “Eu consigo falar e perceber 80%
da língua e para mim, isto é um grande avanço em termos de integração” (Ent. 9). Já as
mulheres que não sabem falar português, descrevem experiências diferentes, nomeadamente, relatam barreiras no trabalho e uma dificuldade acrescida em estabelecer
relações profissionais com os seus colegas:
“Vindo da Europa do sudeste… a maioria das pessoas em cargos administrativos
presumem que eu sou uma imigrante com baixas qualificações/baixa escolaridade. Eles ficam irritados e, por vezes, não estão realmente dispostos a explicar
lentamente se eu não entender as explicações em primeiro lugar” (Ent. 4).
“Os meus colegas falam Português nas discussões de trabalho, mesmo em algumas obras sérias que devemos todos estar a par. Eu sinto-me de parte e às
vezes acho que eles fazem isso de propósito. Há sempre uma preferência para o
Português quando há alguma limitação no orçamento para o material, lugar (…)
por vezes, é difícil participar em decisões” (Ent. 14).
Esta barreira comunicacional, só por si, é suficiente para constituir uma verdadeira
“barreira” e criar situações de desconforto, uma vez que faz com que, por exemplo,
as entrevistadas não consigam dar a sua opinião e discutir assuntos em tomadas
de decisões (estes falados somente em português). Aqui, mais uma vez, persiste a
dificuldade de progressão académica, agravando-se quando a variável étnica lhe é
associada.
Na verdade, segundo os testemunhos recolhidos, parece que a condição de estrangeira acentua ou supera a discriminação de género. De uma forma geral, a maior
parte das imigrantes aponta que o facto de serem estrangeiras acaba por pesar mais
e causar um maior impacto num contexto masculinizado do que o facto de serem mulheres, à exceção de uma das entrevistadas de origem espanhola que considera não
ter sofrido dificuldades de integração dadas as semelhanças entre Portugal e o seu
país de origem (desde a cultura à língua).
“Possivelmente ser imigrante pesa mais do que ser mulher. Em termos de contratação, é provável que um país tenha preferência pelos seus próprios cidadãos
(Ent. 1).
Ser imigrante realmente diminui as minhas oportunidades de encontrar um bom
emprego, pois, até os meus colegas portugueses lutam por um bom emprego. Não
saber perfeitamente a língua portuguesa torna-se realmente um grande obstáculo todos os dias, principalmente na vida profissional” (Ent. 4).
“A etnia (…) Os portugueses não conseguem distinguir diferentes culturas asiáticas, para eles se veem alguém com os olhos em bico são logo chineses. A maioria
dos chineses que têm mais amigos dentro da comunidade chinesa é porque falam
mal a língua portuguesa (que é difícil de assimilar) e por isso refugiam-se na “sua”
comunidade” (Ent. 13).

84

Revista do Observatório das Migrações

“Como imigrante já posso dizer que há algumas diferenças entre alguns grupos.
Na verdade, há grupos que são muito recetivos e acolhedores para as pessoas internacionais e há outros que não sabem o que é a cultura e como se comportarem
quando você tem colegas de outros países” (Ent. 14).
O impacto causado pelo facto de ser imigrante tem indícios mais pejorativos do que o
impacto de ser mulher, nestes contextos tipicamente masculinos. A verdade é que há
sempre uma condicionante em determinada situação que se impõe mais que outra.
E, em geral, a barreira linguística encontra-se de mão dada com a forma como estas
mulheres imigrantes criam relações e atuam no seu local de trabalho. Verifica-se,
pois, que a aprendizagem do português é o primeiro passo para uma melhor e mais
completa integração a nível profissional no meio académico.
Conclusão
A análise anteriormente descrita permite reconhecer limitações, constrangimentos
e desigualdades que serão resumidamente retomadas no sentido de identificar algumas recomendações para o desenvolvimento e melhoria na integração deste grupo
específico de mulheres nestes contextos profissionais, também eles, específicos.
A par de todo o discurso de promoção da igualdade entre os homens e as mulheres, há evidências que sustentam de que as mudanças no mundo laboral ainda não
atingiram um nível igualitário de oportunidades e que as desigualdades agravam-se
quando é introduzida a variável etnia.
A análise qualitativa desenvolvida na presente investigação aponta ser possível para
um grupo de mulheres aqui representado trabalharem num meio laboral considerado
tradicionalmente masculino, embora, para tal, estas sejam obrigadas a adotar diferentes estratégias de adaptação (ou até de sobrevivência). Assim, procuram construir
o seu espaço de manobra como profissionais a partir de uma esforço suplementar no
sentido de confirmar a sua competência. Esforço suplementar que, na sua perceção,
os seus pares masculinos não têm de fazer. Além disso, nestes contextos onde se
conseguem manter e trabalhar, são percebidas como seres que a ele não pertencem,
sentido que suscitam inclusive comportamentos paternalistas por parte dos seus colegas homens. Esta é também outra forma de a discriminação de género se manifestar: uma discriminação que passa por um tratamento diferenciado e protetor por
parte dos colegas do sexo masculino porque as participantes são mulheres; ou, em
algumas situações, por uma valorização por parte dos colegas do sexo masculino às
suas colegas porque elas valem mais do que “dois homens”. É também neste sentido
que as participantes têm de provar constantemente a sua competência e valor profissional, sendo obrigadas a desenvolver estratégias que lhes permitam sobreviver e
legitimar o seu papel nestes contextos de hegemonia masculina.
Outra forma de discriminação de género está associada à divisão entre o trabalho e
a família, onde a maternidade surge como legitimadora da desigualdade de género.
Nas palavras de algumas das entrevistadas: a imagem do “chefe de família” (o que
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coloca o “pão na mesa”) aparece ligada aos homens e a imagem das mulheres é remetida para a sua condição de género enquanto mães e cuidadoras da família. Esta última
condição de género que ainda atualmente representa as mulheres em geral, acarreta
repercussões ao nível profissional como a dificuldade em progredir nas suas carreiras
de investigação/académicas, limitando-se a investir tarefas pedagógicas e científicas.
Neste sentido, as mulheres deparam-se com o chamado efeito de “teto de vidro” uma
vez que são percebidas como não adequadas para posições hierarquicamente mais altas e incapazes de tomar decisões objetivas (Catalyst, 2007; Santos, 2010; Cook e Glass,
2014). Esta dificuldade de progressão na carreira, bem como o processo de integração e
de adaptação são potenciados pela condição étnica destas mulheres que, no geral, não
se sentem enquadradas no seu local de trabalho, percecionando que um ambiente positivo e de apoio dos seus colegas homens facilitaria mais a sua integração profissional.
A barreira linguística surge como o elemento mais potenciador da sua discriminação
étnica. O não saber falar português é um entrave para algumas das entrevistadas por
não conseguirem participar nas tomadas de decisão ou discussões profissionais importantes, sendo por isso desvalorizadas e deixadas de parte o que, inerentemente, lhes
provoca uma monotonia laboral sem qualquer esperança de ascensão profissional.
Após sintetizar os pontos de desigualdade mais marcantes e sentidos pelo grupo de
profissionais em causa é importante identificar algumas recomendações para superar
estas limitações subjacentes à dupla estranheza destas mulheres.
Desta forma, o primeiro passo passa por ter uma opinião pública informada e sensibilizada para estas micro-desigualdades sofridas pelas mulheres imigrantes investigadoras/académicas e que passam despercebidas no nosso dia-a-dia. Para o efeito, é
necessário mudar mentalidades num futuro próximo. Esta mudança não deve ser vista
como uma responsabilidade individual porque, tal como Loureiro e Cardoso (2008: 228)
referem, “esta missão apresenta-se difícil sem a ajuda dos organismos oficiais”. Ferreira (2009: 218) acentua: “não podemos esperar que a superação das desigualdades
se produza exclusivamente ao nível [micro] e das interações entre mulheres e homens,
já que a sociedade se estrutura em torno do princípio da desigualdade ao nível do funcionamento das instituições e da organização da vida social”. A sociedade tem, assim,
um papel fundamental no que toca a desigualdades entre os géneros e, acrescenta-se,
desigualdades associadas à etnicidade.
A um nível mais micro (organizacional) sugere-se que se (re)pense e se (re)defina as
políticas de igualdade de oportunidades, tendo em conta as especificidades dos grupos
minoritários, as suas experiências de vida e os seus contextos. Neste caso, recomenda-se que seja feito um diagnóstico de necessidades de grupos de profissionais específicos (e tendencialmente masculinizados), já que a existência de políticas formais
familiarizadas como a gestão da diversidade não é suficiente para assegurar avanços
nesta matéria, porque mesmo sendo utilizados procedimentos mais formalizados, as
práticas discriminatórias continuam a persistir embora estejam encobertas por uma
“retórica de objetividade e cientificidade” (Cabral-Cardoso, 2003: 58). É fundamental
atender que a existência de uma política de igualdade de oportunidades é utilizada,
muitas vezes, como um subterfúgio para dispensar a reflexão ou discussão de atos
discriminatórios que ocorram a um nível micro (Cabral-Cardoso, 2003).
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Ao nível do género, reconhece-se como fundamental para uma efetiva política de
igualdade nas instituições académicas, a implementação de planos de ação que integrem todos os níveis, do reconhecimento da igualdade de género nos documentos
estratégicos das instituições, à avaliação de todo um outro conjunto de fatores-chave
da gestão que devem compreender os componentes da sua estrutura organizativa
(CIG, 2008): informação e comunicação; processos de recrutamento e seleção; acesso
à formação; progressão na carreira; sistemas de avaliação de desempenho; sistemas
remuneratórios; e políticas de conciliação entre vida profissional, familiar e pessoal.
A este último nível é preciso também repensar os espaços privado-público e promover
uma maior igualdade entre homens e mulheres na partilha das responsabilidades
domésticas e familiares: “sem igualdade fora do local de trabalho será muito difícil
falar-se de igualdade no local de trabalho” (Loureiro e Cardoso, 2008: 228). É fundamental aceitar novas dinâmicas familiares e diferentes valores, despromovendo visões
tradicionalistas em torno da família, para que os papéis sociais dos homens e das
mulheres possam ultrapassar uma organização familiar tradicionalista (Silva, 2010).
Segundo Santos (2010) há uma literatura crescente acerca de “políticas amigas da família” e de programas de ajustamento do trabalho com a vida privada implementadas
pelas organizações. Contudo, alguns estudos evidenciam várias limitações inerentes
a estas políticas de conciliação, nomeadamente, o facto de serem programadas tendo
em conta grupos específicos de trabalhadores (somente mulheres com crianças pequenas) e de não questionarem os valores tradicionais implementados pela sociedade
como a ideia do “trabalhador ideal” ser um homem. Em resultado, Santos (2010) acaba por não depositar confiança nestas “políticas amigas da família” que apenas tendem a controlar o comportamento das pessoas, esperando uma disponibilidade física
e mental total para as atividades laborais. É importante que estas políticas existam,
mas de forma moderada e pensada consoante as necessidades de cada colaborador.4
Ao nível étnico e olhando para o grupo das entrevistadas, o processo de adaptação
das políticas não se torna tão claro. Nas políticas migratórias parece ainda se assumir que a migração laboral é masculina, seguindo-lhe uma reunificação familiar
feminina. Assim há que adequar as políticas migratórias deste modelo tradicional em
vez de esperar que a realidade se adeque às políticas existentes. Ou seja, é preciso
adequar as políticas às particularidades da diversidade migratória e das imigrantes
qualificadas, apoiando o seu potencial e o seu contributo para o contexto nacional. Especificamente, é esperado que, ao invés do conjunto de planos nacionais específicos
onde as medidas destinadas às mulheres imigrantes constituem apenas subpartes de
documentos (Góis e Marques, 2014), se construa uma cultura de igualdade e de nãodiscriminação que se reflita na prática, não deixando de parte algumas caraterísticas
importantes das imigrantes - como o facto de serem qualificadas.
Outro ponto que torna o processo de adaptação não tão acessível relaciona-se com a
barreira comunicacional. Por um lado, com a falta de domínio da língua portuguesa
e, por outro lado, com o facto de ainda não se falar nos dias de hoje (ou raramente) a
língua inglesa num contexto de trabalho marcado pela diversidade. Com tal, sugerese uma operacionalização adequada dos processos de integração e socialização for-
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malmente definidos, certificando as aptidões linguísticas de cada um. É importante
não fixar somente na língua portuguesa mas, também, são recomendadas formações
de aprendizagem da língua inglesa por parte de todos os membros da academia interessados em fazê-lo, focadas nos termos técnicos mais vulgarmente utilizados nas
diversas áreas científicas. Mais se recomendam formações de sensibilização para
os problemas sentidos durante o processo de integração e adaptação dos colegas
imigrantes: desenvolver seminários ou reuniões entre colegas dos mesmos departamentos e universidades de forma a haver uma partilha de experiências de sucesso ou
de insucesso dos processos de integração vividos em Portugal. Pretende-se, assim,
melhorar as políticas de integração de cada universidade.
Finalizando, tal como foi dito pelas entrevistadas, é importante acreditar que “uma árvore não faz uma floresta” (Ent. 13) e que um dia mais tarde estes contextos tipicamente masculinos serão desmoronados e farão parte da história “de conquista de espaço
das mulheres. Não que seja [um espaço] só para mulheres, mas um espaço uniforme,
onde sejam vistas as pessoas por si e [pelas] suas capacidades. É preciso sermos persistentes, ir à luta, as capacidades estão lá, são as mesmas ou até melhores [risos]” (Ent.15).
Notas
1
Amâncio define estes estereótipos sociais como “ideologizações de comportamentos e ações de grupos de pessoas, estratificadas segundo critérios socialmente valorizados, traduzindo a representação subjetiva e socialmente partilhada de uma ordem de relações intergrupais” (1993: 35). A autora reforça ainda que a “divisão universal”
dos papéis entre sexos no seio da família parece contribuir para a estruturação dos estereótipos sexuais: “A ampla
difusão e consenso na família, na escola e nos meios de comunicação social da sobrevalorização da categoria
masculina e da sua posição referente enquanto modelo de adulto poderão explicar que, logo desde a socialização
primária, a aprendizagem do estereótipo masculino seja anterior ao do feminino. De facto, se os papéis, enquanto
padrões comportamentais desejáveis, contribuem para que as crianças diferenciam preceptivamente as atividades masculinas e femininas (...) a universalidade das representações associadas às categorias sexuais contribui
para que, ao longo do processo de socialização, esta diferenciação dê lugar a uma outra em termos do que devem
ser os homens e as mulheres”. (Amâncio, 1993: 71).
2
Segundo o INE (2012), para reforçar esta ideia de dependência do género feminino, “são as mulheres quem mais
utiliza instrumentos de conciliação entre o trabalho e a família, como a redução do horário de trabalho, a interrupção de carreira e a licença parental. Os cuidados a menores e a pessoas dependentes são, também, assegurados
essencialmente pelas mulheres. A existência de filhos, sobretudo em idades mais baixas, e o nível de escolaridade
condicionam a participação feminina no mercado de trabalho.” (INE, 2012: 27).
3
Termo definido por Morrison e Glinow (1990, in Santos, 2010) como uma barreira subtil e invisível, embora forte
o suficiente ao ponto de impedir a ascensão das mulheres a posições hierárquicas mais altas.
4
A empresa portuguesa Microsoft é um exemplo deste controlo dos seus colaboradores, dada a extensa oferta
de vários serviços: “arranjo de roupa e calçado, limpeza, obras e reparações, lavagem de automóveis, take away
e catering, veterinário e canil; no que se refere a recados: serviço de florista, fotografia, documentação, bilhetes
para espetáculos, jornais, farmácias, mercearia... Assim, coloca-se uma interrogação: haverá, para estes/as trabalhadores/as, vida pessoal para além das fronteiras organizacionais da Microsoft?” (Santos, 2010: 14).
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n Imigração qualificada: o caso dos profissionais de

música clássica oriundos da Ucrânia na Orquestra
Clássica da Madeira
Qualified immigration: the case of classical music
professionals from Ukraine in Madeira Classic Orquest
Teresa Norton Dias*

Resumo

No universo artístico da Região Autónoma da Madeira existe um
significativo e experiente grupo de profissionais de música clássica oriundos de países da Europa Central e de Leste. Tomando como principal enfoque o papel daqueles que assumem, no
seio da Orquestra Clássica da Madeira, maior representatividade
relativamente ao país de origem - os ucranianos - procurámos,
através de um estudo empírico caracterizar esta população e
perceber, não só o seu papel na sociedade de acolhimento, como
a sua aceitação por esta.
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Abstract

In the artistic universe of Madeira there is a significant and experienced group of classical music professionals from countries of
Central and Eastern Europe. Taking as its primary focus the role
of those who assume, within the Madeira Classical Orchestra,
greater representation of the country of origin - Ukrainians - we
sought, through an empirical study, to characterise this population and understand not only their role in the host society, but
also their acceptance by it.
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n Imigração qualificada: o caso dos profissionais de música clássica
oriundos da Ucrânia na Orquestra Clássica da Madeira
Teresa Norton Dias
Introdução
Neste estudo olhámos o universo multicultural artístico da Região Autónoma da Madeira (R.A.M.) nas instituições do ensino da música e nas estruturas profissionais
de performance. Trabalhámos para perceber quem eram os profissionais de música
clássica cujo semblante por detrás do instrumento fazia denotar a multiplicidade de
origens. Procurámos um universo central, a Orquestra Clássica da Madeira (O.C.M.)
e partimos daí à procura de compreender de onde vinham, porque haviam escolhido
Portugal e, mais concretamente, a R.A.M. e como é que os seus pares e a sociedade
de acolhimento, aceitaram a sua presença.
Fizemos uma escolha primeira sobre os profissionais de música clássica oriundos de
países de ’Leste Europeu’1 e só depois é que nos centrámos naqueles cuja nacionalidade se nos apresentava numericamente mais representativa: a ucraniana.
Desenvolvemos um estudo exploratório de caráter empírico com dois subgrupos (direta e indiretamente ligados aos profissionais de música clássica da O.C.M. oriundos da
Ucrânia), tendo utilizado como ferramentas, entrevistas semidirigidas e inquéritos por
questionário. Neste processo, as entrevistas semidirigidas foram realizadas ao conjunto de profissionais de música clássica de origem ucraniana em estudo, aos seus pares,
a programadores de espetáculo, a historiadores, a dirigentes, a ex-alunos e a encarregados de educação (12 entrevistas no total). Os inquéritos por questionário foram também realizados aos profissionais de música clássica da O.C.M. de origem ucraniana e
ainda a cem elementos da sociedade de acolhimento (115 inquéritos no total).
Mediante as técnicas de recolha de dados referenciadas procurámos conhecer e compreender as motivações daquela população para emigrar e investigar as razões do
seu sucesso, patente na opção de residência há mais de uma década, em Portugal. Foi
também nossa intenção auscultar a sociedade de acolhimento sobre a permanência
daqueles profissionais na R.A.M. e compreender a forma como foram aceites pelo
mercado de trabalho.
Música e migração
Migração, enquanto mobilidade geográfica, apresenta-se como uma das características próprias da profissão de músico, cuja deslocação do país de origem é indissociável
da oportunidade de enriquecimento e crescimento enquanto artista.
Dada a especificidade da profissão e de acordo com as leis do mercado, a cada lugar com oferta de vaga contratual corresponderá um músico com as características
para a preencher, tornando reduzida a probabilidade de cada um se poder cingir às
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orquestras que lhe são fisicamente próximas, mas a todas aquelas onde terá maior
possibilidade de poder preencher uma vaga. Esta realidade ganhará mais peso quanto
maior for o investimento de cada país na formação de músicos de orquestra e menor
a disponibilidade para os empregar, forçando-os a delinear trajetórias para além do
espaço geográfico onde cresceram, sacrificando-se por vezes, ainda que exercendo
profissionalmente na sua área de formação, a precárias condições de vida e de trabalho (Segnini, 2011).
Ao fenómeno da imigração não é de todo alheio o fator económico e social apontado
pelos próprios imigrantes e por Segnini (2011: 77), citando Ravet (2003) e Coulangelon
(2004), quando, acerca da realidade brasileira, defende que “a docência no ensino superior público e o trabalho em orquestras, também públicas, constituem as principais
possibilidades de trabalho formal para o artista de música, tanto no Brasil como em
outros países industrializados”. A autora sustenta ainda que: “a imigração de músicos
oriundos de países do Leste Europeu foi uma das estratégias implementadas por várias
orquestras brasileiras, em várias regiões do país, na busca da conjugação do binômio
excelência musical e contratos de assalariamento distantes das condições de trabalho
dos servidores públicos, sobretudo no que tange à condição de estabilidade no trabalho” (Segnini, 2011:81), o que é de realçar atendendo à situação que se vivia nos seus
países de origem e dada a importância dos montantes auferidos poderem ultrapassar
em muito a remuneração naqueles, não obstante a precariedade contratual constatada
no Brasil em que os contratos eram temporários, como aponta o estudo da autora. Em
Portugal e na R.A.M., apesar de também subsistir um nível remuneratório abaixo do
desejado, a possibilidade de exercerem a profissão para a qual se prepararam durante anos foi suficientemente apelativa para atrair profissionais altamente qualificados,
oriundos de países onde sabemos predominar a “escola russa”2, responsável pela formação de profissionais que se distribuem hoje por orquestras e escolas especializadas
um pouco por todo o mundo: Alemanha, Brasil, Estados Unidos da América, Grécia e
Portugal. A aspiração destes profissionais altamente especializados em, como qualquer outro cidadão, atingir a estabilidade económica e social, pensando não só em si,
mas também nos familiares que deixaram no país de origem e no do futuro daqueles
que trouxeram ou trarão ao mundo foi o fator per si apontado pelos próprios como essencial à sua fixação geográfica e ao sucesso no processo de integração na sociedade
de acolhimento. No caso de alguns deles, sabemos que o impulso para emigrar não foi
apenas suscitado por condições profissionais ou meramente financeiras, mas também
pelas condições climáticas a que se associa o fator saúde, pois terá pesado na sua decisão o receio dos efeitos secundários do acidente de Tchernobyl, na Ucrânia, em 1986.
Tal como é sabido, a atividade artística proporciona a mobilidade daqueles que a
exercem, ora na procura de mais formação e de novas experiências (participando em
concursos internacionais, integrando escolas de renome e aprendendo com grandes
mestres), ora na procura de um espaço próprio na sua área de formação (como no
caso de um artista a solo), ou ainda integrando um grupo e, neste caso, uma orquestra. A mobilidade na profissão de músico verifica-se um pouco por toda a comunidade
musical (Sá, 2004; Nico et al., 2007; Côrte-Real, 2010), a cuja condição de migrante se
associa a ideia de crescimento e de partilha, num espaço geográfico diferente daquele
onde nasceram.
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Relativamente ao universo em estudo, Mendes (2011: 274) na sua abordagem sobre
representações e estereótipos dos imigrantes russos e ucranianos na sociedade portuguesa, mostrou a aceitabilidade e o reconhecimento da alta produtividade dos imigrantes russos e ucranianos pelos empregadores portugueses, apoiada não só na
qualificação que possuem e na “sua dedicação e (…) gosto pelo trabalho”, mas também na sua grande “propensão para a mobilidade, nomeadamente geográfica”. Este
último fator aplica-se tanto à Madeira como a outras regiões, tal como é referido por
Reis et al. (2007).
É preciso não esquecermos as razões que trazem os músicos ucranianos a Portugal,
os valores que transportam consigo e as razões que os movem em mais uma etapa,
fatores comuns à maioria dos imigrantes oriundos de países do ‘Leste Europeu’, independentemente do ramo profissional em que se encontram inseridos, e que marcam
“significativamente a alteração das relações da imigração” e modificam “os impactos
regionais dos novos residentes” (Reis et al., 2007: 65).
A mobilidade dos migrantes de países da Europa Central e de Leste é uma característica que também foi identificada num estudo para a Rede Europeia das Migrações sobre “O Impacto da Imigração nas Sociedades da Europa – o caso Português”
(D’almeida et al., 2004: 40), onde se reconhece: “…a existência de um movimento migratório de músicos da Europa Central e de Leste para o interior do país, provocado
pelo facto de existir oferta no mercado, dinamizando as escolas pela sua capacidade
de trabalho, disciplina e organização.”
Importa ainda referir que, em Portugal, a música representa o subdomínio das artes
onde a presença de profissionais imigrantes é mais notória (Nico et al., 2007; Gomes
et al., 2010) e que num inquérito aplicado às orquestras portuguesas em 2002 (Conde et al., 2003) foi igualmente identificado um fluxo de músicos proveniente do Leste
Europeu, que chegou às orquestras portuguesas nos anos de 1990. Neste estudo,
os autores concluem que a percentagem de músicos do Leste Europeu é maior nas
orquestras que foram fundadas ou reestruturadas na década de 1990 (caso da Orquestra Sinfónica Portuguesa) e que, em orquestras com maior antiguidade e maior
estabilidade institucional (como a Orquestra Gulbenkian, nascida em 1962), a percentagem de músicos do Leste Europeu revelou ser inferior.
A música como instrumento no diálogo intercultural
Não é novo nem recente o papel que as artes têm ou podem assumir como instrumento privilegiado no fortalecimento do diálogo entre culturas e para o qual a mobilidade
dos artistas assume vantagem em relação a outras profissões.
Sabemos ainda que a música, em particular, goza de uma outra propriedade universal (Farinha, 2012): per si constitui-se numa linguagem própria e independente da
nacionalidade de quem a reproduz e, por isso, igualmente independente da língua que
o seu intérprete fala, deixando-se o sucesso à capacidade de cada um em transmitir
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e fazer-se entender. Independentemente de outras ferramentas auxiliares utilizadas
(como o gesto, por exemplo) sabemos também que a afinidade e empatia que se gera
entre os pares é suficientemente forte para mover barreiras facilmente criadas pela
simples dificuldade em comunicar.
Mesmo no plano da formação essa realidade multicultural é visível em países como
Portugal, que não tinha tradição no ensino da música clássica e, em especial, na formação dos músicos de orquestra e que teve necessidade de recorrer a contratações
de especialistas de países onde essa formação estava solidamente implementada.
O peso da diferença qualitativa entre o ensino que se proporciona em Portugal nos finais do século XX e aquele que se vem a verificar com a formação que trazem e podem
proporcionar os profissionais licenciados pelos Conservatórios Soviéticos, constituise como um “benefício decorrente da partilha de competências e saberes que muitos
destes profissionais altamente qualificados podem fazer com quem entre nós quer
aprender. A transformação ocorrida no ensino da música, um pouco por todo o país,
graças à presença de músicos estrangeiros enquanto professores nos conservatórios
regionais é o expoente máximo desse ganho cultural”, como sustenta Rui Marques
(2007: 14), à data, alto-comissário para a Imigração e Minorias Étnicas. Em pleno
século XXI, a esta circunstância não são indiferentes as instituições universitárias e
politécnicas que em Portugal acreditam, ao mais alto nível, o ensino especializado da
música.
É neste contexto de mobilidade, combinadas as elevadas competências técnicas e artísticas, a que se junta a aspiração a uma vida melhor, que incluímos a população em
estudo, enquanto membros do elenco da Orquestra Clássica da Madeira e docentes
nas instituições públicas de ensino artístico regionais, como o Conservatório – Escola
Profissional das Artes da Madeira e o Gabinete Coordenador de Educação Artística.
Perfil social dos músicos ucranianos da Orquestra Clássica da Madeira
Dos profissionais de música clássica da O.C.M. circunscrevemo-nos neste estudo,
como anteriormente referido, aos músicos que, sendo oriundos de países que integraram a ex-U.R.S.S., são originários do país com maior representatividade no que
respeita à imigração em Portugal: os ucranianos. Estes representam em 2011, 29%
do elenco da O.C.M. e o seu país de origem, segundo os dados do relatório do S.E.F.
relativo ao mesmo ano, está em segundo lugar (com 11%) no que respeita não só à
imigração, como também à respetiva condição legal, logo a seguir ao Brasil3, país de
expressão portuguesa.
O nosso universo de estudo é composto por 15 indivíduos, sendo 9 do sexo feminino e 6
do sexo masculino, numa supremacia percentual de mulheres (60%) sobre os homens
(40%). São todos naturais da Ucrânia, caracterizando-se quanto ao seu estado civil
da seguinte forma: 1 mulher solteira, 2 divorciadas, 2 casais em união de facto e os
restantes casados (estes casamentos, à exceção de 2 elementos, acontecem dentro
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do próprio grupo). Dos 13, em 15 indivíduos que responderam ao inquérito, apurámos um número total de 12 filhos, 10 dos quais menores de idade, tendo 7 deles
nascido em Portugal (1 em Ponta Delgada e 6 no Funchal) e 5 na Ucrânia4. Todos os
filhos menores de idade frequentam, ou frequentaram, as escolas portuguesas entre
o pré-escolar, o 3.º Ciclo do Ensino Básico e o Curso Profissional de Instrumentista
de Cordas e de Teclas.
O nível de escolaridade oscila entre a licenciatura e o doutoramento, sendo que 3
inquiridos(as) possuem o segundo ciclo do Ensino Superior e 4 inquiridos(as), o terceiro ciclo daquele nível de ensino. À questão específica acerca do reconhecimento das
habilitações académicas adquiridas no país de origem, responderam 12 inquiridos(as).
Destes, 5 tiveram o seu grau de licenciado reconhecido, os 3 com o grau de mestre
tiveram equivalência à licenciatura e aos 4 doutorados foi-lhes dada a equivalência
a ‘Mestrado in fine arts’, o que evidencia que no sistema de ensino português préBolonha, o reconhecimento dos graus não era automático.
Relativamente à habilitação para lecionar no sistema de ensino português foi a entidade patronal que tratou de fazer reconhecer, junto do Ministério da Educação, as
competências pedagógicas dos(as) inquiridos(as) para os diversos graus de ensino
(2.º Ciclo do Ensino Básico e 3.º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário), o que
aconteceu em definitivo, após aval dado pela Universidade da Madeira, entre 2004 e
2011, sobre as competências adquiridas e nas várias situações, após um ano de tempo de serviço, tendo sido dispensados do segundo ano de profissionalização5.
Tendo apenas alguns ainda por reconhecer o grau académico que detinham à chegada
a Portugal, esta tem sido a tarefa mais complicada de superar pois, muito embora
tenha ganho agilidade com o processo de Bolonha, ainda não deixou completamente
reconhecidos os profissionais que investiram em graus de doutoramento. Este reconhecimento, aparentemente de somenos importância quando se trata da demonstração prática das competências, não é irrelevante, por exemplo, no que se refere
à integração em quadros das instituições portuguesas ou no acesso à investigação,
constituindo-se o não reconhecimento daquele grau académico, um travão na progressão na carreira dos profissionais sobre os quais recai este estudo.
Motivações, expetativas e trajetória de emigração dos(as) inquiridos(as) da O.C.M.
Com especial enfoque na diáspora dos profissionais de música clássica ucranianos,
neste estudo concentrámo-nos naqueles que, por vontade política do Governo Regional da Madeira e a seu convite (através das instâncias que à data geriam o Conservatório-Escola Profissional das Artes da Madeira – Eng.º Luíz Peter Clode6, a Orquestra
Clássica da Madeira e o Gabinete Coordenador de Educação Artística) integram desde
1992 estas instituições, como testemunhado nas palavras do então Secretário Regional da Educação:
“Toda a lógica inicial da contratação teve como pressuposto a dupla dimensão de
‘professores/formadores’, papel este que era exercido no Conservatório e/ou no
Gabinete Coordenador de Educação Artística, mas também, de ‘executores/músi-
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cos’, indutores de espetáculos de qualidade, que criariam novos públicos e elevariam o nível cultural da população suportando ainda parte da animação turísticocultural da Região, circunstância esta que tomava lugar através da sua integração
na Orquestra Clássica da Madeira.” (Depoimento escrito recolhido no âmbito
deste estudo).
Da estratégia referida, e das contratações que daí advieram, resultou diretamente o
percurso desenhado, entre os países de origem e as instituições que contrataram os
músicos ucranianos: para uns, a viagem foi diretamente para a R.A.M. e para outros,
foi primeiro para a Região Autónoma dos Açores e só depois para a Região Autónoma
da Madeira, dando às trajetórias cumpridas a ligação direta entre a Ucrânia e Portugal. É com este espírito, associando a mobilidade própria da profissão às necessidades económicas e sociais dos profissionais músicos de orquestra, que partimos ao
encontro da realidade na R.A.M. onde, em 2011, passadas mais de duas décadas após
as primeiras contratações na então Orquestra de Câmara, 41% do elenco da Orquestra Clássica da Madeira é oriundo de países que integraram a ex-U.R.S.S.
Considerando as 13, em 15 respostas registadas ao inquérito, o maior número de profissionais de música clássica oriundos da Ucrânia chegou a Portugal na última década
do século XX, mais concretamente entre 1992 e 1999. Os primeiros profissionais de
música clássica alvo de estudo, residentes na R.A.M., chegaram em 1992 e em 1997
mais de metade da totalidade dos(as) inquiridos(as) já se encontrava em Portugal. Este
período coincide com a transição da Orquestra de Câmara da Madeira para Orquestra
Clássica da Madeira em 1997, patamar que atingiu com a presença de profissionais altamente qualificados onde se inclui este conjunto de inquiridos(as). A totalidade dos(as)
inquiridos(as) já se encontrava em Portugal em 2003. A sua média de idades à chegada
situava-se entre os 23 e os 34 anos. Todos(as) inquiridos(as) se encontram na Região
Autónoma da Madeira em 2011, não obstante a vontade que possam ter tido de regressar à sua terra natal (um dos casais ausentou-se entre 1997 e 2000).
Enquanto os motivos apontados para deixarem o país de origem se nos apresentam
como sendo de ordem económica, de saúde, por conselhos de familiares e de amigos,
por motivo de contrato laboral ou por ‘aventura’, como confessado pelos próprios, já
os motivos apresentados para uma tentativa falhada de regresso ao país de origem
foram essencialmente questões de ordem económica e de segurança não só para os
próprios, como para os seus filhos, geração cujas condições de educação, crescimento
e triunfo no mundo do trabalho constituem uma verdadeira preocupação para os pais.
Um(a) dos(as) entrevistados(as) (Ent. 1, Músico), por exemplo, desdobra-se nas tarefas de progenitora, professora e encarregada de educação, levando o seu filho alémfronteiras, ora para participar em concursos internacionais, ora para estagiar com
professores de renome, alguns deles oriundos de países antes pertencentes à exU.R.S.S., cuja ‘escola’ se reveste de grande exigência e que se encontram radicados
em cidades europeias, como por exemplo, Berlim, na Alemanha. Associada aos motivos apresentados para a intensidade que o movimento migratório daqueles profissionais ganhou, é também apontada a integração de Portugal no Espaço Schengen em
1995 (Pires et al., 2010) e à qual não foram alheias as escolhas dos profissionais que
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estudámos, como veremos neste trabalho. Um(a) dos(as) inquiridos(as) revelou que
as razões para ter emigrado foram:
“Ter acesso livre aos países da zona Schengen e facilidades de conseguir o visto
para outros países (é extremamente importante para exercer a minha profissão:
Concursos Internacionais, Concertos, Festivais, etc.). (...) Saber que trabalhando
posso garantir boas condições de vida para a minha família.” (Inq. 4, Músico).
A este movimento migratório para Portugal, país outrora visto como caracteristicamente emigrante, não são alheios os inúmeros esforços desenvolvidos em políticas
de acolhimento e integração de imigrantes como reconhecido no âmbito do MIPEX III
(2011) e tal como o demonstra a publicação da lei de 20067, encarando a presença dos
imigrantes não só como uma importante mais-valia no seio da população ativa, mas
também como um importante contributo para travar o envelhecimento do país, como
defendido por Pires et al. (2010: 48), ao referir que “o país e o conjunto da Europa estariam ainda mais envelhecidos se não fossem o perfil jovem e a natalidade acrescida
das populações imigrantes”, onde se inclui a população aqui retratada.
Os músicos ucranianos presentes na R.A.M. distinguem-se na formação de novos
profissionais de música clássica e de públicos emergentes para a música clássica,
desde o início da década de noventa. Este papel reflete-se desde o ensino a solo de
instrumentos de teclas e de cordas (essencialmente piano e violino) às atuações em
conjunto nas Orquestras Académica do C.E.P.A.M. e Clássica da Madeira, sem esquecer os pequenos agrupamentos que se formaram no C.E.P.A.M. e no G.C.E.A.8
Contudo, a população qualificada a que nos referimos neste estudo, dada a especificidade da sua profissão, não se vê como imigrante. A corroborar esta ideia, um(a)
dos(as) inquiridos(as), quando questionado acerca dos motivos porque optara por
emigrar, testemunhou que “Não é uma emigração. Nós concorremos e assinámos um
contrato de trabalho.” (Inq. 5, Músico). A esta forma de perspetivarem o seu estatuto de
imigrantes não são alheias as expetativas em volta da sua viagem para Portugal sobre as quais os inquirimos. Os(as) 12 inquiridos(as) que responderam a esta questão
elencaram as seguintes expetativas:
“Criar uma família; arranjar o emprego e aos poucos chegamos a decisão de comprar a casa e mudar para aqui definitivamente; várias, dependentes da altura e
outros fatores; viver numa terra bonita com a boa situação ecológica; realizar-me
como músico, professor(a) e [progenitor(a)]; melhorar o meu estado de saúde;
aprender uma nova língua, conhecer uma sociedade diferente, com as tradições
culturais e costumes; tive expectativas positivas em relação de trabalho; tinha expectativas de arranjar trabalho e espaço para viver com a minha família; pretendia
ficar aqui a trabalhar, com a minha família; expectativas de trabalho profissional;
esperei encontrar algo mais desenvolvido em todos os sentidos do que a realidade
dos Açores; viver de forma confortável e segura; ser útil no seu lugar de trabalho
e ter a vida estável; trabalhar.”
Outro aspeto importante foi o de ouvir os próprios imigrantes para podermos perceber
o seu grau de satisfação quanto à concretização das suas expetativas aquando da sua
vinda para a R.A.M. de “viver de forma confortável e segura” ( Inq. 6, Músico) ou de “ser
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útil no seu lugar de trabalho. E ter a vida estável” (Inq. 12, Músico). Do(a)s 13 inquirido(a)
s acerca da concretização das expetativas associadas à emigração, 11 consideraram
que as expetativas se haviam tornado uma realidade, um respondeu “não posso generalizar” e outro considerou ter sido simultaneamente uma realidade e uma desilusão.
Por exemplo, um(a) dos(as) inquiridos(as) considera que:
“Na R.A.M. há poucas possibilidades de exercer a profissão em termos de apresentações públicas a solo ou em conjunto. Já fui convidado[a] a tocar em recitais
da parte de O.C.M., da Associação dos Amigos do Conservatório, de organizações
governamentais, mas foram os recitais raros. Um músico perde o ritmo, a qualidade e o entusiasmo se toca uma vez de 2 em 2 anos ou de 3 em 3. É uma das poucas
coisas que me trouxeram uma certa frustração [refere-se a um instrumento como
o piano].” (Inq. 4, Músico).
Naturalização, identidade e intercâmbios com o país de origem
Em 2012, os(as) imigrantes inquiridos(as) neste estudo haviam pedido nacionalidade
portuguesa, e até março daquele ano apenas um dos indivíduos aguardava ainda a decisão sobre o seu pedido. Dada a impossibilidade em adquirirem dupla nacionalidade,
a alternativa foi a da aquisição de duas nacionalidades, para que no momento da apresentação de passaportes no cruzamento das fronteiras, pudessem abdicar de uma em
prol de outra. Tal como conseguimos apurar, 8 inquiridos(as) possuem duas nacionalidades (sendo que um possui nacionalidade portuguesa e nacionalidade russa e os
restantes 7 as nacionalidades portuguesa e ucraniana); 4 abdicaram da nacionalidade
ucraniana e possuem apenas a nacionalidade portuguesa e um aguardava, como ele
próprio revelou aquando do preenchimento do inquérito, pela decisão sobre o pedido
já efetuado. A conversa com um(a) dos(as) entrevistados(as) (Ent. 13, Músico)9 possibilitou-nos perceber a confusão que se pode estabelecer entre naturalidade (relativo
ao local onde se nasceu) e nacionalidade (o que o torna cidadão de uma nação) per
si e a expressão “nacionalidade por naturalização”10 que aparece na legislação para
ressalvar o reconhecimento aos nacionalizados da igualdade de direitos que os naturais auferem. É também uma batalha não ignorada, através de múltiplas ações, por
instituições várias e, muito em particular, pelo S.O.S. Racismo (2002) na luta contra
a discriminação, assumindo mesmo posições contrárias às tomadas por organismos
estatais, nomeadamente quando, por exemplo, pelo seu conhecimento da realidade
social contrapõe números apresentados como sendo oficiais.
Um aspeto curioso relacionado com a nacionalidade adquirida é a preocupação demonstrada por alguns(umas) dos(as) entrevistados(as) em atribuírem aos filhos (sobretudo aos nascidos em Portugal) nomes próprios que não os relacionem com o país
de origem dos pais, o que já não acontece com os apelidos, onde prevalece a preocupação da perpetuação das raízes através das gerações. Os traços identitários afetos
à sua origem perpetuam-se no país de acolhimento, desde a culinária e as práticas
religiosas, passando pelo desejo em ver integrados nos programas da O.C.M. compositores seus conterrâneos, até ao método utilizado na formação dos jovens músicos.
O mesmo se verifica em relação à celebração de festividades e de importantes manifestações culturais em que aquele grupo imigrante segue o calendário ucraniano,
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tal como enumera, por exemplo, um dos(as) inquiridos(as) (Inq. 4, Músico): “Festejar a
passagem do ano, em vez de festejar o Natal; Dar os parabéns às mulheres no Dia Internacional de Mulher (dia 8 de março - na Ucrânia é um feriado nacional); …”
No que se refere à prática religiosa dos(as) 13 inquirido(a)s 11 são cristãos e seguem
a Igreja Ortodoxa (um deles é assumidamente não praticante), um Sanatana Dharma
(hinduísmo) e outro é ateu. Na Madeira não existe (em 2011) um espaço de culto especificamente para cristãos ortodoxos e à semelhança do que acontece noutras localidades do país, a igreja católica cede-lhes um local de culto no Funchal - a Capela de
Sta. Catarina. Sobre este aspeto foi referido por alguns(umas) do(a)s entrevistado(a)s,
a tristeza que têm por não poderem frequentar com regularidade um templo da Igreja
Ortodoxa, estando condicionados à utilização de um espaço cedido apenas ao domingo e por alturas de celebrações especiais. Para colmatar esta necessidade optaram
por possuir em sua casa pequenos altares para a profissão da sua fé.
Como músicos profissionais é interessante conhecermos, pelo testemunho de um(a)
inquirido(a), a perceção que esta população imigrante possui, acerca da realidade artística madeirense na altura da sua chegada à Região, por comparação com a mesma
realidade, em 2011:
“A atualidade artística madeirense, na altura em que cheguei [1996], encontravase num declínio impressionante. Era uma província onde raramente apareciam alguns artistas dos grandes profissionais ou de alguma qualidade. Na altura, quem
se esforçava para melhorar a situação, era Associação de Amigos do Conservatório que convidava os músicos de renome internacional. Os alunos de piano do
Conservatório não tinham nível quase nenhum, enquanto os de cordas já estavam
a ser bem ensinados, tendo os professores estrangeiros. Hoje em dia fazem-se
muitos concertos, os alunos têm condições de luxo na aprendizagem musical. Realizam-se imensos projetos, inclusivamente internacionais. Eu diria que a Escola
possui um bom nível internacional e a qualidade de ensino não é inferior a uma
escola musical em França ou em Espanha, por exemplo. Vários alunos são vencedores dos prémios nos Concursos Internacionais.” (Inq. 4, Músico).
No caso da Orquestra Clássica da Madeira11, o facto de esta ter um forte papel no turismo regional condiciona, muitas das vezes, a programação ao nível dos agrupamentos de câmara, onde a identidade poderia adquirir maior visibilidade. Tal não ocorre
devido ao imperativo de se incluir naqueles programas músicas de compositores mais
populares e conhecidos, ou que tenham alguma afinidade junto do público que a ouve,
o que leva a que na prática se criem performances para públicos específicos e maioritariamente turísticos. Tal não significa que os compositores menos conhecidos não
tenham igual êxito junto desse tipo de público, mas a garantia e o sucesso de compositores como Bach, Mendelssohn e Mozart, poderá igualmente condicionar as opções
na escolha dos compositores. A maioria dos compositores com origem em países que
integraram a ex-U.R.S.S. só foi tocada num concerto, incluindo-se nestes Tchaikovsky,
de origem Russa. Em 2 concertos foram tocados 3 compositores, entre os quais se
inclui Schostakovich, também ele de origem Russa. Em 3 concertos foram tocadas
obras de Brahms e Mendelsson, os compositores mais tocados.
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Pelo exposto, pelos títulos adotados para alguns dos espetáculos12 e pela sazonalidade dos mesmos, podemos perceber que o seu papel se condiciona, ora a programas
para eventos específicos, ora a programas temáticos que se repetem ciclicamente
a cada atuação, não transparecendo desta prática a preocupação da O.C.M. numa
programação dedicada a compositores dos países de origem dos músicos que a integram. Deste modo, a relativização da origem dos músicos pela direção artística da
O.C.M. contribui para que não haja um sinal de identidade ou de relação direta entre a
programação da orquestra e a origem dos seus músicos.
Similarmente à prática adotada pela O.C.M., também nas Orquestras de Câmara é
difícil considerarmos, em matéria de opção programática, uma estreita relação entre
a origem do intérprete e a origem do compositor, pois apenas 3 compositores em 44
possíveis são originários da ex-U.R.S.S.. Pese embora apenas esteja aqui refletido o
ano civil de 2011, este constitui um exemplo da prática adotada naquela instituição,
onde as temporadas são maioritariamente sustentadas pelo trabalho desenvolvido
pelos agrupamentos de Orquestra de Câmara da Orquestra Clássica da Madeira, a
saber, “Madeira Camerata” (cordas), “Ensemble XXI” (cordas), “Madeira Winds-Quinteto Atlântida” (sopros), “Madeira Clássico” (cordas), “Madeira Wind Quintet – Cinco
Ventos” (sopros) e “Madeira Brass Ensemble” (metais). Num total de 11 espetáculos
realizados pela Madeira Camerata em 2011, o programa dedicado a 2 compositores
de origem russa, respetivamente Borodin e Tchaikovsky, sob o título “Romances Russos” foi apresentado apenas uma vez no mês de maio. Este número de apresentações
está longe de igualar o número de vezes que foi tocado o programa com compositores
como Piazzolla, Gardel, Bach e Mozart com o sugestivo título de “O melhor da Madeira
Camerata”. Já o ‘Ensemble XXI’ carece, na programação daquele ano civil, de qualquer programa de compositores oriundos de países que integraram a ex-U.R.S.S..
Os programas por eles apresentados assumem designações como “Música Latina”,
“Música Nórdica” (com duas variantes) e ”O melhor do Ragtime”, o que demonstra a
não conexão direta entre a origem dos músicos e os compositores tocados.
A opção de programação das orquestras de câmara não significa, contudo, que não
haja desejo individual dos músicos em executarem obras de compositores seus conterrâneos, conforme nos foi testemunhado por um(a) inquirido(a), quando confrontado
sobre a sua escolha e expectativas relativamente à sua vinda para a Madeira e respondeu ser “partilhar as tradições musicais da minha terra com os representantes de outra
cultura e outras tradições” (Inq. 4, Músico). Todavia, esta não é uma preocupação que
o(a)s inquirido(a)s apresentam quando questionados sobre o facto de, no exercício
da sua atividade profissional, escolherem obras de compositores seus conterrâneos,
pois dos 13 que responderam a esta questão apenas 4 o fizeram afirmativamente, 4
responderam negativamente, 1 não respondeu e 2 referiram: “escolho quando acho
conveniente ao nível pedagógico” ou “a música é universal”, não atribuindo particular
importância à origem dos seus compositores.
A marca identitária associada à origem dos imigrantes é também visível na forma
como os músicos considerados neste estudo perpetuam o denominado método da
“escola russa” na transmissão do saber acumulado aos estudantes e futuros músi-
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cos. Sobre este método nas escolas portuguesas, pronunciou-se igualmente um(a)
entrevistado(a) do subgrupo da sociedade de acolhimento:
“O método disciplinado destes professores trouxe ao de cima em muitas gerações recentes, o aparecimento de jovens valores na música erudita em Portugal. A
grande maioria dos jovens profissionais de Música deve a estes professores a sua
formação e o seu valor cada vez mais reconhecido além-fronteiras.”
Pelas conversas trocadas com alguns estudantes e encarregados de educação, quando de menor idade, ficámos a saber que é prática comum utilizarem-se manuais em
língua russa e estimular-se a pesquisa sobre a terminologia e a história dos compositores, para além da prática diária e sistemática do instrumento em estudo. Esta forma
de transferência de saberes de geração em geração é igualmente reconhecida como
uma forma de se perpetuar “esta escola” além-fronteiras. A comprová-lo, está o facto
da coordenação da área da música estar, no C.E.P.A.M., entre 2000 e 2012, a cargo de
uma professora de origem ucraniana, entretanto nomeada assessora técnica e pedagógica dos Cursos Profissionais de Música de nível II (Básico de Instrumento) e de nível III13 (Instrumentista de Cordas e de Teclas e Instrumentista de Sopro e Percussão)
e que instituiu no curriculum destes cursos algumas das práticas em que acredita,
por terem já dado provas de eficácia com resultados. O estudo da História da Música
e a prática intensiva de instrumento a solo e em conjunto, tornou aquela instituição
uma referência, não só a nível nacional, como também internacional, onde alguns
dos seus alunos marcam presença junto dos mais conceituados mestres naquelas
áreas. Aos bons resultados, comprovados pelos prémios internacionais já obtidos,14
não ficaram indiferentes as universidades nacionais e internacionais, que acolheram
aqueles que optaram por prosseguir estudos académicos, como nos confidenciaram
dois dos músicos entrevistados (Ent. 1 e Ent. 4). Este testemunho é corroborado pela
direção do C.E.P.A.M. que em novembro de 2011 manifestou o seu orgulho em todos
os anos ter entre 10 a 15 finalistas, realidade outrora impensável no âmbito do ensino
da música na Região. Portanto, à semelhança de outras práticas, no ensino projeta-se
e perpetua-se a identidade da escola com métodos que se provaram já eficazes na obtenção de resultados práticos. Nesta matéria, é igualmente interessante verificar-se
que mesmo aqueles que sendo portugueses, se formaram em escolas da ex-U.R.S.S.,
utilizam manuais e partituras musicais em língua russa, como nos foi testemunhado
pelo encarregado de educação de uma criança de 11 anos, aluna do C.E.P.A.M.. Um
outro elo de ligação dos músicos imigrantes aqui considerados com o seu país de
origem, e bastante relevante, é o contacto com os familiares que lá permanecem e
para os quais enviam remessas em dinheiro. O envio de receitas para familiares no
país de origem é uma prática comum entre o(a)s inquirido(a)s, sendo que do(a)s 13
inquirido(a)s que responderam à questão apenas 2 referem ter deixado de o fazer. A
baliza temporal no envio de receitas oscila entre uma vez por mês e uma vez por ano.
Porém, a relação com o país de origem, além de expressa no envio de remessas monetárias, é também manifestada no desejo de realização de atividades transnacionais
de intercâmbio cultural, que integrara os sonhos de alguns daqueles imigrantes, mas
em relação às quais pouco se pronunciam. Por exemplo, um dos músicos entrevistados (Ent. 4), que desejara criar na Ucrânia (no período de interregno que fizera entre
as duas estadias na Região) uma associação para a promoção de intercâmbio cultural
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entre aquele país e Portugal, à altura da sua entrevista já não mais se encontrava
interessado na concretização desse desejo.
Valorizados como são hoje os movimentos migratórios de e para o país de origem, os
migrantes “incorporam não só as remessas económicas mas também as remessas
sociais para as suas terras de origem, impulsionando estas à mudança. Hoje, no limiar no séc. XXI, esta nova vertente da migração internacional é pautada pela criação
de pontes de encontro, de redes entre sociedades distintas, com base nas novas tecnologias de comunicação e informação” (Gonçalves, 2007: 165), em que a própria mobilidade inerente à profissão, intercâmbios e sistemas como o Skype e redes sociais
como o Facebook, proporcionam consideráveis formas de partilha com dinâmicas e
velocidades outrora impensáveis, atribuindo ao tempo uma importância muito diferente da anterior à era global e tecnológica em que vivemos.
Apesar dos(as) músicos(as) inquiridos(as) neste estudo não desenvolverem nenhuma
outra atividade paralela à sua profissão como, por exemplo, abraçarem projetos de
venda de produtos ucranianos em Portugal, manifestaram já ter tido o desejo de o
fazer. Contudo, não quiseram entrar em detalhes, pois, como um dos elementos (Inq.
14) afirmou, trata-se de “um segredo económico” querendo naturalmente dizer que
“o segredo é a alma do negócio”. Associado à sua área profissional desenvolvem de
forma descontinuada, algumas atividades com características transnacionais em que
assumiram um papel relevante e que transmitiram da seguinte forma: “projetos e intercâmbios do C.E.P.A.M.; concertos com artistas de renome internacional e nacional
na O.C.M.; fórum internacional de música; concertos, masterclasses, intercâmbios;
dei masterclasses no C.E.P.A.M.” (Inq. 13; Inq. 8; Inq. 14; Inq. 9).
Integração social e participação cívica no país de acolhimento
Um dos sinais de integração de uma população imigrante no país de acolhimento é
a sua capacidade de comunicar na língua ali falada. Neste domínio, no que se refere
aos profissionais de música clássica da O.C.M. e ao contrário do que poderíamos ter
verificado, a comunicação numa nova língua não foi encarada como um obstáculo.
Quando inquiridoa(as) sobre as suas dificuldades em comunicar (tirando um elemento
que já falava português, dada a prática da língua pela convivência com portugueses
na Ucrânia), 6 responderam terem tido que a estudar e outros 6 terem-na aprendido
através do contacto com a população, utilizando o gesto como complemento de comunicação. A aprendizagem da língua portuguesa foi encarada como um desafio, não
obstante o facto de considerarem que a língua não constitui um obstáculo na profissão
que desempenham. Um(a) dos(as) alunos(as) entrevistados(as), quando questionado
sobre esta matéria, respondeu que as primeiras aulas não foram de grande dificuldade comunicativa e acrescentou:
“Acredito que na altura o professor não tinha grande desenvoltura na língua, mas a
Música felizmente, transcende os obstáculos da comunicação verbal. Os primeiros
anos pautaram-se pela aprendizagem motora do instrumento, e lembro-me principalmente das pequenas peças que toquei, que tinham títulos em russo. O profes-
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sor esforçava-se em explicar em português a história por trás, e isso fascinava-me
muito como criança. Portanto, penso que as dificuldades que possam ter existido
foram mínimas” (Ent. 3, Aluno).
A este propósito, outro(a) entrevistado(a) (Ent. 13, Músico) contou-nos um episódio sobre uma experiência vivida, fruto da perspicácia e da pertinência das crianças que,
nesta matéria o ajudavam, corrigindo a pronúncia e a escrita das canções infantis nas
aulas de formação musical. A mais-valia que constitui para este grupo de inquiridos(as)
a prática bilingue é considerada, no entanto, por alguns dos seus colegas de profissão,
uma barreira inter-relacional. O facto de eles terem “uma língua de defesa para conversarem sobre coisas sérias - fazem claque - pormenor importante” como sublinha
um entrevistado e colega de profissão é a parte de que “não gostam tanto”.
Os profissionais de música clássica oriundos de países que integraram a ex-U.R.S.S.,
nomeadamente da Ucrânia são considerados pelos colegas de profissão como o grupo mais fechado sobre si e com pouca vida social, para além dos seus compromissos
profissionais.
Apesar do contributo dos músicos ucranianos para a formação das novas gerações
de música na R.A.M., a sua presença suscita uma dualidade de sentimentos aos seus
pares, naturais e residentes na Madeira, pois, embora reconheçam a sua importância
também os veem como um obstáculo. Um(a) dos(as) entrevistados(as) do subgrupo
da sociedade de acolhimento, que com eles tem relação direta, coloca a questão nos
seguintes termos:
“O Conservatório precisava de um quadro de professores que não tinha. Trouxeram técnicas e manuais por grau de conhecimento - primeiro impacto fantástico
- durante cerca de uma década conseguem representar a ‘escola de leste’. A partir daí representam-se a si próprios. Ganham individualidade porque a ‘escola de
leste’ fica por aí e lutam no dia-a-dia em várias frentes para receberem o máximo
de dinheiro possível.”
E acrescenta: “Vão ficar por ali...os alunos que se formam não têm lugar enquanto os
lugares de quadro estiverem preenchidos. Empregabilidade zero!”. De facto, aqueles
profissionais integrarão o quadro do C.E.P.A.M. e do G.C.E.A. e da Orquestra Clássica
da Madeira ainda por mais uns anos, até à sua reforma ou à possibilidade de alargamento do referido quadro e elenco, impossibilitando a integração da nova geração de
profissionais que por eles foram formados, os quais são apenas pontualmente requisitados. Esta dicotomia entre mais-valia no ensino e preenchimento de quadros divide
os músicos e os seus colegas, que se mostram preocupados relativamente ao futuro
da profissão e ao modelo instituído, que a curto prazo estará esgotado em matéria de
empregabilidade, numa clara alusão à dimensão da procura face à oferta disponível.
Uma outra área, que apesar de um pouco à margem da realidade aqui tratada, é relevante quando se fala de empregabilidade na área da música, deixa desconfortáveis
os profissionais madeirenses, e diz respeito à conquista pelos músicos estrangeiros
do mercado dos hotéis, espaço há muito da exclusividade de profissionais naturais da
Madeira e visto por estes, tratando-se de uma região turística, como de estabilidade
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na contratação e remuneração auferida. As tensões relativamente à presença dos
músicos estrangeiros entre os seus pares de naturalidade madeirense na Região evidenciam que nem sempre o acolhimento destes é percecionado como globalmente
positivo.
Em matéria de integração, os músicos não são diferentes de outros profissionais de
origem ucraniana, à exceção de que, ao contrário dos profissionais de outros setores
e outros espaços geográficos (Mendes, 2010), o seu percurso na R.A.M., tanto na Orquestra Clássica da Madeira como no ensino da música, é um trajeto de sucesso que
não fora afetado (de forma expressiva) pela conjuntura económica.
Perceções pela sociedade de acolhimento
Tendo em vista aceder às perceções quanto à aceitação no seio da sociedade de acolhimento dos profissionais de música clássica ucranianos visados neste estudo, analisámos os dados obtidos pelo inquérito por questionário aos elementos da sociedade
de acolhimento com relação indireta com a nossa população-alvo, complementada
pela análise dos dados de entrevistas que efetuámos a alguns elementos da sociedade de acolhimento que com aqueles profissionais estão diretamente relacionados.
Ao inquérito aos elementos da sociedade de acolhimento com relação indireta com
a nossa população-alvo responderam 100 pessoas, 75 mulheres e 25 homens cuja
média de idades foi de 41 e de 47 anos, respetivamente.
Da análise aos dados recolhidos, constatamos que os espetadores mais assíduos aos
concertos da O.C.M. parecem ter uma opinião mais favorável em relação à qualidade
da sonoridade da Orquestra, do que aqueles que nunca assistem. Para verificarmos
se esta diferença de opinião é estatisticamente significativa, fizemos um teste de independência do qui-quadrado para estas duas variáveis, mas excluindo os indivíduos
que não responderam a uma ou a ambas as questões. A hipótese nula neste caso foi
a de que a opinião é independente da assiduidade. O teste foi significativo (p-value
inferior a 0,05) logo, de facto, a opinião depende da assiduidade. Os(as) inquiridos(as)
que assistem aos espetáculos têm melhor opinião do que os que não assistem. É de
assinalar também que os(as) inquiridos(as) que assistem pontualmente aos concertos são os que deles têm melhor opinião, sendo que 32 mulheres classificam-na de
“muito boa” e 11 de “boa”. No caso dos homens, 8 deles têm “muito boa” opinião e, 11
uma opinião “boa”. Ainda assim e apesar destes resultados, não podemos deixar de
notar que 25 dos(as) inquiridos(as) que nunca assistiram a espetáculos da O.C.M. conseguem ter, da sua prestação, uma opinião positiva. Por exemplo, um(a) inquirido(a)
no espaço deixado para as observações no âmbito do inquérito realizado, exprime-o
nestes termos: “A Orquestra Clássica é uma mais-valia para a cultura da Madeira. Por
favor continuem sempre assim com bons concertos.” (Inq. 45)
É interessante perceber que no seu conjunto (homens e mulheres), a média de idades
é de 42 anos, o que nos leva a concluir que, de acordo com esta amostragem de 100
indivíduos, a esta faixa etária pertence igualmente o público mais assíduo aos concer-
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tos da O.C.M.. Ainda através do teste de independência do qui-quadrado, verificámos
que a variável género não influencia a apreciação que o(a)s inquirido(a)s possuem dos
concertos da O.C.M. (p-value superior a 0,05).
A problemática da presença de músicos formados em escolas não nacionais, nomeadamente pelos métodos conhecidos por “escola russa”, foi igualmente abordada no
inquérito a estes indivíduos. Os dados evidenciam que a maioria dos(as) inquiridos(as)
desconhece o facto dos músicos da O.C.M., considerados neste estudo, terem sido
formados pela “escola russa”. No entanto, este facto não parece influenciar a avaliação feita quanto à inclusão destes profissionais na O.C.M., pois, o teste de independência qui-quadrado para verificar se a avaliação era independente do conhecimento
daquele facto, não levou à rejeição da hipótese nula (p-value superior a 0,05). Da observação dos dados concluímos que a maioria dos(as) inquiridos(as) concorda que os
músicos aqui considerados constituem uma referência como professores nas instituições artísticas da R.A.M. e que também são uma mais-valia para o desempenho
da O.C.M.. A este propósito e a título de exemplo, apresentamos ainda o sentimento
daqueles que de uma ou de outra forma interagem diretamente com os profissionais de música clássica que aqui estudamos, recolhido nas entrevistas. Um(a) dos(as)
entrevistados(as) salienta que:
“Neles tudo é diferente: a maneira de tocar é diferente, a maneira de ensinar é
diferente, tudo neles é diferente (…) representam uma mudança de sistema na
educação musical, na prática, na própria pedagogia, no repertório, na execução
e na qualidade musical (…) representam a imigração qualificada que a sociedade
madeirense aproveitou e tem que aproveitar” (Ent. 9).
E acrescenta dizendo que: “nunca viu concertos dados pelos músicos madeirenses,
professores formados na Academia de Música da Madeira”. Por outro lado, outro
entrevistado(a) afirma mesmo, a propósito da vinda destes músicos para a O.C.M. que:
“Foi uma fase crucial…a falta de músicos, sobretudo de cordas era notória e era
muito grave. (…) a orquestra ressentia-se imenso e com a chegada deles (…) começou a melhorar (…) eles reforçaram a orquestra (…) de pequeno agrupamento
com muitas falhas técnicas e de qualidade passa a orquestra com peso e isso
deve-se sem dúvida a eles” (Ent. 12).
Por sua vez, um(a) dos(as) inquiridos(as) refere: “sou [progenitor(a)] de 2 crianças que
frequentam o Conservatório – Escola das Artes, e tenho uma impressão muito positiva
sobre os músicos/professores oriundos de países da ex-URSS.” (Inq. 49). No mesmo
sentido um(a) outro(a) inquirido(a) salienta:
“Conheço de muito perto muitos músicos da Orquestra Clássica da Madeira! Para
além de excelentes executantes, professores, são também pessoas muito bem
formadas e de muito bom carácter. Tenho muita pena de não ser assídua a assistir
aos seus concertos!” (Inq. 39).
A este sentimento de aceitação não se exclui a familiaridade sentida pela participação
que possa ter tido o músico madeirense formado na ex-U.R.S.S. que ocupa lugares
de destaque não só na O.C.M. como no C.E.P.A.M., casado com uma profissional de
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música clássica de origem arménia, de reconhecido nível técnico e artístico e sobre quem não se poupam elogios de ordem pedagógica pelos resultados obtidos. Em
suma, é de realçar o apoio generalizado do público a estes profissionais, igualmente
expresso por profissionais de espetáculo e pelos encarregados de educação, tal como
o expressaram nas entrevistas.
Considerações finais
Na última década do século XX registou-se em Portugal uma presença significativa de
músicos oriundos de países da Europa Central e de Leste, recém-libertos de severas
condicionantes políticas e restrições económicas. Chegaram repletos de esperança
numa vida melhor, olhando para Portugal e para a R.A.M. como a porta que se abre
num espaço onde a livre circulação se sobrepõe à humilhação antes vivenciada no
controle de fronteiras.
Esta escolha representou, para os músicos, a concretização da esperança em alcançarem uma vida melhor e darem aos seus familiares um futuro diferente daquele que
usufruiriam no país que os vira nascer; para as instituições da R.A.M., a possibilidade
de alcançarem as ambiciosas metas traçadas para o ensino artístico e para a prática
da música profissional na Região, com quadros especializados que até àquela data,
tanto o país como a R.A.M., não haviam conseguido produzir. Deste processo fez parte
uma Orquestra de excelência, importante produto cultural para a economia regional,
apoiada em profissionais que trouxeram uma visão diferente sobre o mercado de trabalho e os atuais níveis de exigência performativa.
A vontade e necessidade do exercício da sua profissão com adequada remuneração,
acrescidas do acolhimento e da perspetiva num futuro melhor, faz com que, já com
nacionalidade portuguesa, aqui residam e, em 2012, permaneçam. Na sua grande
maioria, encontram-se na Região Autónoma da Madeira há mais de uma década,
onde tiveram oportunidade de desenvolver a sua carreira como músicos de orquestra,
integrando a Orquestra Clássica da Madeira e as suas Orquestras de Câmara e participando em concertos a solo (sobretudo quando se trata dos instrumentos de tecla
– concertos de piano, por exemplo) ou como solistas na O.C.M.. A totalidade destes
músicos integram ainda os quadros das instituições públicas de ensino artístico da
Região.
Pela investigação levada a cabo, sabemos que muitos dos músicos ucranianos considerados neste estudo têm filhos já nascidos em Portugal, os quais frequentam escolas portuguesas, sendo alguns deles, à semelhança dos seus progenitores, já uma
referência na escolha profissional que abraçaram na área da música. A aposta por
este grupo de músicos imigrantes nas gerações vindouras e na possibilidade de um
futuro em Portugal, não exclui a saída para especializações em escolas estrangeiras ou para o investimento numa carreira internacional. Porém, não deixam de parte
a possibilidade de frequência de universidades nacionais, onde consideram haver já
bons mestres na área especializada de instrumento para músico de orquestra.
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O grupo migrante por nós estudado olha para a sociedade de acolhimento como uma
mais-valia nas suas vidas, não obstante o sacrifício que isso possa representar, face à
distância e ausência das suas famílias com quem mantêm contacto através da utilização das novas tecnologias, de deslocações ao país de origem, pela vinda à R.A.M. de familiares mais chegados (pais, filhos adultos, irmãos e sobrinhos) e pelo envio periódico
de remessas financeiras. Mas não só, pois, as ligações identitárias ao país de origem
perpetuam-se nas opções pedagógicas no ensino da música no país de acolhimento,
pela aplicação do método da “escola russa” onde, dada a inexistência de compêndios
de formação em torno de compositores portugueses, segundo o grau de aprendizagem
do aluno, recorrem a partituras de compositores que conhecem e que já trabalharam. Esta poderá ser uma forma de concretizarem o seu desejo em tocarem músicas
de compositores seus conterrâneos, o que raramente acontece na O.C.M., não tendo
encontrado qualquer relação de identidade entre a origem das escolhas musicais do
seu diretor artístico e a origem dos músicos que integram o elenco daquela orquestra.
Para Portugal, a presença de um alargado grupo imigrante oriundo da Ucrânia representa uma mais-valia, a qual é extensiva ao grupo residente na R.A.M. e, em particular, ao dos profissionais de música clássica, pelo impulso positivo que provocaram na
reorganização da educação artística na Região.
Outra finalidade da investigação desenvolvida era a de conhecer a aceitação da presença deste grupo dos profissionais de música clássica de origem ucraniana na
O.C.M., pela sociedade de acolhimento e pelo universo artístico madeirense. Pelo
estudo realizado concluímos que aquele grupo é aceite e que o seu trabalho, tanto
na orquestra, como na formação artística das novas gerações é reconhecido pela sociedade de acolhimento, nomeadamente, por aqueles que com eles têm uma relação
indireta e na qualidade de público assistente. Estes consideram-nos uma mais-valia
dada a mestria técnica e interpretativa da forma como se apresentam. Os que com
eles possuem uma relação mais direta, como os estudantes e os colegas de profissão,
salientam a estreita ligação professor/aluno por eles estimulada e a referência em
que se converteram para os seus discípulos. Muito embora a relação com os seus
pares seja considerada por ambas as partes de ‘Boa’ ou ‘Muito Boa’, ela nem sempre
é pacífica dadas as tensões suscitadas pela forma como foram integrados nas instituições e pelo carácter permanente das posições que nelas ocupam. No entanto,
existem dois aspetos em défice que gostariam de ver resolvidos tendo em vista uma
integração plena: um, a falta de reconhecimento dos graus académicos de mestrado
e de doutoramento obtidos no seu país de origem e o outro, a inexistência de um lugar
de culto permanente, indo de encontro às suas práticas e tradições religiosas.
Com o trabalho desenvolvido neste estudo esperamos ter aberto caminho a mais investigação sobre a comunidade artística imigrante, oriunda de países da Europa Central e de Leste, a residir na Região Autónoma da Madeira. Neste sentido, gostaríamos
que integrasse o esforço desenvolvido por todka a comunidade científica no estudo
da população migrante, que nas últimas duas décadas contribuiu para que Portugal
crescesse em áreas tão deficitárias como o ensino e a performance artística e da música em especial.

108

Revista do Observatório das Migrações

Notas
No âmbito deste estudo falamos de ‘Leste europeu’ quando falamos dos países que integraram a ex União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas, uma realidade política e económica que se viu desagregar em 1991, dando lugar
a novos Estados-Nação com identidades renascidas.
2
Por “escola russa” ou “escola soviética”, entende-se não só o método sistematizado e curriculum adotados nas
escolas públicas dos países que integraram a ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como também a durabilidade (desde a mais tenra idade à mais alta qualificação académica) do mesmo, como é referido em Sá (2004).
3
Reforçando esta circunstância, também em Reis (2007) encontrámos alusão àquela realidade de forma comparativa com a imigração brasileira no arranque do século XXI, onde podemos ler que: “considerando a soma das
Autorizações de Residência registadas em 2004 e das Autorizações de Permanência emitidas entre 2001 e aquele
ano, a Ucrânia apresenta valores praticamente iguais ao Brasil (na ordem dos 15% do total dos imigrantes a residir
em Portugal em 2004).” (Reis et al. 2007: 66). No entanto, e não obstante a inevitável comparação destes dois níveis
percentuais, sobretudo nas últimas duas décadas, a imigração da Ucrânia apresenta um decréscimo que, segundo o
relatório supracitado, decorre desde 2010 do “aumento do acesso à nacionalidade portuguesa (…), dos impactos da
crise económica e financeira em Portugal (…) e da alteração dos processos migratórios” (S.E.F., 2011: 16).
4
Algumas das crianças nascidas na Ucrânia após ambos os progenitores ou um deles ter tido uma experiência de
imigração em Portugal.
5
A este propósito nos diplomas consta que: “concluíram o 1.º ano da profissionalização em serviço no ano lectivo
2008/2009 e dispensaram do 2.º ano” [sublinhado nosso], ao abrigo do n.º 1 do artigo 43.º do Decreto-Lei n.º
287/88, de 19 de Agosto, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 345/89, de 11 de Outubro”, in DR, 2.ª
série, N.º 63/2010, 31 de Março, p. 16880.
6
Informação disponível em http://www.conservatorioescoladasartes.com/site/index.php?pagina=historia (data da
consulta: 19/08/2011).
7
“A Lei da Nacionalidade de 2006 elevou a classificação de Portugal no MIPEX II e surgiu nos indicadores alargados do MIPEX III como a mais eficaz do ponto de vista da integração nos 31 países.” – in, MIPEX III PORTUGAL,
HUDDLESTON et al. (2011: 31).
8
Em 2012 devido às alterações impostas pela troika relativa à redução das estruturas de governo, passou a integrar a educação especial (no que respeita à educação artística) e os serviços de multimédia, passando a denominar-se Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia – D.S.E.A.M.
9
No preenchimento do inquérito, este entrevistado havia colocado “portuguesa” no espaço destinado à “naturalidade”.
10
Lei da Nacionalidade. Disponível em http://www.nacionalidade.sef.pt/ (data da consulta: 19/08/2011).
11
Por ocasião do estudo desenvolvido em 2010/2012 foi-nos possível ter acesso a toda a programação disponível
no site desta organização, que hoje não mais disponibiliza os anos anteriores a 2013. Esta informação pode ser
verificada em 2014 em http://www.ocmadeira.com/2014/index.php?pagina=todos_concertos (data da consulta:
25/09/2014).
12
“A família Strauss”, num concerto de ano novo; a “Série Laurissilva”, nos meses de fevereiro e abril; a “Série
Flores” e a “Série Jardins e Parques”, nos meses de março e maio respetivamente; o “Dia Mundial da Criança”, no
mês de junho; espetáculos comemorativos ora dos concelhos, ora da Região em junho e julho respetivamente; e
“Viva Verdi!”, no Dia Mundial da Música a 1 de Outubro.
13
Curso com nível de formação III, mas de qualificação IV - Portaria nº 782/2009 de 23 de julho de 2009 - diploma
que regula o Quadro Nacional de Qualificações.
14
Um só aluno conseguiu, entre os 8 aos 16 anos, ganhar 9 prémios internacionais.
1
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n Educação e Sociedade: A realidade da educação/

formação na vida da imigração brasileira em Portugal
		
Education and society: The reality of education/training
in the life of Brasilian immigration in Portugal
		
Vagner Gonçalves
Resumo

Este artigo de investigação pretende compreender os diferentes
tipos de relação que os imigrantes brasileiros estabelecem com
a Educação e Formação em Portugal e as variáveis que interferem
nessa relação. Para o efeito, foi aplicado um inquérito por questionário aos adultos imigrantes brasileiros que procuraram o Gabinete de Inserção Profissional (GIP) da Casa do Brasil em Lisboa
entre novembro/2012 e agosto/2013.Como principais conclusões
destacam-se: a) a relação positiva a nível das representações
dos inquiridos com a Educação ao Longo da Vida; b) intenções
e práticas quando relacionadas com o grau de qualificação dos
inquiridos; c) ausência e prática de formação nas organizações
onde desempenham suas atividades profissionais; d) as línguas
(em especial inglês), como o tipo de formação de preferência do
grupo estudado.

Palavras-chave

Educação ao longo da vida, formação, conhecimento, imigrantes
brasileiros, integração

Abstract

This research work titled “Brazilian Immigrants and Lifelong Education” aims to understand the different types of relationship
that this population establishes with the Education and Training in
Portugal and the variables that interfere in this relationship. For
this purpose, a questionnaire was applied to the adult Brazilian
immigrants that, within a given period of time, sought the Professional Insertion Office (GIP) of Brazilian House in Lisbon between
November/2012 and August/2013. The main conclusions include
the following: a) it was found that there is a positive relationship
at the level of representations of respondents with Lifelong Education; b) the intentions and practices differ according to the degree of qualification of respondents; c) lack of training practices
in organisations where they perform their functions; d) languages
(particularly English) are the preferred type of training by the reporting community.

Keywords

Lifelong education, training, knowledge, brazilian immigrants,
integration
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n Educação e Sociedade: A realidade da educação/formação na
vida da imigração brasileira em Portugal
Vagner Gonçalves
Introdução
O contexto atual das sociedades é de diversidade e cada individuo tem o seu papel a
desempenhar na vida económica, social e cívica, independentemente do país onde
viva. Neste sentido a Educação e a Aprendizagem ao Longo da Vida têm sido cada
vez mais valorizadas, com “uma clara expansão do número de adultos envolvidos em
processo de formação” (Rothes, 2002:15).
O presente artigo tem como objetivo principal contribuir para a construção do conhecimento sobre a participação do Imigrante Brasileiro na Educação e Formação
em Portugal. Delimitou-se o estudo na busca de responder à seguinte pergunta de
partida: Que tipos de relação com a Formação e Edução ao Longo da Vida têm os
adultos imigrantes brasileiros residentes em Portugal? Subjacente a esta questão,
procurou-se também perceber o que condiciona esta mesma relação. Optou-se pelo
estudo da comunidade brasileira imigrante em Portugal por ser considerada a maior
em termos quantitativos de acordo com dados do SEF1. A sua relevância em várias
esferas da sociedade tais como política, económica, social, cultural e outras, justifica
também a pertinência de um estudo que aborde a educação e/ou formação desta
mesma comunidade, procurando construir uma imagem representativa do imigrante
brasileiro no país de acolhida.
O estudo da Educação e Formação ao Longo da Vida, no âmbito da Imigração Brasileira desenvolve-se numa perspetiva de Educação Formal e Não Formal. Existe alguma
literatura sobre a imigração brasileira em Portugal, centrada no estudo geral desta
comunidade, assim como na sua caracterização. Porém, o tema aqui abordado no
ponto de vista científico é ainda pouco explorado. Sendo assim, a falta de conhecimento da situação social destes indivíduos estimula a análise e compreensão da importância da aprendizagem ao longo da sua trajetória.
Este estudo apresenta uma primeira abordagem mais formal sobre a educação e formação de adultos brasileiros em Portugal, tornando-se um contributo interessante e
relevante para a compreensão da relação entre a imigração e a aprendizagem ao longo
da vida. No decorrer do mesmo surgem algumas pistas de investigação futura, designadamente sobre a formação no contexto das organizações no mercado laboral, e que
certamente suscitam novas leituras relativamente à aprendizagem ao longo da vida.
Inicialmente o artigo apresenta os conceitos e a relevância da aprendizagem ao longo
da vida num olhar global sustentado pelo ponto de vista da UNESCO2 e do Memorando
para Aprendizagem ao Longo da Vida (CE, 2000)3; segue-se a apresentação dos conceitos de migração e comunidade brasileira, posteriormente a metodologia e, num
momento seguinte, a apresentação do enquadramento geral da população inquirida
relacionando os temas com a formação e educação, na sequência apresentam-se os
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resultados e análise das práticas e intenções dos inquiridos em relação à aprendizagem ao longo da trajetória em Portugal e, por fim, as considerações finais.
Conceito e importância da aprendizagem ao longo da vida
Para consolidação da importância da aprendizagem ao longo da vida, convém antes
de mais, transpor a conceptualização desenvolvida pelos relatórios nacionais e internacionais, nos quais os autores chamam a atenção para a importância dos contextos
e da temporalidade.
A temática formação e educação de adultos é um assunto recorrente nas discussões
políticas. No âmbito internacional indubitavelmente os relatórios mais citados são os
da UNESCO, com especial atenção ao trabalho coordenado por Jacques Delors (1996),
sobre Educação para o século XXI, sublinhando que o conceito de educação ao longo
da vida é a chave de acesso para as sociedades do século XXI sustentado por quatro
pilares: Aprender a conviver, Aprender a conhecer, Aprender a fazer e, principalmente, Aprender a ser. No âmbito da União Europeia, mais concretamente da Comissão
Europeia (CE), o Memorando para a Aprendizagem ao Longo da Vida (CE, 2000) emprega um conceito que “representa um importante avanço” (Ávila, 2005:49), enquadrado numa lógica de igualdade de oportunidades sustentado por uma aprendizagem
continua independentemente do contexto, sublinhando três esferas de aprendizagem,
nomeadamente a formal, a informal e a não formal, distintas mas “fortemente articuladas entre si” (idem:49).
No cenário nacional, a educação de adultos, num primeiro momento, segue uma clara
necessidade de alfabetização de adultos indo ao encontro do contexto vivido na altura
da revolução de 1974, com a implementação de um regime democrático. Nesta ocasião consta que “cerca de um quarto da população portuguesa era analfabeta” (Lima,
2005:31). O que de alguma forma contribuiu para a propagação por todo o país de
associações de diverso tipo incluindo as associações de instrução popular na tentativa
de instruir os adultos.
Para a UNESCO, o conceito transcende as portas de uma escola propondo o desenvolvimento de todo o potencial educacional fora do sistema tradicional. Os indivíduos
passam a ser responsáveis pela sua própria educação; o ensino e aprendizagem não
se resumem a um determinado período dentro da escola, mas deve prolongar-se ao
longo da vida. (…) Incluindo todas as competências e ramos do conhecimento, utilizando todos os meios possíveis, e dando a todas as pessoas oportunidades de pleno desenvolvimento da personalidade; os processos de educação e aprendizagem nos quais
crianças, jovens e adultos de todas as idades estão envolvidos no curso de suas vidas,
sob qualquer forma, devem ser considerados como um todo (UNESCO, 2010:13).
No último ano do século XX, o Memorando para a Aprendizagem ao Longo da Vida (CE,
2000), surge com a definição que seria sem dúvida a consagração do conceito: “toda e
qualquer atividade de aprendizagem, com um objetivo, empreendida numa base contínua e visando melhorar conhecimentos, aptidões e competências” (CE, 2000:3).
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Neste sentido, a aprendizagem ao longo da vida é decisiva para que as pessoas se
adaptem às transformações constantes, inerentes à globalização, e também aos desafios na inserção no mercado de trabalho.
Para o conselho europeu de Lisboa (2000) conforme recomendação do parlamento europeu e do conselho (2006) “o maior trunfo da Europa são as pessoas (…)” sendo assim
é preciso desenvolver as competências essenciais definidas como sendo “aquelas que
são necessárias a todas as pessoas para a realização e o desenvolvimento pessoais,
para exercerem uma cidadania ativa, para a inclusão social e para o emprego” (CE,2000).
É certo que a UNESCO e a Comissão Europeia tiveram um importante papel na construção da história e conceptualização da educação de adultos com as publicações em
1972 e 1973, respetivamente. Por um lado, a UNESCO é marcada historicamente com
a perspetiva de educação permanente e, por outro, a CE com a perspetiva de educação
ao longo da vida, por isso podemos sublinhar até certo ponto os espaços que existem
entre suas características conceptuais.
Todavia, há uma “multiplicidade de significados, de abordagem e de conceções subjacente” (Pires, 2005:26) à educação de adultos, que denota uma proposta geral destinada a reestruturar o sistema de educação já existente a desenvolver todo o potencial
educacional fora do sistema recorrente (reforçando uma nova visão da educação ao
longo da vida que vai muito além do que é praticado) e a tirar proveito de todas as
oportunidades que a sociedade oferece (Delors, 2010).
Conforme escreve Cavaco (2009), a aprendizagem ao longo da vida assenta no princípio de resolução de problemas com foco na competitividade económica e no desemprego. Porém, há outra corrente de pensamento que defende que aprendizagem
ao longo da vida não se limita apenas “aos aspetos económicos ou à educação de
adultos” (Pires, 2005:89). A educação de adultos está longe de ser a solução milagrosa
para todos os problemas sociais, mas ainda recai sobre si a crença de que ela pode
libertar a sociedade de todas as prisões.
Sobre o sistema educativo britânico Fieldhouse (1999), escreve que o termo lifelong
learning é recente, mas abrange todas as categorias de educação pós-obrigatória, não
correspondendo a um significado preciso, mas a um termo cultural. Indica tratar-se
de um novo paradigma e de uma mudança na aceção da educação, possuindo uma
representação mais abrangente. Portugal acompanha a França no conceito de Educação e formação ao longo da vida tendo uma representação mais restrita, “tratando-se
de um conceito de natureza política” (Pires, 2005:31).
Na conceptualização da UNESCO, é proposta uma transferência de posições, onde
ao educador cabe uma responsabilidade mais reduzida na aprendizagem. Por sua
vez, Delors (2010), advoga uma sociedade em que cada um deve ser, alternadamente,
professor aluno, cabendo ao indivíduo tomar uma posição mais participativa na sua
aprendizagem. Esta aprendizagem “pode ocorrer em todas as dimensões de nossas
vidas” (Barros, 2011:151), pois a obtenção de conhecimento deriva dos mais variados
âmbitos, sejam familiar, lazer, convivência comunitária, vida profissional, etc.
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A aprendizagem ao longo da vida abrange todos os contextos de um indivíduo, é baseada nas suas próprias experiências, na pluralidade de fontes e formas de aprendizagem, nos múltiplos papéis desempenhados na sociedade. A evolução que a sociedade
tem sofrido nos últimos séculos recai sobre a educação, reclamando novas formas de
encarar toda a complexidade que envolve a aprendizagem do indivíduo, exigindo que
cada um aprenda a aprender.
Neste sentido, uma série de instituições, órgãos, entre outros, exigem e contribuem
para uma sociedade mais participativa, mais envolvida e com cada vez mais conhecimentos concretos, úteis para acompanhar o ritmo de um mundo onde o conhecimento
se torna obsoleto num curto espaço de tempo, reconstruindo e reestruturando novos
saberes, considerando estas exigências e o contexto de cada indivíduo, as suas ideologias, expetativas pessoais e profissionais, entre outras situações, parece haver uma
maior procura e aposta em educação ao longo da vida.
É sabido que a aprendizagem segue o indivíduo por toda sua vida e de acordo com o
profeta da educação, Condorcet, como é referido por Canário (1999), não existe idade
para aprender e tão pouco a idade pode ser uma condicionante para tal. É de suma
relevância a aprendizagem ao longo da vida, tal como é sublinhado na VI Conferencia
Internacional de Educação de Adultos porque resolve as “questões globais e desafios
educacionais (…) baseada em valores inclusivos, emancipatórios, humanistas e democráticos” (Confintea VI, 2011).
Os contributos concretos que a educação de adultos pode trazer conforme a UNESCO
elucida são a redução da pobreza e do desemprego, qualificação da mão-de-obra,
atenuação da reprodução do HIV/SIDA, preservação e conservação do meio ambiente,
maior consciência dos direitos humanos, combate ao racismo e à xenofobia, apoio aos
valores democráticos e ao exercício ativo da cidadania, bem como o efetivo “fortalecimento da equidade e igualdade de género” (UNESCO, 2010:43), caracterizando-se por
um envolvimento global do individuo nas questões centrais da sociedade, combatendo
a marginalização, a exclusão social e as desigualdades no desenvolvimento mundial.
A educação de adultos, a formação profissional e os programas de capacitação para
a vida são os três pilares para que o cidadão permaneça aprendendo. No primeiro
caso há um estímulo à alfabetização dos adultos, criando um novo sentido na sua vida
educacional, proporcionando habilidades essenciais e aumentando a autoestima. Já
a formação profissional proporciona novas perspetivas de trabalho, permitindo melhorar ou obter competências. E a capacitação profissional está relacionada com a
aquisição de conhecimentos e valores que os formandos se apoderam para lidar com
as questões do meio ambiente, do racismo, da prevenção do HIV/SIDA e outros, contribuindo assim para que a sua aprendizagem seja constante (UNESCO, 2010).
Os indivíduos com mais instrução podem ter ainda vantagens de carácter financeiro,
auferir de melhores salários, apresentar maior satisfação com o seu trabalho e usufruir de tempos livres de melhor qualidade, tendo ainda uma menor probabilidade
de ficarem desempregados. Na área da saúde encontram também vantagens porque
têm a possibilidade de (re)educar os seus hábitos alimentares, tomando consciência
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da necessidade de uma vida mais regrada com exercícios físicos. Nasce também uma
nova consciência no que diz respeito ao exercício da sua participação política e na
escolha dos seus governantes (Pickett e Wilkinson, 2010).
A aprendizagem ao longo da vida passa hoje por um momento de extrema convicção
de que as sociedades que não desenvolvem este conceito dentro das suas políticas e
práticas, têm o seu futuro morto, considerando a sua importância para a “competitividade das nações, das empresas, dos indivíduos e do desenvolvimento económico”
(Quintas, 2008:17). Neste sentido, vale ressaltar a relevância da recomendação do parlamento europeu e do conselho da Europa (2006), no sentido do alcance da literacia
universal desenvolvendo as competências essenciais com foco na preparação para a
vida adulta, como base para a aprendizagem futura e para a vida profissional, perspetivando a coerência da prestação de educação e formação de adultos individualizado e
direcionado para as mais variadas políticas que afetam os cidadãos.
Conceito de migração e panorama da comunidade imigrante brasileira em Portugal
Considerou-se relevante abordar o conceito de migração, já que o público-alvo desta
pesquisa são os imigrantes, sob a perspetiva de Pires (2005), INE3 (2002) e Castro
(2008). Faz-se ainda uma breve caracterização da população brasileira em Portugal
de acordo com INE (2012) e SEF4 (2013) e por fim expomos de maneira concisa o que
entendemos como imigrante.
Muitos são os esforços dos estudiosos e de algumas ciências para explicar o fenómeno da migração humana, e toda a sua complexidade. Por mais de um século vêm
sendo observados os fluxos migratórios, na tentativa de compreender essas manifestações humanas. Este tema é muito abrangente e sempre com mutações o que
dificulta desenvolve-lo apenas com recurso a uma única teoria.
É na segunda metade do século XX, que as contribuições teóricas começam a ser
desenvolvidas, anterior à década de 1960 as contribuições foram no sentido de enriquecer o vocabulário sobre migração e a sua história. A intensificação da migração
surge com a crescente internacionalização da atividade económica, a descolonização
e o desenvolvimento do “terceiro mundo” interna e internacionalmente.
Uma das principais contribuições para o desenvolvimento da teoria da migração vem
da economia. O facto de o homem desejar prosperar materialmente é uma das principais características do movimento migratório de acordo com Ravenstein citado por
Arango (1998). De um modo geral, a migração é definida como sendo “todo o ato de
mobilidade espacial desde a mudança de residência na mesma cidade até às internacionais, é uma mudança física de um determinado contexto para outro, é uma (re)
construção de novas inserções” (Pires:2003,59).
Para o INE5 (2002), o conceito divide-se em duas variáveis o imigrante permanente e
o imigrante temporário, consideremos que se trata de um fenómeno espontâneo cujo
indivíduo estabelece residência e/ou trabalho em um país ou região diferente do local
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de origem, podendo ser permanente ou temporário. Para Castro (2008:23) “a migração temporária pode transformar-se em permanente ou definitiva” é a perspetiva do
país acolhedor que designa a nomenclatura imigrante, ou seja o individuo que migra.
A temporalidade também contribui para a conceptualização, de acordo com as Nações Unidas é considerado imigrante o indivíduo que esteja deslocado durante mais
de um ano na área de acolhimento.
A comunidade imigrante pode ser classificada como um determinado grupo de pessoas da mesma nacionalidade que escolhem um outro país para migrarem. O número
exato de brasileiros imigrantes que vive em Portugal, certamente é muito difícil de
ser calculado, pois pode estar em causa uma parcela da população residindo no país
irregularmente. Se constatou também que não há conformidade nos dados entre os
órgãos estatísticos quanto ao número de imigrantes brasileiros em Portugal, justificada pelas diferenças nos procedimentos de recolha dos mesmos. De acordo com
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para “efeitos estatísticos adota-se um conceito
abrangente de estrangeiro residente em Portugal, que engloba os estrangeiros detentores de título de residência” (RIFA6, 2011:15).
As chamadas vagas de brasileiros nos últimos 30 anos em Portugal, se distinguem
entre si, sendo a primeira entre os meados dos anos 80 e finais dos anos 90 e a
segunda vaga pós 1999. A primeira ficou caracterizada pelo elevado grau de profissionais qualificados e população que não trabalha, já a segunda vaga é marcada por
um grande número de pessoas vindas da classe média baixa da sociedade brasileira,
entrando no mercado de trabalho secundário e com uma tendência maior da entrada
do sexo feminino.
O último recenseamento realizado em 2011, pelo INE, aponta um universo de 109.787
mil brasileiros a viver em Portugal. É o país da Europa que mais abriga brasileiros,
sendo atualmente a comunidade imigrante mais representativa em números. Porém
de acordo com o SEF (2012), foram contabilizados 105.622 residentes. Sendo constatado um decréscimo face ao ano anterior que acolhia 111.445 imigrantes.
Ainda segundo o SEF (2012), também a que registou um maior decréscimo no último
ano (-5,22%), superior à média total (-4,53%). Em relação ao género é predominante
na imigração brasileira a presença das mulheres, contabilizando em 2012 um total
de 61.495 contra 44.127 homens que também foi o grupo com uma maior diminuição no mesmo período. No que concerne à emissão do primeiro título de residência
os brasileiros também são os mais representativos com 29% da fatia, num total de
11.715, aparecendo como a comunidade mais representativa na emissão deste documento, verifica-se que o sexo feminino é o que mais procura pela legalização com
6.776 casos.
O programa humanitário de inclusão “SEF vai à escola” realiza ações de legalização
e sensibilização da importância de estar regular no país acolhedor, contando com o
apoio do Ministério da Educação e da Ciência. O qual realizou 77 ações, das quais 37
na comunidade brasileira, este é um “projeto potencializador da integração dos jovens
imigrantes e minoração da exclusão social escolar” (Rifa, 2013:53)
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A comunidade brasileira é a que mais adquire a nacionalidade portuguesa por naturalização com 6.382 indivíduos, sendo que 1.766 estão relacionados com o casamento
ou a união de fato. Também para a solicitação de nacionalidade portuguesa a comunidade brasileira destaca-se por ser a que mais requisita este documento.
Por outro lado, é de destacar os 1.350 Estatutos de Igualdade concedidos aos imigrantes brasileiros ao abrigo do previsto no Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Portuguesa e a República Federativa do Brasil, assinado em
Porto Seguro em 22/04/2000 e nos termos do art. 15.º da Resolução da Assembleia
da República nº 83/2000 de 14 de dezembro, que confere um conjunto de direitos
idênticos aos nacionais portugueses (Rifa, 2013:51). De acordo com o SEF (2012),
não há limitações nos direitos de exercício de atividade económica, funções nos
órgãos de sociedade ou de quaisquer pessoas coletivas além do acesso a funções
públicas, direito de voto e ainda possibilidade de candidatura nas eleições das autarquias locais.
Metodologia
A estratégia de investigação que se adotou para o procedimento de observação nesta
pesquisa foi a extensiva-quantitativa. Esta opção deve-se à intenção de estabelecer
relações quantificáveis entre as variáveis. O instrumento de recolha de informação
foi o inquérito por questionário através de perguntas fechadas, preparado para o auto
preenchimento, porém, presencial, ou seja, o investigador frequentou a casa do Brasil
(local onde foram aplicados os questionários), de forma a poder entregar e controlar
o preenchimento dos referidos questionários.
A elaboração do questionário foi precedida por uma entrevista exploratória e aberta
com a coordenadora do Gabinete de Inserção Profissional (GIP), da casa do Brasil
de Lisboa. Considerou-se esta informante privilegiada na medida em que está em
contacto direto com imigrantes brasileiros em Portugal e a sua experiência poderá
contribuir para “encontrar pistas de reflexão, ideias e hipóteses de trabalho” (Quivy,
2008:70). A entrevista decorreu no GIP, durou cerca de duas horas e meia. Este foi o
momento de rompimento das convicções do investigador, de ouvir e de presenciar a
realidade no terreno.
Os imigrantes que constituem a amostra compreendem os imigrantes brasileiros que
tenham procurado os serviços da Casa do Brasil em Lisboa, com idades entre 18 e
64 anos, independentemente dos níveis de escolaridade7, pertença a grupo social,
situação profissional e estatuto legal. Importa ainda ressaltar que são indivíduos que
na sua maioria se dirigem à Casa do Brasil à procura de trabalho nascidos no Brasil
e que chegaram à Portugal entre os anos de 2008 e 2012. Não havendo entre os inquiridos descendentes que nasceram em Portugal. O questionário foi composto por
perguntas diretas e fechadas e foi dividido em três partes: a primeira que integra um
conjunto de questões sobre educação e formação ao longo da sua vida; a segunda, que
se refere à situação laboral no momento da inquirição; e a terceira trata da caracterização dos inquiridos. A informação recolhida no questionário foi tratada e analisada
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com o apoio do programa SPSS. Esta análise teve por base a estatística descritiva que
permite comparar respostas diferenciando-as e relacionando-as.
No total responderam ao questionário 127 imigrantes brasileiros que se dirigiram ao
GIP (gabinete de inserção profissional) no período de novembro/2012 a agosto/2013.
Decorrente do facto de os questionários terem sido aplicados na presença do investigador (embora preenchidos pelos inquiridos), a taxa de participação/resposta
é total.
Perfil dos imigrantes brasileiros inquiridos
A maioria dos inquiridos é do sexo feminino (61%), têm idades entre 19 e 64 anos sendo que mais de metade tem entre os 26-44 anos de idade. A maioria é solteiro e não
tem filhos, residindo com os familiares em diferentes regiões do sul do país, maioritariamente em Lisboa. No conjunto do grupo, 55% completou o ensino secundário.
Quadro 1 - Caracterização da amostra inquirida (100% do total)
Perfil
Sexo

Idade

Estado Civil

Número de
Filhos

Com quem
vive?

(%)
Feminino

61

Masculino

39

Entre 19-24

8

Entre 25-44

77

Entre 45-55

13

Entre 56-64

2

Solteiro (a)

60

Casado (a)

30

Divorciado (a)

7

União de Facto

3

Nenhum

60

Um

24

Dois

10

Três

4

Quatro

1

Cinco

1

Sozinho (a)

12

Familiares

61

Namorado (a)

12

Amigos

15

Fonte: Questionário aos imigrantes brasileiros realizados entre novembro/2012 e agosto/2013, na casa do Brasil em Lisboa. As respostas inválidas abrangem os erros de preenchimento, falta de respostas e as que não se
aplicam a determinadas unidades estatísticas.

Migrações_#12_Outubro 2015

121

Regiões de origem e estatutos em Portugal
Os imigrantes brasileiros inquiridos que decidiram vir para Portugal são oriundos de
várias regiões do Brasil, contudo a maioria vem da região sudeste a qual abrange o
Estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O Estado de Minas Gerais é o que conta com o maior fluxo migratório, situação que se mantém mesmo oito anos depois do trabalho realizado por Fonseca (2005), citado por Malheiros
(2007). Verificam-se também expressivos números de imigrantes vindos dos Estados
do Paraná e da Bahia, regiões que estão localizadas no extremo, com culturas e costumes diferentes, o que pode contribuir para que os próprios brasileiros conheçam a
sua cultura fora do Brasil, numa aprendizagem contínua e de (re)descoberta.
A maioria da população inquirida escolheu a cidade de Lisboa para viver, contudo são
as mulheres que preferem esta região, este trabalho constata o que outros estudos
apontam8, as mulheres na sua maioria imigram sozinhas.
No que se refere à situação legal no país de acolhimento, uma grande fatia (85%)
pertence aos que se encontram em situação regular, já os que estão em processo de
regularização são 8%, irregulares ainda são 6% e os que possuem a nacionalidade
portuguesa representam apenas 1%.
Subjacente a esta questão surge o interesse pela aquisição do Estatuto de Igualdade
de Direitos e Deveres pelos imigrantes brasileiros9. Este estatuto pode representar
uma integração ainda mais sólida na sociedade de acolhimento, contribuindo para
uma participação mais igualitária face aos cidadãos portugueses. O presente estudo
revelou um grande desconhecimento (69%) da população imigrante brasileira sobre
o tema referido. Embora o estatuto de igualdade de direitos e deveres seja conhecido apenas por uma parte (31% dos inquiridos), dos seus beneficiários. Chama-se a
atenção para um possível desajuste nesta última informação, significando um valor
ainda inferior pois acredita-se que muitos destes inquiridos associam o estatuto de
direitos e deveres com o título de residência (obrigatório, mas não tendo atribuídos os
mesmos direitos e deveres).
A maioria dos inquiridos que obtém o estatuto enquadra-se numa condição sócio económica mais elevada, com maiores níveis de escolaridade e a maior parte é do sexo
feminino. Os que conhecem o estatuto e não gozam do mesmo referem que se deve
principalmente à burocracia.
No ponto de vista da divulgação e clarificação das vantagens do estatuto aos imigrantes, os órgãos responsáveis deveriam ter uma maior atenção no ato da renovação do
título de residência (obrigatório e presencial por três vezes no mínimo, até aceder à
naturalização), neste sentido é necessário que haja efetivamente um fortalecimento
na informação, tornando-a acessível aos imigrantes brasileiros. Uma infraestrutura
de informação deficiente dificulta o acesso a documentação.
Verificou-se a falta efetiva de um maior envolvimento ou interesse por parte dos inquiridos em procurar saber dos seus direitos e deveres junto a sociedade de acolhida.
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Embora se perceba as condicionantes que limitam esta população (como se viu acima). A não aquisição do documento pode significar pouca inclusão em vários contextos sociais, inclusive condicionando a solicitação de uma bolsa de estudos em regime
formal. No seguimento do conhecimento do estatuto é necessário envolver toda a
sociedade que por consequência não está preparada para compreender os benefícios
inerentes ao documento.
Razões da imigração, tempo de permanência e intenção de retorno
Os motivos pelos quais os indivíduos procuram vir para Portugal são diversos, e ainda assim a razão predominante apontada pelos inquiridos é a de trabalhar, indo ao
encontro das diversas literaturas analisadas10. Em segundo plano estão os estudos e
logo a seguir a intenção de ganhar dinheiro.
Outra razão apontada pelos inquiridos como sendo importante na sua decisão de sair
do seu país de origem é a orientação sexual. Nesta última razão os motivos podem
estar relacionados com diversos fatores, como a fuga do meio social para viver uma
eventual liberdade, a fuga ao forte11 preconceito sofrido pelos homossexuais em várias
regiões do Brasil. O país tornou-se líder mundial em assassinatos de homossexuais.
Quase metade dos inquiridos afirma ter chegado a Portugal no ano de 2008 (46%), relativamente ao tempo de permanência, 10% vivem no país há seis anos, 10% há sete,
10% há oito, e 10% vivem há onze anos. Percebeu-se que os indivíduos que vivem há
mais tempo em Portugal têm maior propensão para frequentar formação.
Quando inquiridos sobre as razões para o eventual regresso ao Brasil, cerca de metade (49%) revelam ter esse desejo. As razões que evocaram, conforme se observou,
são motivos familiares e perspetiva de trabalho no país de origem.
A intenção de retorno não significa, necessariamente que retornarão. A crise financeira
vivida na Europa não representa uma grande preocupação, apenas 2% retornaria por
este motivo. A qualidade de vida encontrada no país de acolhimento é a principal razão
para que os adultos imigrantes permaneçam. Esta qualidade de vida pode estar relacionada a vários fatores, dependendo da singularidade de cada individuo. Muito equilibradas estão outras razões de permanência como a adaptação e integração, a segurança e a família. A permanência devido a estudos é a situação com menor representação, podendo significar que estes vêm estudar e não têm pretensão de permanecer.
Qualificações Académicas
Em matéria de habilitações literárias dos inquiridos, os resultados mostram uma
grande percentagem (ver gráfico 1.) de indivíduos com o ensino médio concluído (ao
nível do 12.º ano em Portugal). É reduzida a percentagem dos inquiridos que só frequentaram o ensino básico até ao 4.º ano (equivalente ao 1.º ciclo do ensino básico
português). A percentagem dos inquiridos com o ensino fundamental concluído é de
7%. A formação superior de bacharelato e licenciatura somam 20%, enquanto as pósgraduações e mestrado equivalem a 10% das respostas dadas.
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superior de bacharelato e licenciatura somam 20%, enquanto as pós-graduações e
mestrado equivalem a 10% das respostas dadas.
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Fonte: Questionários aos imigrantes brasileiros realizados entre novembro/2012 e agosto/2013, na casa do Brasil em
Lisboa.
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Inserção profissional
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Para os inquiridos que se conhece a profissão e a situação na profissão, verifica-se
que a maioria posiciona-se no quadro dos empregados executantes (EE)12. As não res-
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postas enquadram-se num grupo de inquiridos desempregados e os que consideram
não ter uma profissão.
Trabalhos já realizados (Peixoto, 2003; Pires, 2003) apontam que desde a segunda
vaga da imigração brasileira para Portugal (1998-2003), os imigrantes brasileiros se
têm posicionado no segmento do mercado secundário, relacionado com a evolução
do mercado de trabalho em Portugal, onde nesta fase “predomina as necessidades
de mão-de-obra não qualificada” (Peixoto, 2003:104). “Incrementando-se o desajuste entre as qualificações possuídas e as qualificações necessárias para a prática de
certas profissões em sectores como a construção civil, o comércio ou as atividades
domésticas” (Malheiros, 2007:28).
Os dois inquiridos que afirmam ser patrões, um enquadra-se nos técnicos e profissionais de nível intermédio e o outro no quadro do pessoal dos serviços e vendedores. A execução das suas funções faz-se principalmente nas organizações cuja
atividade económica é alargadamente no setor de serviços, que de acordo com
Peixoto (2003) e Góis e Marques (2013), é proporcionado pelo domínio da língua e a
imagem preconcebida de uma comunidade simpática e alegre, bem-disposta e de
trato fácil.
Dos inquiridos com ensino básico, verificou-se que metade trabalha como cozinheiro(a) e a outra metade divide-se entre os que trabalham como cortador de
carne e doméstico(a). Dos que concluíram o ensino secundário, 25% trabalha como
cuidador e os outros 75% distribuem-se entre os profissionais das limpezas, auxiliares fabris, cabeleireiros, transportes, técnicos de enfermagem e vendedores
(12,5% cada).
Os inquiridos que concluíram o ensino médio estão distribuídos em várias profissões,
desde as que já foram mencionadas acima, como empregados de mesa, gerentes
de restauração, auxiliares de cozinha, embaladores, esteticistas, governantas, assistentes back office, empresários, técnicos de telecomunicações, telecomunicadores,
técnicos de informática, designer de interiores.
Os que concluíram a licenciatura trabalham como empregados de mesa, vendedores,
telecomunicadores, transportes, domésticas (os), rececionistas, jornalistas, gestores
comerciais, gestoras ambientais e chefe de cozinha. Há também variedade de profissões desenvolvidas pelos que possuem este grau de escolaridade, contudo surgem
profissões mais qualificadas.
Dos que concluíram o mestrado, metade está na área de investigação. Os outros
trabalham como cozinheiro(a), artista plástica, pedagoga, fisioterapeuta e professora
(8% cada profissão referida), são os que apresentam menor ingresso em mão-de-obra não qualificada, chamando a atenção para a falta de informação sobre a profissão cozinheiro que hoje tem uma nova configuração em Portugal e no mundo, por se
tratar de uma profissão cada vez mais valorizada e com necessidades de competências específicas e científicas.
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Uma grande parcela dos inquiridos desenvolve apenas uma atividade profissional.
Considerando a atual e a última situação de emprego, em relação à questão da condição de trabalho, a maioria (91%) trabalha ou trabalhou por conta de outrem e são
poucos os trabalhadores por conta própria com empregados. Mais de metade da
população inquirida teve ou tem contrato de trabalho (57%). A maioria (60%) dos inquiridos dispensa nas suas atividades profissionais 40 horas semanais.
Existe uma repartição muito próxima entre a população empregada e a desempregada. Os imigrantes que estão empregados são os que mais tencionam fazer formação para manter ou encontrar outro trabalho. Possivelmente os fatores que podem
explicar esta diferença entre os empregados e desempregados, é o próprio contexto
onde cada um está inserido: o empregado desenvolve as suas tarefas e tenciona
melhora-las, aperfeiçoa-las, demonstrar conhecimento, eficácia, porque espera reconhecimento por parte da organização mesmo que esta não promova formação e
mesmo que não haja um estímulo por parte da mesma. Já o desempregado não tem
esta motivação, o foco é a procura do seu meio de subsistência, ou seja, do trabalho,
algo que a formação, possivelmente, não trará imediatamente.
Nos últimos três meses que antecederam a aplicação definitiva do questionário, de
acordo com as respostas dos inquiridos, foi o período com maior desemprego, vale
destacar a percentagem de casos declarados (42%). Confluindo com a conjuntura de
Portugal conforme verificado pelo EUROSTAT13, o ano 2013 foi marcado por uma alta
taxa de desemprego face ao ano anterior mantendo-se em 18% no primeiro trimestre
do presente ano tendo um aumento de 0,2% no mês seguinte.
Segundo a OCDE (2012), em Portugal os imigrantes foram mais atingidos pelo desemprego do que os nativos. A proporção de jovens nativos com formação superior
que se encontra empregada também é superior à dos imigrantes com o mesmo grau
académico, sublinha ainda que os jovens e as pessoas com pouca formação são as
mais afetadas. O desemprego entre os imigrantes nos países integrantes da OCDE
atingiu 11,9% no ano de 2010.
Neste estudo cerca de 60% das mulheres inquiridas estão desempregadas, além de
que são elas as que ficam mais tempo sem emprego. Ainda assim são elas que possuem um melhor posicionamento a nível sócio profissional.
O estudo aponta também para uma tendência de maior desemprego no grupo com
baixos índices de escolaridade, sendo que 80% dos inquiridos que concluíram a 4ª
série (corresponde ao 1.º ciclo em Portugal) estão desempregados. Esta tendência
diminui quando se trata dos inquiridos que concluíram a 8ª série (9.º ano em Portugal), com apenas 25% sem emprego. Pode estar relacionado com a necessidade das
organizações onde a exigência da escolaridade da mão-de-obra é superior ao ensino
básico e inferior à licenciatura, onde a formação média é suficiente.
Dos inquiridos licenciados 59% declaram estar em situação de desemprego, entre
os pós-graduados e os indivíduos com mestrado concluído são 67% e 63% respeti-

126

Revista do Observatório das Migrações

vamente, sem trabalho. O desemprego entre nativos licenciados conforme o INE e o
IEFP14 (2013) também é uma realidade em constante aumento.
Formação e Educação ao Longo da Vida: Percursos dos Imigrantes Brasileiros
Para desenvolver esta temática entendeu-se como relevante num primeiro momento
apresentar, a caracterização do grupo inquirido, como observado acima, (origens,
motivações para a emigração, qualificação académica e inserção profissional).
A partir deste ponto, o leitor dará conta da resposta à questão de partida e aos objetivos formulados. Neste sentido, serão apresentados os resultados das representações e práticas na formação e educação ao longo da vida dos inquiridos.
Considerou-se que existe uma relação positiva dos imigrantes brasileiros com a
aprendizagem ao longo da vida, tomando como referência a percentagem de participação em ações de formação e a relação de continuidade na educação/formação. A
educação formal é a mais frequentada, seguida da formação em línguas. Contudo, a
maioria tenciona frequentar formação em línguas, apesar de a prática ser outra. O
que condiciona esta mesma relação é, fundamentalmente, não conseguir conciliar
formação com trabalho e a falta de tempo. Vale ainda ressaltar o impacto que as formações, ministradas ou não pelas organizações onde desenvolvem suas atividades
profissionais, podem ter. Esta será uma questão observada mais detalhadamente no
decorrer do artigo.
Formação ao longo da vida: práticas e representações
Mais de metade (59%) dos inquiridos afirma ter frequentado algum tipo de formação,
destacando-se neste grupo o sexo feminino. Considerando somente o sexo masculino observa-se que 49%, quase metade, não frequentou qualquer tipo de formação.
As formações mais frequentadas foram no âmbito tradicional (educação formal) e
cursos de línguas (ver gráfico 2). A necessidade da aprendizagem de línguas pode
estar relacionada com o facto de Portugal ser “a porta para outros países da Europa”
(Malheiros, 2007:34). Outra razão, é o tipo de profissão que exerce, já que a maioria
está no setor dos serviços. Também o facto de viver num país multicultural, com pessoas de todo o mundo, e a língua (inglesa) facilitar o envolvimento em novas culturas
e fortalecer novas relações. A frequência em formação no trabalho foi a terceira mais
referida.
As mulheres são as que mais participam em ações de educação formal (79%) e em
formação de línguas (92%), havendo uma grande participação dos homens na formação em culinária. As formações realizadas são pensadas numa perspetiva de futuro,
além de um aumento da rede social e profissional e reconhecimento profissional,
respostas foram dadas pelos inquiridos maioritariamente do sexo feminino e com
maiores níveis de qualificação académica, tal como foi assinalado por Ávila (2008), no
contexto português, onde as mulheres são igualmente as que mais tiram partido das
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novas iniciativas de educação e formação de adultos. Comparadas com os homens,
as mulheres têm menor número de filhos, sendo na maioria dos casos solteiras.
Gráfico 2 - Formações frequentadas pelos inquiridos*

Fonte: Questionários aos imigrantes brasileiros realizados entre novembro/2012 e agosto/2013, na casa do Brasil em
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Gráfico 3 - Razões que levaram os adultos imigrantes a não concluírem as formações*

Fonte: Questionários aos imigrantes brasileiros realizados entre novembro/2012 e agosto/2013, na casa do
Brasil em Lisboa. / Nota: * A percentagem corresponde aos inquiridos que afirmam ter frequentado
formação, distinguidos por género.

Quando confrontados com os motivos da não participação em formações as três razões
mais mencionadas são a falta de tempo (ver gráfico 4), os recursos financeiros e a idade.
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Quando confrontados com os motivos da não participação em formações as três razões
mais mencionadas são a falta de tempo (ver gráfico 4), os recursos financeiros e a idade.
O estudo revela também que os inquiridos que estão há mais tempo em Portugal têm
maior propensão para frequentar formação.
Gráfico 4 - Razões que impedem o adulto imigrante de participar em formações*
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Gráfico 5 - Razões para a ausência de formações nas organizações onde os
imigrantes desenvolvem suas atividades profissionais*
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desenvolver a sua atividade profissional não é necessária formação. Tratando-se possivelmente de uma desvalorização da profissão exercida.
Gráfico 5 - Razões para a ausência de formações nas organizações onde
os imigrantes desenvolvem suas atividades profissionais*

Fonte: Questionários aos imigrantes brasileiros realizados entre novembro/2012 e agosto/2013, na casa do Brasil em
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sexo feminino acredita que para manter ou conseguir um outro trabalho é preciso
fazer mais formação e tem a intenção de fazê-lo, já os inquiridos do sexo masculino
afirmam que não podem fazer, a razão predominante é a falta de tempo, contudo consideram as formações muito importantes.
Um inquérito realizado em 2012 a cidadãos imigrantes empregados e desempregados
em 15 cidades europeias, revela que estes nas cidades espanholas e portuguesas são
os que têm maior interesse na formação contínua ao contrário de Budapeste, cidades
francesas ou belgas (Huddleston e Tjaden, 2012:28).
Os inquiridos mais escolarizados demonstram que para manter ou encontrar trabalho
é necessário ter mais formação e mais de metade tem intenção de a fazer. De acordo
com a OCDE (2013) a média de taxa de emprego é maior para quem tem o ensino superior e “correm menos risco de ficarem desempregadas” (Wilkinson e Pickett 2009:135).
De modo geral, os inquiridos neste momento têm interesse em frequentar formações
(72%), mas ainda assim existe uma considerável fatia (28%) que não revela ter interesse. No entanto, as intenções diferenciam-se das práticas considerando o grau de
qualificação dos inquiridos. A resposta às necessidades é a maior prioridade para os
imigrantes e segundo Rothes (2002), é de suma importância as políticas de educação
darem resposta às necessidades de cada indivíduo.
Os tipos de formação que esta população tem interesse são diversificados, embora o
destaque seja para línguas (principalmente inglês 17%). Verificando-se um despertar
de consciência dos imigrantes em torno das novas configurações que os obrigam a
adaptar-se à realidade do país de acolhimento e à sua área de trabalho que quase
sempre são os serviços. Neste sentido, o maior interesse fica por conta do sexo feminino, o sexo masculino tem preferência em concluir seus estudos (sejam eles ensino
básico, fundamental, médio, técnico ou superior).
As fontes de informação a que os inquiridos mais recorrem para recolherem informação sobre as formações que têm interesse é a internet, amigos e associações,
incluindo a casa do Brasil, embora esta tenha pouca expressividade.
As principais razões que levam os inquiridos a terem interesse em realizar formação
são obter reconhecimento profissional, aumentar a sua rede social e profissional e a
realização pessoal.
Na opinião dos inquiridos, a importância da formação realizada em Portugal está associada ao aumento de oportunidades de trabalho no seu país de origem, além de
acreditarem que a formação proporciona o ganho de mais dinheiro. A OCDE (2011),
revela isso mesmo, os países menos igualitários são os que proporcionam melhores
remunerações para o indivíduo qualificado, quanto mais se estuda melhor é a sua
remuneração. Uma pessoa com o nível superior pode esperar ganhar 50% a mais
do que uma pessoa com o ensino médio ou pós-secundário (idem: 138). A falta de
tempo e o desinteresse são as principais razões dos inquiridos que não demonstram
interesse em formação.
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Gráfico 6 - Razões de interesse nas formações*

Fonte: Questionários aos imigrantes brasileiros realizados entre novembro/2012 e agosto/2013, na casa do Brasil em
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remunerações para o indivíduo qualificado, quanto mais se estuda melhor é a sua
remuneração. Uma pessoa com o nível superior pode esperar ganhar 50% a mais do que
uma pessoa com o ensino médio ou pós-secundário (idem: 138). A falta de tempo e o
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Representações sobre as formações
Para os inquiridos a formação representa: a) voltar para o Brasil com maiores
oportunidades de trabalho e poder ganhar mais dinheiro; b) poder concorrer de igual
para igual com os cidadãos portugueses e conseguir um emprego; e c) poder mudar de
emprego.
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De maneira geral, sem pretensão de manifestar conclusões generalizáveis, concretizou-

Representações sobre as formações
Para os inquiridos a formação representa: a) voltar para o Brasil com maiores oportunidades de trabalho e poder ganhar mais dinheiro; b) poder concorrer de igual para igual
com os cidadãos portugueses e conseguir um emprego; e c) poder mudar de emprego.
Considerações Finais
De maneira geral, sem pretensão de manifestar conclusões generalizáveis, concretizou-se o objetivo principal deste estudo: perceber os tipos de relação que os Adultos Imigrantes Brasileiros em Portugal estabelecem com a Educação e Formação
ao Longo da Vida e os fatores que condicionam esta mesma relação. Neste sentido,
optou-se por diferenciar e explicitar quatro domínios distintos de análise: frequência,
local, intenção e condicionantes.
No que se refere à frequência, considerando os dados recolhidos na pesquisa, verificou-se que existe uma relação positiva no que diz respeito ao investimento em
formações por parte dos inquiridos, uma vez que a maioria frequentou formações ao
longo do seu percurso em Portugal. Todavia, vale ressaltar que ainda é muito elevada
a percentagem dos que não frequentaram qualquer tipo de formação.
Ao considerar as organizações como local provável de aprendizagem ao longo da vida,
constatou-se que a maioria das organizações não promove ações de formação. Emerge
a reflexão de que se mais de metade dos indivíduos do sexo masculino não frequentou
qualquer tipo de formação e dos que frequentaram, a maioria fê-lo no local de trabalho, assim sendo, dificilmente este grupo participará em formações noutros contextos
além de não existirem estímulos para que participem em outras ações de formação.
As organizações que não promovem formações parecem não ter consciência dos recursos estratégicos (as pessoas) para o seu próprio desenvolvimento numa era onde
o saber e o conhecimento estão no seu apogeu (Moura, 1999). Será importante, em
futuras investigações, perceber se são só os imigrantes que não têm acesso à formação no seu local de trabalho ou se de facto as empresas não promovem formações
para os seus colaboradores. Neste sentido, procurar contribuir para que possam ser
ultrapassadas eventuais resistências e aumentar as ações de formação no âmbito
profissional, promovendo uma maior inserção destes indivíduos na sociedade de acolhimento relacionando a formação comportamental e técnica para melhor integração
da aprendizagem (Moura, 1999).
No âmbito das intenções, a relação dos adultos imigrantes com a formação também
é muito positiva, sendo possível verificar que, em todos os níveis de escolaridade,
as pessoas têm interesse em realizar mais formação, mesmo quando a frequência
(prática) foi nula.
Inverte-se a ordem de prioridades nas intenções reveladas relativamente à prática: enquanto no primeiro caso os cursos de línguas aparecem como primeira preocupação,
na prática estes cursos ocupam o segundo lugar na lista das ações mais frequentadas.
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E, finalmente, o que condiciona os inquiridos a frequentar formação é a falta de tempo; falta de recursos financeiros; a própria escolaridade, pois os inquiridos com baixo
nível escolar não frequentam formação, já os inquiridos com curso superior (licenciatura) manifestam maior disponibilidade. O que também pode ser considerada uma
condicionante é o facto dos inquiridos desistirem das formações por não conseguirem
conciliar com o trabalho.
Este estudo deixa em aberto se o facto de ser imigrante, pode limitar as oportunidades educacionais e de formação, contudo, para além das condicionantes acima referidas não se verificou neste estudo especificamente que haja qualquer limitação.
A sociedade moderna engloba vários fenómenos inter-relacionados que provocam alterações no quotidiano e que exigem novas formas de aprendizagem. É preciso que o
adulto perceba a importância de reinvenção dos saberes que se desenvolvem numa
“multiplicidade de situações e contextos de vida” (Pires, 2005:111). Por outro lado,
conforme a UNESCO, a aprendizagem ao longo da vida “é fundamental para a consecução dos objetivos globais de maior igualdade além de ser uma condição para
fortalecer o crescimento económico” (2010:18).
Num mundo cada vez mais competitivo o investimento na educação e na formação de
adultos deve ser considerado uma necessidade crucial, seja no âmbito profissional,
individual ou social. Embora a relação dos imigrantes inquiridos com aprendizagem
ao longo da vida seja positiva, ainda há um longo caminho a percorrer, para uma participação ainda maior e mais consciente, na expetativa concreta do que é esperado
pelos imigrantes e na pertinência da construção dos saberes.
Notas
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
UNESCO - É a sigla para Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciências e Cultura, Criada no fim da
II Guerra Mundial (1945), com o objetivo de contribuir para a paz e segurança no mundo, através da educação, das
ciências, da cultura e das comunicações. A sede da UNESCO fica em Paris, na França. Possui 195 países-membros
e 8 membros associados. http://en.unesco.org/
3
Memorando para aprendizagem ao Longo da Vida - Jornal Oficial das Comunidades Europeias, (C34E/149).
4
Instituto Nacional de Estatística, IP (INE), tem como missão produzir e divulgar informação estatística oficial
de qualidade, promovendo a coordenação, o desenvolvimento e a divulgação da atividade estatística nacional.
www.ine.pt
5
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, www.sef.pt
6
Instituto Nacional de Estatística – www.ine.pt Ac. em 15 de Março 2013
7
Relatório de Imigração Fronteiras e Asilo, 2012, Relatório anual lançado em Maio/2013 http://sefstat.sef.pt/
relatorios.aspx Ac. em 25 de Junho 2013
8
Escolaridade – Optou-se pela classificação da escolaridade no molde conhecido pela comunidade brasileira.
9
ACIDI, A Janela Intercultural, Revista nº 90, Maio (2011), “ Brasileiros a maior comunidade imigrante em
Portugal”.
10
Estatuto de igualdade de direitos e deveres - A convenção sobre igualdade de direitos e deveres entre Brasileiros e Portugueses foi firmado entre os governantes brasileiros e portugueses. O estatuto da igualdade é um
instrumento que regulamenta de forma recíproca e fraterna os direitos e deveres dos brasileiros residentes em
Portugal, e dos portugueses residentes no Brasil. Art. 1.º Os portugueses no Brasil e os brasileiros em Portugal
gozarão de igualdade de direitos e deveres com os respetivos nacionais.
11
ACIDI, A Janela Intercultural, Revista nº 90, Maio (2011), “ Brasileiros a maior comunidade imigrante em Portugal”, pp. 8. Góis, Pedro e José Carlos Marques (2013), “Imigrantes Brasileiros em Portugal: Alguns dados de enquadramento” em Vieira, Ricardo, Margarido, Cristóvão, Marques, José, Partir, Chegar, Voltar… Reconfigurações
Identitárias de Brasileiros em Portugal. Edições Afrontamento Lda. Malheiros, Jorge Macaísta (2007), Imigração
1
2
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Brasileira em Portugal, Edição Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI,I.P.)
12
5.º Relatório nacional sobre os direitos humanos no Brasil ou ainda GGB - Refere-se a uma associação de defesa
dos direitos humanos dos homossexuais do Brasil, Grupo Gay da Bahia, Fundado em 1980. http://www.ggb.org.
br/ggb.html.
13
Empregados executantes (EE) – classificação socioprofissional definida por Costa (1999).
14
Gabinete de Estatística da União Europeia (Eurostat) é a organização estatística da Comissão Europeia que
produz dados estatísticos para a União Europeia. http:epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?table.do?tab=tabl
e&language=en&pcode=teilm020&tableSelection=1&plugin=1 (A.C. Agosto/2013).
15
Instituto do Emprego e Formação Profissional (2013), trata-se de um serviço público de emprego nacional.
www.iefp.pt/iefp/

Referências Bibliográficas
Adami, M. (2012) “Violência contra LGBTS no Brasil (2001-2010)” in Adorno, S. (2012),
5.º Relatório Nacional sobre os Direitos Humanos no Brasil. São Paulo: Núcleo de
Estudos da Violência da USP. pp. 300-308.
Arango, J. (1998), Esfoques conceptuales y teóricos para explicar la migración,
Universidad Complutense de Madrid. pp. 33-46.
Ávila, P. (2008), A Literacia dos Adultos: Competências-chave na Sociedade do
Conhecimento, Lisboa: Celta Editora.
Barros, R. (2011), Genealogia dos conceitos em Educação de Adultos: Da Educação
Permanente à aprendizagem ao Longo da Vida – um estudo sobre os fundamentos
políticos-pedagógicos da prática educacional, Lisboa: Chiado Editora.
Casa do Brasil de Lisboa-CBL (2004), A 2ª vaga de imigração brasileira para Portugal
(1998-2003). Estudo de opinião a imigrantes residentes nos distritos de Lisboa e
Setúbal. Lisboa: CBL.
Canário, R. (1999), “Educação de Adultos: Um campo e uma problemática, Lisboa: Educa.
Cavaco, C. (2009), Adultos pouco escolarizados: Políticas e Práticas de Formação, Lisboa:
Educa.
Comissão Europeia-CE (2000), Memorando sobre Aprendizagem ao Longo da Vida,
Bruxelas.
Constituição da República Portuguesa, Quid Juris Sociedade Editora Lda. 16ª edição.
pp.21-104.
Costa, A. F. (2008), Sociedade de Bairro: Dinâmicas Sociais da Identidade Cultural, 2ª
edição, Lisboa: Celta Editora Lisboa. pp.1-16; 226-245
Delors, J. (1996), Educação um tesouro a descobrir: Relatório para a UNESCO da Comissão
Internacional sobre Educação para o século XXI. Cortez Editora.
Gonçalves, V. (2013), Os imigrantes brasileiros em Portugal e a Educação ao Longo da
Vida, Tese de Mestrado, Lisboa: ISCTE.
Góis, P. e Marques, J. C. (2013), “Imigrantes Brasileiros em Portugal: Alguns dados de
enquadramento” in Vieira, R., Margarido, C. e Marques, J., Partir, Chegar, Voltar…
Reconfigurações Identitárias de Brasileiros em Portugal. Edições Afrontamento Lda.
pp.15-36.
Huddleston, T. et al. (2012), Inquérito a Cidadãos Imigrantes: A experiência de integração
dos imigrantes em 15 cidades, Conceção Gráfica Tilt Factory.
Lima, L. (2005), “A educação de Adultos em Portugal (1974-2004): entre lógica da
educação popular e da gestão de recursos humanos” in Canário, R. e Cabrito, B.

Migrações_#12_Outubro 2015

135

(orgs), Educação e Formação de adultos: mutações e convergências, Lisboa: Educa,
pp. 31-60.
Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de dezembro de 2006
– sobre as competências essenciais para a aprendizagem ao longo da vida
(2006/962/CE).
Rothes, L. A. (2002), “Uma reflexão breve sobre o campo da educação e formação de
adultos” in Leitão, J. e Trigo, M. (orgs.), Educação e Formação de Adultos: Fator de
Desenvolvimento Inovação e Competitividade, ANEFA, Ad. Litteram. pp. 13-22.
Malheiros, J. M. (2007), Imigração Brasileira em Portugal, Lisboa: Alto Comissariado
para a Imigração e Diálogo Intercultural/ACIDI. pp. 11-37.
Moura, R. (org.), Moura, K., (1999), Evolução das Políticas de Formação nas Empresas,
Edição Observatório do Emprego e Formação Profissional (OEFP).
OECD (2011), Education at a Glance 2011: OECD Indicators, OECD Publishing. http://
dx.doi.org/10.1787/eag-2011-en
OECD (2012), OECD Indicators of Immigrant Integration. 3 December 2012, Paris. Cécile
Thoreau e Thomas Liegbig. Internation Migration Division.
Peixoto, J. (2003), “Imigrantes Brasileiros e Mercado de trabalho em Portugal” in
Malheiros, J. M. (2007), Imigração Brasileira em Portugal, Lisboa: Alto Comissariado
para a Imigração e Diálogo Intercultural/ACIDI. pp.87-111.
Pires, A. L. (2005), Educação e Formação ao Longo da Vida: Análise crítica dos sistemas
e dispositivos de reconhecimento e validação de aprendizagem e de competências,
Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação para a Ciências e a Tecnologia.
Pires, R. P. (2003), Migrações e Integração: Teoria e aplicações à sociedade portuguesa,
Lisboa: Celta Editora. pp. 57-60.
Quintas, H. L. (2008), Educação de Adultos: vida no currículo e currículo na vida, Lisboa:
Agência Nacional para a Qualificação. I.P., 1ª ed.
Quivy, R. e Campenhout, L. V. (2008), Manual de Investigação em Ciências Sociais,
Trajetos, Gravida – Publicações, S.A. 5ª edição.
UNESCO (2010), Relatório Global sobre Aprendizagem e Educação de Adultos, Brasília.
Título original: Global Report on Adult and Learning Education. Hamburgo: UIL,
2009. VI Conferência Internacional.
Wilkinson R. e Pickett, K., (2010), O Espírito da igualdade: porque razão sociedades mais
igualitárias funcionam quase sempre melhor, Editorial Presença. pp.135-151.

136

Revista do Observatório das Migrações

n O impedimento e a repatriação de estrangeiros no

Brasil e possíveis inconsistências com a Convenção
Americana de Direitos Humanos
		 The prevention and the repatriation of foreigners in
Brazil and possible inconsistencies with the American
Convention of Human Rights
		
Alan Alexandrino Ramos*
Resumo

Palavras-chave
Abstract

Keywords

Este artigo aborda os institutos jurídicos do impedimento e repatriação no Brasil, com análise da práxis do impedimento de
ingresso de estrangeiros no Brasil e consequente repatriação em
confronto com as normas da Convenção Americana de Direitos
Humanos, com adesão do Brasil em 1992 e status jurídico supralegal no ordenamento jurídico pátrio.
Direitos humanos, estrangeiro, impedimento, repatriação
This article discusses the impediment and repatriation in Brazil,
analysing the praxis of the prohibition of entry to foreigners in
Brazil and their consequent repatriation, in confrontation with the
norms of the American Convention on Human Rights, ratified by
the Brazilian government in 1992 and with the respective national
supra legal status.
Human rights, immigrant, interdiction, repatriation

* Mestre em Sociedade e Fronteiras pela Universidade Federal de Roraima. Graduado em Direito pela Universidade
Federal do Ceará. Delegado de Polícia Federal em Roraima.

Migrações_#12_Outubro 2015

137

n O impedimento e a repatriação de estrangeiros no Brasil e

possíveis inconsistências com a Convenção Americana de
Direitos Humanos

Alan Alexandrino Ramos

O impedimento e a repatriação de estrangeiros no Brasil
Nas fronteiras terrestres ou aeroportos dos estados nacionais, o estrangeiro se submete às autoridades de imigração dos países para solicitar permissão para entrada
no seu território. Trata-se de um momento crucial no processo migratório. É o primeiro contacto do estrangeiro com o Estado no qual deseja ingressar.
Quaisquer que sejam os interesses do estrangeiro no país de destino, a decisão de
recusa de entrada do estrangeiro emitida pelas autoridades de imigração de um país
culmina na impossibilidade de entrada no território daquele país e consequente impossibilidade do exercício de quaisquer projetos do estrangeiro naquele território de
destino. A decisão de recusa ativa da entrada do estrangeiro culmina no seu retorno e
o fim de quaisquer que sejam os seus planos no país de destino.
O mundo globalizado, com a facilitação e a diminuição de custos dos transportes,
estimula a migração de pessoas entre os países do mundo. Vedovato esclarece que
“a economia global e a integração cultural, além dos tratados internacionais, estão
claramente minando a soberania plena do Estado, e a chamada lealdade exclusiva do
indivíduo a um Estado”. (Vedovato, 2013: 18).
A realidade no século XXI é a facilidade para a mobilidade de pessoas no mundo.
Estima-se em 3% a população migrante no globo (Ventura, 2012) e é sobre estes migrantes que pode ser aplicada as medidas de impedimento e repatriação.
Em 10 de junho de 2014, a Polícia Federal do Brasil publicou em seu site oficial na
internet a notícia com o título “Torcedor Impedido”1, na qual narrou que:
“A Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Cumbica/Guarulhos, inadmitiu
nesta segunda-feira, 9, a entrada de um torcedor argentino cujo nome constava
em uma lista de integrantes do grupo Barra Brava, conhecido por atos violentos
em jogos de futebol.”
Em 02 de julho de 2014, nova notícia na página oficial da Polícia Federal brasileira na
Internet afirmava que “A Polícia Federal impediu, na madrugada desta quarta-feira,
02/07, a entrada de nove argentinos no Brasil através de Foz do Iguaçu”2, tendo como
fundamento da medida de impedimento de ingresso no Brasil o fato de que os “argentinos estavam ameaçando e injuriando passageiros brasileiros e um deles chegou a
agredir um dos motoristas.”
Esta espécie legal de recusa de entrada do estrangeiro no território brasileiro, efetivada pelo agente de imigração, é chamada de “impedimento” e culmina na saída
compulsória do estrangeiro do território do país, a “repatriação”.
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O impedimento e a repatriação são corolários da soberania. A soberania é o poder
de império, único, exercido pelo Estado em seu território e ainda se manifesta como
independência perante os demais Estados. Nesse poder se inclui as medidas de saída
compulsória de estrangeiros do país, das quais o impedimento e repatriação são espécies. A soberania é fundamento da República Federativa do Brasil, inscrito no artigo
1.º, I da Constituição Federal brasileira.
O “impedimento” de ingresso do estrangeiro no Brasil é regulado em específico nos
art. 26 e 27 da lei 6.815/80 e artigos 51 a 55 do Decreto 86.75/81, que regulamenta a lei
6.815/80. A repatriação é tratada pela doutrina e pelo governo brasileiro como espécie
de saída compulsória de estrangeiros do Brasil3, decorrente da decisão de impedimento da entrada do estrangeiro no Brasil.
O Ministério da Justiça assim caracteriza, em sua página oficial da rede mundial de
computadores, o impedimento e a repatriação:
“Ocorre quando o clandestino é impedido de ingressar em território nacional pela
fiscalização fronteiriça e aeroportuária brasileira. A repatriação ocorre a expensas
da transportadora ou da pessoa responsável pelo transporte do estrangeiro para
o Brasil. É repatriado o estrangeiro indocumentado ou que não possui visto para
ingressar no País ou aquele que apresenta visto divergente da finalidade para a
qual veio ao Brasil.”
O Ministério da Justiça não exauriu em seu conceito as hipóteses de impedimento
e repatriação. O impedimento não é restrito apenas às duas possibilidades mencionadas: “clandestino” ou “estrangeiro indocumentado ou que não possui visto para
ingressar no País ou aquele que apresenta visto divergente da finalidade para a qual
veio ao Brasil”.
O acima mencionado impedimento de torcedores integrantes de torcidas organizadas
publicamente conhecidas por atos de violência em estádios de futebol, por exemplo, é
hipótese não prevista no sítio de internet do Ministério da Justiça.
Especificamente para torcedores violentos, houve normatização em portaria do Ministério da Justiça do Brasil, durante a Copa do Mundo FIFA do ano de 2014, que
determinou medida de impedimento de ingresso no país de pessoa que conste no
Sistema Nacional de Procurados e Impedidos como “membro de torcida envolvida
com violência em Estádios” (Brasil, 2014).
Há outras hipóteses de impedimento e repatriação, destacaremos as possibilidades
nas quais o agente público de imigração tem ampla discricionariedade na decisão administrativa, com base na soberania, do impedimento e repatriação de estrangeiros.
Impende diferenciarmos os institutos da repatriação e a deportação, ambas espécies
de saídas compulsórias de estrangeiros do Brasil.
Na deportação, o estrangeiro efetivamente já ingressou no território nacional e é apanhado em situação irregular no país, seja por ilicitude na entrada no país sem o cum-
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primento dos requisitos legais, seja por problema ulterior à entrada no Brasil, como
a superação do prazo concedido pelos agentes de imigração para a estada regular no
Brasil. Constatada a irregularidade, é executada a saída compulsória do estrangeiro
do Brasil.
A repatriação ocorre no exato momento da tentativa de entrada e regularização do
estrangeiro no Brasil. Apresentando-se ao agente de imigração, o estrangeiro pode
ter seu ingresso vetado no território brasileiro, gerando uma das hipóteses legais de
“impedimento” e sendo determinado seu retorno, sua saída compulsória do Brasil,
consistente na repatriação, impossibilitando a entrada ou estada do estrangeiro no
Brasil.
A decisão acerca da permissão de entrada do estrangeiro no Brasil ou o atendimento
do estrangeiro em quaisquer demandas de seu interesse, como refúgio, asilo ou obtenção de documento fronteiriço, é do agente de imigração, nos termos do artigo 26
em consonância com o artigo 7.º da lei de imigração (Brasil, 1980).
Os procedimentos de imigração no Brasil são de atribuição da Polícia Federal, que
são exercidos através de atos de um Agente de Polícia Federal, sob supervisão de
um Delegado de Polícia Federal chefe da Delegacia de Imigração. Os agentes públicos baseiam a sua decisão administrativa na lei número 6.815, publicada em 1980
(Brasil, 1980), no Decreto 86.715/1981 (Brasil, 1981) e ainda na Instrução Normativa
nº 72/2013-DG/DPF, de 5 de junho de 2013, norma que regulamenta os atos internos
dos servidores da Polícia Federal no que concerne aos procedimentos de controlo
migratório.
Observa-se que, em algumas hipóteses da lei, há vasta discricionariedade ao polícia
federal em decidir sobre a entrada regular do estrangeiro no Brasil no posto oficial
de fiscalização. Na lei há termos legais abertos, que fundamentam decisão do agente
público, que decide se a entrada do estrangeiro atende “interesses nacionais”, nos
termos do art. 7.º da lei (Brasil, 1980) ou se o estrangeiro é “nocivo à ordem pública ou
aos interesses nacionais”, nos termos do art. 7.º da mesma lei (Brasil,1980).
No segundo artigo da lei 6.815/80, há determinação aos servidores públicos de que
na aplicação da lei “atender-se-á precipuamente à segurança nacional, à organização institucional, aos interesses políticos, socioeconómicos e culturais do Brasil, bem
assim à defesa do trabalhador nacional” (Brasil, 1980). Portanto, cabe ao agente de
imigração ajustar a análise de cada fato concreto às determinações legais citadas.
O estrangeiro poderá ainda ter a sua entrada no Brasil vedada pelo órgão da saúde,
no ponto de imigração, conforme artigo 53 do Decreto 86.715/81, que regulamenta
a lei 6.815/80. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vinculada ao Ministério da
Saúde, mantém servidores nos pontos de ingresso de estrangeiros no Brasil.
Em não sendo o caso de impedimento de ingresso no Brasil, a permissão para entrada
se dá mediante aposição de um carimbo no passaporte do estrangeiro ou, caso apresentada cédula de identificação quando previsto em alguns acordos internacionais,
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como o existente no Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), registo em carimbo no
formulário de entrada e saída no país4.
Especificamente quanto ao MERCOSUL, no Acordo sobre Documentos de Viagem dos
Estados Partes do MERCOSUL e Estados Associados5, os países acordam em: “Art.
1 – Reconhecer a validade dos documentos de identificação pessoal de cada Estado
Parte e Associado estabelecidos no Anexo da presente como documentos de viagem
que permitam o trânsito de nacionais e/ou residentes regulares dos Estados Parte e
Associados do MERCOSUL, pelo território dos mesmos.”
Caso negada entrada, o estrangeiro depara-se com a impossibilidade fática de ingresso no país ou mesmo de disposição de qualquer recurso administrativo ou judicial
daquela decisão administrativa do estrangeiro migrante.
Nos aeroportos brasileiros e nos pontos de imigração na fronteira é regra não haver
órgãos jurisdicionais aos quais o estrangeiro possa recorrer diante da decisão administrativa de impedimento, determinado pelas autoridades da Polícia Federal, responsável pela decisão no momento da imigração.
O Estado brasileiro também não dispõe de assessoria jurídica pública aos estrangeiros nos pontos de imigração. Ao estrangeiro, impedido de entrar no Brasil, resta
apenas a única alternativa de cumprir a ordem do agente de imigração, pois de fato
não há meios possíveis de revisão, administrativa ou judicial, da decisão sobre o impedimento e repatriação.
A decisão do agente de imigração, no exercício da soberania brasileira, é decisão
administrativa que de fato acaba por ser irrecorrível e com executoriedade imediata
e plena, não obstante efeitos gravosos na vida e nos desígnios do estrangeiro que
objetiva ingressar no território brasileiro.
Tendo como exemplo o estado de Roraima, unidade federativa fronteiriça na qual o
Brasil tem fronteira com a República Cooperativista da Guiana e com a República
Bolivariana da Venezuela, o estrangeiro que teve a entrada negada não tem acesso
a outras instâncias administrativas ou a autoridades judiciárias nos pontos regulares de imigração, salvo se ingressar ilicitamente no país para buscar auxílio de tais
meios.
A Justiça Federal de primeira instância em Roraima, órgão com poder de apreciar
judicialmente a pretensão do estrangeiro contra a decisão administrativa da Polícia
Federal que negou a sua entrada, é localizada apenas na capital Boa Vista, situada
a 130 quilómetros da fronteira com a Guiana e a 250 quilómetros da fronteira com
a Venezuela, locais onde há ponto fronteiriço regular de imigração de estrangeiros.
Vedar o acesso ao sistema de justiça é limitar o direito básico do estrangeiro em beneficiar de direitos possivelmente violados no Brasil. A Polícia Federal é Polícia Judiciária
da União (Brasil, 1988) os atos de seus agentes de imigração decorrem diretamente
do poder de soberania exercido pela União dentro da República Federativa do Brasil.
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A constituição brasileira, em dispositivo de plena aplicabilidade, garante amplamente
o acesso ao sistema de justiça, no art. 5.º, XXXV, vedando que lei estipule o contrário,
determinando ainda os art. 109 E 110 da Carta Magna a competência e organização da
Justiça Federal para apreciar ações contra atos dos agentes de imigração:
“Art. 5.º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes: (...)
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito;
[…]
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as
de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça
do Trabalho; […]
Art. 110. Cada Estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção judiciária que terá por sede a respectiva Capital, e varas localizadas segundo o estabelecido em lei.” (Brasil, 1988)
Observamos em pesquisa na jurisprudência que as decisões são ínfimas quanto a
análise de decisão de impedimento de ingresso de estrangeiro no Brasil. A única decisão vislumbrada é no sentido da inexistência de ato administrativo a ser combatido
em habeas corpus, pois o estrangeiro foi imediatamente retirado do território brasileiro nos atos administrativos de impedimento e repatriação e não pendia restrição a
liberdade no Brasil a ser sanada pelo sistema de justiça.
No julgado do ano de 2010, o Poder Judiciário foi provocado por estrangeiro que desejava ingresso no Brasil para ver familiares brasileiros, tendo o estrangeiro sido impedido de ingressar no Brasil sem que fossem apontados os motivos. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região em São Paulo decidiu que: “A argumentação utilizada pelo
impetrante de que o paciente fora impedido de entrar no Brasil não se fundamenta em
qualquer hipótese de constrangimento ilegal, pois ele se encontra em seu país de origem, e, portanto, não está sob suposta coação de autoridade brasileira. Assim sendo,
não há possibilidade de ajuizamento de habeas corpus.” (Brasil, 2010).
Observe-se que o Tribunal Federal não analisou o mérito da causa, já que o instrumento utilizado na defesa do estrangeiro – habeas corpus – foi inapto ao objetivo que
se desejava, que era o direito ao ingresso do estrangeiro no Brasil.
A lei 6.815/80 traz as possibilidades de aplicação do impedimento de entrada no Brasil
e consequente repatriação. Algumas das hipóteses legais não permitem discricionariedade por parte do agente de imigração. As hipóteses do artigo 7.º, em consonância
com artigo 26 da lei 6.815/80, que vedam entrada de estrangeiro, são:
“I - menor de 18 (dezoito) anos, desacompanhado do responsável legal ou sem a
sua autorização expressa;
II - considerado nocivo à ordem pública ou aos interesses nacionais;
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III - anteriormente expulso do País, salvo se a expulsão tiver sido revogada;
IV - condenado ou processado em outro país por crime doloso, passível de extradição segundo a lei brasileira; ou
V - que não satisfaça às condições de saúde estabelecidas pelo Ministério da Saúde.” (Brasil, 1980).
Conforme dispositivo citado, nos incisos I, III, IV e V há critérios objetivos, que, de
antemão o estrangeiro tem possibilidade de conhecer plenamente os motivos do seu
impedimento de entrar no Brasil e o agente público de imigração não tem margem
discricionária para decidir sobre o impedimento.
Não obstante serem critérios objetivos, temos restrições nos incisos III e IV que são
perpétuas, nos estritos termos da lei. Uma vez o estrangeiro tendo sido expulso do
país ou condenado ou processado por crime doloso, segundo a lei nunca mais poderia
ingressar regularmente no Brasil.
Entretanto, a Constituição Federal Brasileira veda penas de caráter perpétuo no Brasil, segundo art. 5.º, XLVIII, “b” (Brasil, 1988), tendo que o agente de imigração aplicador da norma que fazer abordagem do caso específico para avaliar os efeitos temporais administrativos de punições anteriores do estrangeiro interessado em ingressar
no Brasil.
No inciso II há previsão extremamente subjetiva de impedimento, que culmina na recusa de entrada do estrangeiro no Brasil e na saída compulsória do estrangeiro do
Brasil consistente na repatriação.
O mesmo ocorre no artigo 26 da lei 6.815/80, que estipula critérios que dependem da
análise subjetiva do agente de imigração no caso concreto, com análise de conveniência e oportunidade na aplicação da medida extrema, estando o estrangeiro, nestas
hipóteses, na constante incerteza da permissão de entrada no Brasil, segundo o dispositivo de lei:6 “Art. 26. O visto concedido pela autoridade consular configura mera
expectativa de direito, podendo a entrada, a estada ou o registro do estrangeiro ser
obstado ocorrendo qualquer dos casos do artigo 7.º, ou a inconveniência de sua presença no território nacional, a critério do Ministério da Justiça.” (Brasil, 1980).
Quando a lei permite o impedimento de ingresso no Brasil com fundamento no estrangeiro ser “nocivo à ordem pública ou aos interesses nacionais” ou decorrente da
“inconveniência de sua presença no território nacional a critério do Ministério da Justiça”, o estrangeiro não sabe ao certo sobre os requisitos para permissão de entrada
no Brasil, não havendo nem mesmo uma previsão de autorização de sua entrada no
Brasil.
Se, por um lado, há requisitos subjetivos, permitindo maior liberdade à soberania do
Estado na decisão sobre a entrada de estrangeiros, garantindo a segurança nacional,
por outro há possibilidade ao arbítrio estatal em desrespeito aos direitos fundamentais previstos na Constituição brasileira e ainda desrespeito a direitos humanos inscritos em compromissos de direitos humanos assumidos pelo Brasil.
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A literatura jurídica afirma que a restrição da entrada do estrangeiro em razão da
nocividade “justifica-se por si mesma, à força de sua evidência” e que tal restrição
“deve ser exercida com prudência, moderação e altivez” (Cahali, 2010: 84). O mesmo
autor não define o que seja “o estrangeiro nocivo” no capítulo sobre o tema. O Decreto
(Brasil, 1981) ou a Instrução Normativa da Polícia Federal também não caracterizam
o “estrangeiro nocivo”.
As dimensões continentais do Brasil podem permitir interpretações divergentes por
parte dos agentes de imigração nos vários aeroportos ou pontos de imigração de fronteira, quanto à nocividade do estrangeiro, possibilitando que seja violado o princípio da
igualdade no trato de estrangeiros em situação semelhante que desejam ingressar no
Brasil nos vários pontos regulares de imigração.
Tomando como exemplo o estado fronteiriço de Roraima, em pesquisas sobre as notícias do jornal de grande circulação na capital Boa Vista, Almeida percebeu: “[…] algumas matérias relacionadas aos guianenses e todas no período entre fevereiro de 2006
e julho de 2007 relacionadas a algum delito ou ilícito: ‘Homicida guianense tinha duas
identidades’ (17/07/2007); ‘Guianense é detido por suspeita de tentativa de furto em
residência’ (23/02/2007); ‘Assaltante guianense é preso pela PM’ (20/11/2006); ‘Guianense é preso com moto roubada e polícia elucida dois casos de assaltos’ (21/10/2006);
‘Guianenses são presos com 5kg de maconha’ (10/02/2007); ‘Tráfico de Mulheres Cafetina é presa levando mulheres para garimpo localizado na Guiana’ (20/12/2006);
‘Garimpeiros brasileiros estão presos na Guiana’ (05/04/2006); ‘Polícia recupera moto
levada para a Guiana’ (18/04/2006); ‘Federal apreende produtos contrabandeados da
Guiana’ (05/07/2007).” (Almeida, 2008: 136).
Tendo como premissa a recusa legal de entrada do estrangeiro “indesejável” ou “nocivo” e a atuação de um agente de imigração brasileiro na fronteira Brasil-Guiana
balizado sob a ótica do senso comum, com lastro nos fatos apontados em busca de
notícias envolvendo “guianense” no jornal de grande circulação em Boa Vista/RR, teríamos que concluir que o estrangeiro “guianense” é indesejável ao Brasil e que quaisquer guianenses seriam passíveis de impedimento.
Em outro ponto regular de imigração fora de Roraima, o agente de imigração provavelmente não teria domínio de tal realidade jornalística. Para não cometer arbítrios e
injustiças, o agente de imigração brasileiro deve ter sua decisão fundamentada não
no senso comum, mas em análise do fato concreto, em análise hermenêutica com os
direitos fundamentais da Constituição Federal, além de normas dos compromissos
internacionais de direitos humanos assumidos pelo Brasil.
Observe-se outra hipótese de impedimento de entrada do estrangeiro no Brasil inscrito no art. 26 1.º da lei 6.815/80:7 “1.º O estrangeiro que se tiver retirado do País sem
recolher a multa devida em virtude desta Lei, não poderá reentrar sem efetuar o seu
pagamento, acrescido de correção monetária” (Brasil, 1980).
Ao cometimento de irregularidades por parte do estrangeiro no Brasil, como a estada
em prazo superior à permitida ou o exercício de trabalho irregular, a estada clandes-
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tina ou indocumentada, a lei 6.815/80 estipula multa, conforme incisos do artigo 125
da norma.
Não há vedação da saída do estrangeiro do Brasil sem o pagamento da multa imposta,
mas o dispositivo legal citado determina a recusa de novo ingresso do estrangeiro sem
o pagamento da multa anterior.
A lei determinou recusa de ingresso no Brasil, consistente em hipótese do instituto jurídico do impedimento, por não pagamento de dívida com a Fazenda Pública. Trata-se
de forma de forçar o pagamento da multa ao estrangeiro que deseja novo ingresso no
Brasil, pois o imediato pagamento retira a recusa do ingresso do estrangeiro devedor
de multa anterior.
Veda-se ainda, na lei 6.815/80, a entrada de estrangeiro mesmo sem qualquer ato ou
fato a ele relacionado, mas tão-somente diante da existência de um membro da família do estrangeiro impedido. Tal é o que determina o art. 26 2.º da lei 6.815/80: “2.º
O impedimento de qualquer dos integrantes da família poderá estender-se a todo o
grupo familiar” (Brasil, 1980).
Portanto, a lei estipula que o estrangeiro pode ser impedido de entrar no Brasil por
extensão de um impedimento de membro familiar, sem qualquer motivo pessoal. Não
estamos tratando de aplicação de penas decorrentes de prática de crime, mas atos
administrativos que culminam na recusa do ingresso do estrangeiro no Brasil. Cabe
reflexão em cotejo hermenêutico sobre possível violação de dispositivo constitucional
– o que determina que a pena não passará da pessoa do condenado: “Art. 5.º (...) XLV
- nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar
o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos
sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido;
[…]” (Brasil, 1988).
Temos um ato administrativo que estipula a recusa da entrada a um membro da família, mas que se estende a todo o corpo familiar. Em caso de impedimento de um
membro familiar, todo o grupo poderá estar sujeito ao impedimento de ingressar no
Brasil, segundo a legislação pátria.
Outra hipótese legal impeditiva de ingresso no Brasil: a prova que o estrangeiro tem que
fazer ao agente de imigração que possui meios para se manter no Brasil, nos termos
do art. 18, III do Decreto 86.715/81. O estrangeiro, na práxis apresenta dinheiro, cartão
de crédito, travelers checks ou similares para provar que tem meios de subsistência no
país. Não apresentando tais meios, pode ver impedida a sua entrada no Brasil.
Temos aqui possível violação ao dispositivo do art. 5.º caput da Constituição Federal,
especificamente na violação ao princípio da igualdade, com lastro no valor supremo
de cada ser humano, independentemente de suas posses ou de seu nível social.
A Constituição Federal brasileira estipula direito fundamental ao devido processo legal, no art. 5.º, LVI – “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
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processo legal” (Brasil, 1988). É certo que nos institutos jurídicos do impedimento e
repatriação não se tem de fato privação de liberdade ou de bens do estrangeiro, mas
a análise hermenêutica com outros dispositivos constitucionais leva a concluir pela
plena aplicação do devido processo legal no procedimento de impedimento e repatriação, sob pena de termos um ato estatal arbitrário e em disparidade com as normas e
princípios da lei maior brasileira.
A Constituição Federal brasileira trata a desigualdade entre seres humanos, nacionais
e estrangeiros, como exceção (Mendes, 2007: 262, 685; Silva, 2009: 191; Sarlet, 2010:
212). Como exemplo de exceção mais relevante à igualdade do estrangeiro com o brasileiro há a inscrita no art. 14 2.º da Constituição Federal, que veda o direito a voto ao
estrangeiro.
Portanto, os direitos e garantias fundamentais inscritos na Constituição Federal brasileira são aplicáveis aos brasileiros e estrangeiros, independentemente da situação
jurídica destes no Brasil. Este entendimento é ratificado pela Convenção Americana
de Direitos Humanos.
Análise das inconsistências do impedimento e repatriação com normas da Convenção Americana de Direitos Humanos
A Constituição de 1988 previu no art. 5.º, §§ que:
“2.º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.
3.º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.” (Brasil, 1988).
Conforme excertos acima, a Constituição Federal de 1988 relativiza a própria soberania nacional em nome dos compromissos de direitos humanos assumidos pelo país.
Consoante Piovesan, sobre tal relativização na Constituição Federal: “[…] os direitos
e garantias nela expressos não excluem outros, decorrentes dos tratados internacionais em que o Brasil seja parte, a Constituição de 1988 passa a incorporar os direitos
enunciados nos tratados de direitos humanos ao universo dos direitos constitucionalmente consagrados […]” (Piovesan, 2011: 138).
Ratifica a autora que em caso de conflito da Constituição Federal com o Direito Internacional dos Direitos Humanos “adota-se o critério da prevalência da norma mais
favorável à vítima [...] a primazia é da norma que melhor proteja, em cada caso, os
direitos da pessoa humana.” (Piovesan, 2011: 158).
Especificamente no tema dos tratados internacionais de direitos humanos, o Brasil
aderiu, através do Decreto número 678, no ano de 1992, à Convenção Americana de
Direitos Humanos.
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Os dispositivos legais da Convenção Americana de Direitos Humanos têm força normativa superior às demais leis ordinárias e complementares brasileiras, nos termos
de reiterada e recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), corte maior
do Brasil. O STF reconhece em seus julgados que os compromissos internacionais de
direitos humanos têm status jurídico supralegal no Brasil.
Autores renomados da literatura jurídica nacional interpretam que as normas decorrentes de compromissos internacionais de direitos humanos assumidos pelo Brasil
têm status jurídico similar às normas constitucionais (Mazzuoli, 2009; Piovesan, 2011).
A jurisprudência da maior corte do Brasil se firmou no sentido do status supralegal,
e não constitucional, das normas oriundas dos compromissos internacionais de Direitos Humanos.
O paradigma para tal reconhecimento da supralegalidade dos tratados internacionais
de direitos humanos foram os julgados que culminaram na já mencionada Súmula
Vinculante nº 25, que afirma que “É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer
que seja a modalidade do depósito” (Brasil, 2014). Nos fundamentos desta jurisprudência é vislumbrada a supremacia legal dos tratados internacionais de direitos humanos: “A esses diplomas internacionais sobre direitos humanos é reservado o lugar
específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição, porém acima da
legislação interna. O status normativo supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil, torna inaplicável a legislação infraconstitucional
com ele conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de ratificação.” (Brasil, 2008).
Portanto, podemos concluir das premissas expostas que ao confrontar duas normas
brasileiras – a lei ordinária 6.815/80 que “define a situação jurídica do estrangeiro no
Brasil, cria o Conselho Nacional de Imigração” (Brasil, 1980) e a Convenção Americana de Direitos Humanos, inscrita na ordem jurídica pátria pelo Decreto 678/92 (Brasil,
1992), temos a supremacia dos termos desta norma de direitos internacional de direitos humanos sobre a lei que regula o impedimento e a repatriação. A Convenção
Americana de Direitos Humanos tem supremacia, no ordenamento jurídico brasileiro,
sobre a lei do estrangeiro de 1980.
No que concerne aos limites à soberania estatal impostos por normas internacionais
de direitos humanos, Vedovato destaca que: “[...] não seria errado pensar que outras
fontes normativas internacionais, como os tratados internacionais de direitos humanos, poderiam limitar a liberdade do Estado, que não mais teria competência para decidir pela entrada ou não do estrangeiro de forma totalmente desprovida de controle
[…]” (Vedovato, 2013: 66).
Todo ato referente a impedimento e repatriação de estrangeiros do Brasil tem que ser
analisado sob ótica da compatibilidade com a Constituição Federal de 1988 e com os
compromissos de direitos humanos assumidos pelo Brasil.
Os atos administrativos de impedimento e repatriação ínsitos à lei 6.815/80 devem
obediência à Convenção Americana de Direitos Humanos, em consonância com o devido processo legal no Brasil. Aplicam-se as normas e a justiça quando se obedece à
hierarquia no ordenamento jurídico.
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O agente público tem ampla discricionariedade na práxis do impedimento e repatriação, diante de previsões legais abertas e subjetivas sobre a permissão de entrada
regular do estrangeiro ou a sua recusa, mediante procedimento de impedimento e
repatriação. Em análise do léxico, discricionariedade é “1 Deixado à discrição; livre de
condições; não limitado: Governo discricionário. 2 Arbitrário, caprichoso.”8
No direito administrativo, a discricionariedade é bem mais restrita, pois qualquer ato
administrativo tem como balizas a lei e o interesse público. Discricionariedade não
significa liberdade plena ou arbítrio na decisão. Em análise dessas possibilidades legais de impedimento e repatriação, cabe ao agente público atuar diante de balizas
legais, supralegais e constitucionais.
A literatura jurídica esclarece o ato discricionário como os que “a Administração pratica com certa margem de liberdade de avaliação ou decisão segundo critérios de
conveniência e oportunidade formulados por ela mesma, ainda que adstrita à lei reguladora da expedição deles” (Mello, 2009: 424).
A discricionariedade do agente de imigração na decisão sobre a permissão da entrada
do estrangeiro em pontos de imigração ou o impedimento e a consequente repatriação está limitada, portanto, pelas normas contidas na Constituição Federal de 1988,
Convenção Americana de Direitos Humanos e outros compromissos internacionais de
direitos humanos, como aqueles que determinam a proteção do refugiado, de atos de
tortura, entre outros.
No artigo primeiro da Convenção Americana de Direitos Humanos há a obrigação aos
Estados que a ratificaram, inclusive ao Brasil, de: “[…] respeitar os direitos e liberdades
nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma, por motivo de raça, cor, sexo, idioma,
religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social,
posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social.” (Brasil, 1992).
A Constituição Federal Brasileira tem como um dos seus fundamentos a Dignidade da
Pessoa Humana. Em essência, nacionais e estrangeiros são seres humanos e merecem respeito e consideração de qualquer Estado e isto é ratificado nos dispositivos da
Constituição Federal e dos compromissos de Direitos Humanos assumidos pelo Brasil.
O fundamento filosófico e a própria ontologia da Dignidade da Pessoa Humana na
ordem jurídica pátria são analisados pela literatura jurídica nacional com destaque ao
filósofo iluminista prussiano Immanuel Kant (Mendes, 2007; Weyne, 2013).
As máximas morais em Kant carreiam o conceito de Dignidade da Pessoa Humana
no século XVIII. Mas a ontologia da dignidade humana é paulatinamente construída
na história. Os estoicos, no século II a.C., trataram do ser humano e de sua dignidade:
“[…] organizou-se em torno de algumas ideias centrais, como a unidade moral do ser
humano e a dignidade do homem, considerado filho de Zeus e possuidor, em conseqüência, de direitos inatos e iguais em todas as partes do mundo, não obstante as
inúmeras diferenças individuais e grupais […]” (Comparato, 2013: 28).
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A Dignidade da Pessoa Humana na Idade Média é decorrente da criação. Deus criou o
homem à Sua imagem e semelhança, portanto com “dignidade dada pelo próprio criador” (Bergoglio, 2013: 13). E todos descendem de um único e primeiro homem – Abraão –
sendo decorrente o princípio da igualdade de todos os homens. “Não existem indivíduos
que, diante de Deus, tenham prerrogativas maiores ou menores.” (Bergoglio, 2013: 15).
Na idade moderna, no século XVIII, Kant explica na sua obra sobre o valor absoluto que
existe no ser humano. Afirma que “o homem – e, de uma maneira geral, todo o ser
racional – existe como fim em si mesmo, e não apenas como meio para o uso arbitrário
desta ou daquela vontade.” (Kant, 2002: 58).
Em Kant, Dignidade Humana tem valor absoluto, incomparável ao valor das coisas
não-humanas. As coisas podem ser substituídas. Cada ser humano é insubstituível
e um fim em si mesmo, o que constitui sua dignidade. Um ser humano não pode ser
substituído por outro ou por qualquer coisa ou conjunto de coisas. O ser humano, cada
ser humano, é detentor de um valor absoluto.
Segundo Kant, os seres humanos, portadores de razão, têm dignidade. As coisas têm
preço. Apenas os seres humanos têm liberdade e vontade. Não há preço para o ser
humano. Não há nada de mais valor que um ser humano, que está acima de qualquer
preço, pois possui o atributo da dignidade.
A moralidade que faz do homem, um fim em si mesmo. Só o homem possui moralidade, pois pode, com a razão, fazer escolhas de sua vontade, não agindo unicamente sob
os impulsos da natureza. E a liberdade humana é a independência das causas determinantes do mundo sensível, ligado diretamente ao princípio da autonomia e este ao
da moralidade. Em Kant: “[…] os seres, cuja existência não assenta em nossa vontade,
mas na natureza, têm, contudo, se são seres irracionais, um valor meramente relativo,
como meios, e por isso denominam-se coisas, ao passo que os seres racionais denominam-se pessoas, porque a sua natureza os distingue já como fins em si mesmos,
ou seja, como algo que não pode ser empregado como simples meio e que, portanto,
nessa medida, limita todo o arbítrio (e é um objeto de respeito).” (Kant, 2002: 58).
Independentemente de serem nacionais ou estrangeiros, portanto, com base no fundamento da Constituição da República Federativa do Brasil, são, antes, seres humanos,
pessoas, dotadas de dignidade.
Em liame com a obra de Ingo Sarlet, observamos que Dignidade da Pessoa Humana
é conceito “em permanente processo de construção e desenvolvimento” e a aplicação
dos Direitos Humanos na prática diária dos servidores públicos estatais lavra diuturnamente o conceito de Dignidade especificamente no Brasil. O conceito está em “constante concretização e delimitação pela práxis constitucional, tarefa cometida a todos os
órgãos estatais” (Sarlet, 2013: 27).
A constituição brasileira tem ainda como objetivos, inscritos no artigo 3.º, “construir uma
sociedade livre, justa e solidária” e “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.” (Brasil, 1988).

Migrações_#12_Outubro 2015

149

A soberania é inscrita também como outro fundamento da República Federativa do
Brasil e é em razão dela que o estado brasileiro aplica medida de retirada compulsória
de estrangeiros, nos termos da lei 6.815/80.
A restrição aplicada ao estrangeiro pelo texto constitucional, quanto a termo “residência no país”, para a plena garantia de direitos fundamentais, é de interpretação
extremamente restrita na literatura jurídica (Mendes, 2007: 262, 685; Silva, 2009: 191;
Sarlet, 2010: 212).
Não é cabível o afastamento de direitos fundamentais aos estrangeiros no Brasil, seja
qual for a condição de entrada ou estada do estrangeiro no Brasil. Os estados têm
obrigações para com quaisquer pessoas em seus territórios, decorrentes de vários
compromissos internacionais de direitos humanos.
A lei 6.815/80 “Define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil” (Brasil, 1980) e
no seu artigo 95 assim determina sobre o tratamento igualitário entre brasileiros e
estrangeiros: “Art. 95. O estrangeiro residente no Brasil goza de todos os direitos reconhecidos aos brasileiros, nos termos da Constituição e das leis.” (Brasil, 1980)
A decisão do agente público quanto à repatriação é tratada pela literatura jurídica
como exercício da soberania, na qual o Brasil estaria livre para decidir quem entra
regularmente no território do país.
Observamos nas citações de autores pátrios tal vislumbre. Rezek aponta que “nenhum estado é obrigado, por princípio de direito das gentes, a admitir estrangeiros
em seu território” (Rezek, 2011: 226), ressalvando que “a partir do momento em que
admite o nacional de outro país no âmbito espacial de sua soberania, tem o Estado,
perante ele, deveres resultantes do direito internacional...” (Rezek, 2011: 226). Portela
destaca que “os atos pelos quais os não-nacionais são admitidos em outro país são
discricionários” (Portela, 2010: 256).
Entretanto, há-de ser obedecido o due process of law pelo agente de imigração, sob
pena de caracterização de ato exercido com abuso ou desvio de poder. Assim a doutrina do direito administrativo brasileiro trata o desvio ou abuso de poder do servidor
público. O Brasil, assim como a grande maioria dos países do mundo, é signatário
de compromissos internacionais de direitos humanos, que o vincula aos termos dos
tratados, convenções ou acordos de direitos humanos.
O nosso país está ainda inserido no sistema regional de direitos humanos, decorrente
da adesão à Convenção Americana de Direitos Humanos. Este compromisso internacional de direitos humanos traz determinações que vinculam o agente público de
imigração brasileiro no trato com a regulação de entrada de estrangeiros no Brasil.
O Brasil participa da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Esta corte emitiu o
Parecer Consultivo nº 18, que dá interpretação à Convenção Americana de Direitos
Humanos no que concerne especificamente aos direitos dos estrangeiros sem documentos ou que de qualquer forma estejam irregulares no país.
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Portanto, as decisões dos servidores públicos da Polícia Federal que atuam na polícia de imigração, decidindo acerca da entrada de estrangeiros no Brasil, podendo
determinar a saída compulsória do estrangeiro, devem obediência à Constituição de
1988 – lei maior do Brasil e às normas da Convenção Americana de Direitos Humanos,
legislação que tem status supralegal no ordenamento jurídico brasileiro.
Nos primeiro e segundo dispositivos da Convenção Americana de Direitos Humanos,
há vedação de discriminação decorrente da “posição econômica” e especificação de
que nenhuma pessoa está afastada dos efeitos daquele compromisso internacional de
direitos humanos: “1. Os Estados-partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a
toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma, por motivo
de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza,
origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição
social. 2. Para efeitos desta Convenção, pessoa é todo ser humano.” (Brasil, 1992).
A Convenção Americana de Direitos Humanos tem como destinatário da proteção da
norma “todo ser humano” (Brasil, 1992), ressalvando-se que o estrangeiro impedido
de entrar no Brasil é, portanto, um dos destinatários da norma que vincula a atuação
dos agentes de imigração brasileiros.
O preâmbulo da convenção ratifica essa conclusão e demonstra “que os direitos essenciais da pessoa humana não derivam do fato de ser ela nacional de determinado
Estado” (Brasil, 1992).
Observamos que em essência os institutos jurídicos do impedimento e repatriação
estão albergados pela ordem jurídica nacional, com inscrição em dispositivos da lei
6.815/80, rececionada pela ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988 e pela Convenção Americana de Direitos Humanos, com lastro nos princípios da soberania e no interesse da sociedade.
A determinação contida no art. 18, III do Decreto 86.715/81, quando exige prova por
parte do estrangeiro de que possui meios para se manter no Brasil, é desafiador à norma inscrita no citado artigo primeiro da convenção, por discriminação de estrangeiros
por causa de sua posição económica, conforme determinação da norma brasileira.
Os estrangeiros impedidos de entrar no Brasil devem procurar e exigir a salvaguarda
dos seus direitos inscritos na convenção violados por ato de agente público de imigração brasileiro. Há a possibilidade de acesso ao judiciário federal, consoante determinação na Opinião Consultiva 18/93 da Corte Interamericana de Direitos Humanos,
não podendo o acesso ao sistema de justiça ser negado pelo agente de imigração, sob
pena de dupla violação às normas de direitos humanos – recusa de entrada no país e
recusa no acesso à satisfação de direitos que entende violados.
O Brasil é obrigado a implementar alteração legislativa no interesse do recrudescimento dos direitos humanos dos estrangeiros. Tal determinação é inscrita no art. 2.º
da Convenção Americana de Direitos Humanos, no sentido de “tornar efetivos tais
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direitos e liberdades” (Brasil, 1992) conforme interpretação conjunta com o artigo primeiro da convenção.
No contexto de inovação legislativa, está em discussão um Projeto de Lei que “Institui a Lei de Migração e cria a Autoridade Nacional Migratória.”, em substituição ao
Estatuto do Estrangeiro – atual lei 6.815/80. As inovações são estudadas em Comissão de Especialistas criada pelo Ministério da Justiça pela Portaria n.° 2.162/2013 e
discussões em reuniões de especialistas e da sociedade, tendo recente Conferência
Nacional obre Migrações e Refúgio - COMIGRAR9 em junho de 2014.
A lei em discussão pretende mudar o viés de segurança nacional ínsito na lei 6.815/80
– Estatuto do Estrangeiro – que fora promulgado durante a ditadura militar e humanizar o trato do “migrante” (e não mais “estrangeiro”), prevendo no artigo 110 que a
nova lei “não prejudica direitos e obrigações estabelecidos por acordos internacionais
vigentes para o Brasil e mais benéficos ao fronteiriço e ao migrante, em particular os
acordos firmados no âmbito do Mercado Comum do Sul - Mercosul.”
Em relação ao impedimento e a repatriação, a inovação legislativa constante no projeto pretende determinar a comunicação de qualquer ato de impedimento e repatriação, expressando no artigo 33 que “será feita imediata comunicação às autoridades
superiores competentes, em especial à Defensoria Pública da União, e à autoridade
consular do país de nacionalidade do imigrante, ou quem lhe representa.”10
Essa comunicação aos órgãos que atuam em prol de estrangeiros não é determinada na
lei atual. No artigo 8.º da Convenção Americana de Direitos Humanos há determinação
de que “Toda pessoa terá o direito de ser ouvida” (Brasil, 1992), destacando que pessoa é
qualquer ser humano, nacional ou estrangeiro, nos termos do preâmbulo da Convenção.
O artigo 8.º da Convenção Americana de Direitos Humanos especifica que o direito de
brasileiros ou estrangeiros serem ouvidos, no interesse de seus direitos, em “juiz ou
Tribunal competente” (Brasil, 1992) e ainda destaca que tal direito de serem ouvidos
deve ser exercido “ na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil,
trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.” (Brasil, 1992).
Cabe ao agente de imigração brasileiro, em obediência à norma da Convenção, dar
condições ao estrangeiro para que busque direitos junto a juiz ou tribunal, mesmo que
não atenda a requisitos para entrada ou estada regular no país por motivos contidos
na lei 6.815/80, pois a norma do artigo oitavo da Convenção Americana de Direitos
Humanos tem status supralegal no Brasil.
Merece reflexão o impedimento e repatriação dos estrangeiros que buscam na entrada
no Brasil meios para manutenção de suas vidas ou de membros de suas famílias, seja
através de tratamento público de saúde, seja de quaisquer outras condições possíveis no
Brasil (e.g. aquisição de equipamento hospitalar, alimentação especial, medicamentos).
Ao agente de imigração cabe a decisão de impedimento e repatriação que, eventualmente, pode culminar na morte do estrangeiro migrante ou de terceiros. O migrante
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pode estar em busca de meios de manutenção de sua vida ou de terceiros, tendo
sua ação obstada pelo agente de imigração. Vedovato (2013: 49) caracteriza a decisão
administrativa e vedação de entrada do estrangeiro quando estão envolvidos riscos
à vida, saúde ou incolumidade física como “escolhas trágicas”, conceituando como
aquela decisão “que coloca o agente público diante de um ato administrativo discricionário com potencial envolvimento de consequências ligadas à vida e à morte dos
destinatários do ato”. (Vedovato, 2013: 50). O mesmo autor destaca que: “Essencial,
portanto, a exacerbação do caráter contramajoritário da proteção internacional dos
direitos fundamentais, o que resultará na proteção de minorias, aqui entendidas como
grupo não hegemônico, meso que tenham mais componentes que os que estão na
posição de decidir sobre o caso.” (Vedovato, 2013: 51).
Ao agente de imigração cabe análise da proteção à vida inscrita no artigo 4.º da Convenção Americana de Direitos Humanos, além da proteção à vida inscrito no art. 5.º
da Constituição brasileira. A Corte Interamericana de Direitos Humanos ratifica a proteção a vida, estando registado ordem aos estados acerca da “obligación de garantizar
La creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones
de esse derecho inalienable y, em particular, El deber de impedir que SUS agentes
atenten contra él.” (Piovesan, 2008: 1167).
As decisões e orientações consultivas da Corte Interamericana de Direitos Humanos,
especificamente a Opinião Consultiva OC 18/93, trazem elementos para interpretação
do texto da Convenção que interferem diretamente na atividade dos agentes de imigração, quanto à aplicação do impedimento e repatriação.
Conclusão
Expostos o conceito e as características dos institutos jurídicos do impedimento e
da repatriação, regulados pela lei 6.815/80, Decreto 86.715/1981 (Brasil, 1981) e Instrução Normativa nº 72/2013-DG/DPF e suas aplicações na práxis dos agentes de
imigração brasileiros, observamos merecer reflexão conjunta e análise acerca da supremacia das normas da Convenção Americana de Direitos Humanos sobre os atos
de impedimento e repatriação.
As normas da Convenção, vigentes no Brasil desde 1992, são determinantes para a
aplicação da lei, decreto e regulamentos que traçam o impedimento e a repatriação
no Brasil.
A aplicação das normas num Estado Democrático de Direito como o Brasil, que tem a
Dignidade da Pessoa Humana como fundamento da República, deve ter sempre como
objetivo a salvaguarda dos direitos do homem, seja ele brasileiro ou estrangeiro.
O tratamento do Estado brasileiro ao estrangeiro que deseja ingressar no Brasil pode
ser similar às relações dos homens com os seus bens. Se os bens não servem aos homens, são descartados. O mesmo faz o Estado brasileiro com alguns dos estrangeiros
que não preencham os requisitos inscritos em lei, decreto e regulamentos. Se os es-
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trangeiros não possuem documentação legal, ou por outro motivo estão irregulares,
são impedidos de permanecer no território, retornam a outro país, através de medidas
legais inscritas no ordenamento jurídico naciona
A Convenção Americana de Direitos Humanos, a literatura jurídica e a lei discutida por
especialistas para substituir o atual estatuto do estrangeiro apontam para um tratamento mais humanitário de estrangeiros e igualitário entre brasileiros e estrangeiros,
com exceções apenas naquilo que a Constituição expressamente previu, como direitos
políticos e assunção de alguns cargos elencados pela Constituição Federal.
Há discussões no mundo para que sejam mitigadas as distinções entre brasileiros e
estrangeiros, inclusive quanto aos direitos políticos. Estamos em mudança de paradigma no trato normativo do estrangeiro no Brasil, de um viés de segurança nacional da
lei e decreto da década de 1980 para um viés de direitos humanos inscritos na Constituição Federal de 1988 e compromissos de direitos humanos assumidos pelo Brasil.
O projeto de lei apresentado por especialistas aponta um caminho para a modernização da práxis da regulação migratória no Brasil, aí incluindo o impedimento e a repatriação de estrangeiros que se apresentam a autoridades de imigração no interesse
de ingresso regular no território brasileiro.
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n Um Horizonte Longínquo: a história de Moumou, um palestiniano
em busca do direito à existência

		
Ana Pinho
Um Percurso

“Moumou” chegou à Unidade Habitacional de Santo António (UHSA), Porto, único
centro de detenção para imigrantes em situação irregular em Portugal, em fevereiro
de 2011. Na bagagem um longo percurso iniciado na Palestina, sua terra natal, onde,
aos 14 anos viu um ataque israelita destruir-lhe a família e todas as possibilidades
de viver no lugar a que ainda hoje chama casa, ainda que o mundo insista em não lha
reconhecer como tal…
Em março de 2011, ainda não tendo passado um mês sobre a sua detenção, foi o
protagonista da primeira duma série de seis entrevistas realizadas em contexto de
investigação no âmbito do Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Defendida meses mais tarde,
a dissertação “Imigração Irregular em Portugal: vidas que explicam factos” teria por
base histórias de vida de imigrantes em situação irregular, alojados temporariamente na UHSA.
Através dos casos de alguns dos que ali acabaram detidos, e dos seus relatos na
primeira pessoa, pretendeu-se registar as perspetivas pessoais e vividas dos problemas que os afetam e das condicionantes que resultam na “opção” por um atalho
arriscado, realçando as diferentes visões, proporcionadas por contextos culturais diversos, face às mesmas realidades, e perceber esses mesmos contextos (históricos,
migratórios e legais) que condicionam os seus movimentos.
Aquilo que se pretendeu foi, acima de tudo, dar uma oportunidade às histórias de
pessoas que viveram em condições extraordinárias e as enfrentaram de formas excecionais.
As migrações globais não são um fenómeno recente. No entanto, no início deste
milénio, tais movimentos adquiriram uma renovada dimensão. Os “processos de integração simbólica, económica, financeira e de mercados de trabalho, associados a
desastres ambientais e humanitários” conferiram-lhe uma visibilidade sem precedentes (Ferin et al., 2008: 19).
Dentro destas, definem-se como refugiados aqueles reconhecidos como invariavelmente impedidos de regressar a casa em condições de segurança, sendo-lhes,
por este motivo, concedido um conjunto especial de garantias sociais no país de
acolhimento.
No entanto, a decisão sobre quem é ou não admitido como refugiado “permanece
intimamente ligada a interesses de política externa”, sendo as crises de refugiados,
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“consequência das dinâmicas políticas de formação e transformação de Estados, e
da crescente interdependência global que mina a estabilidade dos mesmos” (Hein,
1993: 55). Por outro lado, se face ao “drama humano e social” os países desenvolvidos prestam assistência material contribuindo para aliviar os problemas dos refugiados, as superpotências são também direta ou indiretamente responsáveis pelas
crises que os criam (Cierco, 2011: 150-152).
No mesmo sentido, constata-se que o crescimento dos fluxos de refugiados é acompanhado pelo aumento da imigração, que “não se dá pela flexibilização dos controles migratórios, mas pela pressão por emprego resultante das desigualdades entre
as nações, reforçada pela própria globalização”, a qual “abre as fronteiras à circulação de mercadorias e capitais e, simultaneamente, inibe a mobilidade humana”
(Magno, 2012: 188-189). Desta forma, indivíduos que, no passado, foram recebidos
“de forma calorosa” - alguns protegidos, inclusivamente, pelo estatuto de refugiado
- são agora impedidos de entrar ou mesmo classificados como imigrantes ilegais
em países que, necessitando dos seus serviços ou do seu peso enquanto “armas
políticas”, outrora promoveram a sua instalação no interior das próprias fronteiras
(Magno, 2012: 160).
As respostas, apesar de, progressivamente, se aproximarem de uma estratégia generalizada de (pelo menos aparente) cooperação, passam, muitas vezes, por ações
unilaterais com contornos de protecionismo que tendem a transformar a lei da migração num “bastião de soberania”, confirmando a tendência para respostas defensivas, muitas vezes apoiadas em questões de “segurança nacional” (Dauvergne,
2008).
A União Europeia, criada como aparente bastião da “integração económica global, da
propagação democrática e dos mercados livres”, apresenta-se assim como exemplo
flagrante, desenhando uma espécie de “super fronteira” que abrange toda a Europa
(Dauvergne, 2008).
Depois de 2014 ter sido definido pela ONU como Ano Internacional de Solidariedade com o Povo da Palestina, numa altura em que o conflito israelo-palestiniano se voltava a revestir de ‘contornos sangrentos’, e agora que as tragédias relacionadas com
refugiados em busca de sobrevivência fazem a ordem do dia, torna-se especialmente
relevante perceber as dificuldades daqueles que são forçados a fugir de uma guerra
sem um estatuto que lhes permita ser acolhidos legitimamente como cidadãos de
um país do mundo.
A viagem de “Moumou”, sem fim à vista, é um exemplo precioso e de raro valor científico e humano. A sua história atravessa continentes e memórias que, infelizmente,
não deixam de encontrar paralelo em muitas histórias que ficarão por contar...
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Figura 1 – Trajetos migratórios de Moumou
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“Moumou” nasceu depois da emancipação da Organização para a Libertação da Palestina (que agrupa os movimentos nacionalistas palestinianos, incluindo o Fatah,
desde 1964) relativamente aos países árabes8, e antes da primeira Intifada9 promovida
pelos jovens palestinianos que, no mesmo ano de 1987 viriam a criar o Hamas (Boniface, 2005: 128).
“Contestando a supremacia da OLP na luta pela libertação nacional”10 o Hamas tomaria a recusa de um “direito à existência do Estado de Israel” (Plitnick, 2011) como sua
principal bandeira.
Além da ausência do pai devido às funções “secretas” como militar do Hamas, as
recordações que “Moumou” tem da sua infância parecem só se cruzar com a guerra
pelo facto de o impedirem de fazer uma das coisas de que mais gostava: ir à escola.
Apesar de só ter concluído o terceiro ano de escolaridade11, e talvez por influência
da mãe, enfermeira e sua principal referência, é nas recordações da comunidade
que o rodeava e das salas de aula que “Moumou” parece encontrar mais conforto,
recordando com carinho a proximidade das gentes e com orgulho a resiliência do
seu povo.
Desde 1948 a UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in
the Near East) mantém no “território ocupado” da Palestina a “única missão dedicada
a ajudar refugiados de uma região/conflito específico”, garantindo apoio médico e social a nível de alimentação, abrigo e educação, aos inscritos12.
Ao lembrar os tempos em que (quase) verdadeiramente foi criança, o olhar de “Moumou” ilumina-se e a voz ganha outro tom, mais sereno. Dá “Graças a Deus” por ter
tido oportunidade de aprender, mas não responde quando questionado sobre a idade
com que abandonou a escola. Diz que gostava de desenhar e pintar e sorri ao recordálo. Também gostava de ler mas “quando tinha a cabeça calma”, agora “para ler não
dá”. O ressentimento para com os atacantes está patente no discurso mas os sonhos
de criança permitem-lhe até brincar com a situação: “[Quero ser] Como Sócrate para
dar a todos os vistos (risos)”.
A conversa muda definitivamente de cor quando falamos da guerra e das consequências (mais graves) que teve na sua vida. A entrevista tem que ser interrompida quando
o assunto toca a família.
Em 1999 a sua vida mudou quando um ataque israelita lhe destruiu a casa e lhe levou
os seus entes mais queridos. Numa noite perdeu mãe, irmão e irmã e ficou para sempre marcado com as cicatrizes de uma guerra que não era a sua, a mesma que poucos
anos antes lhe roubara o pai, militar do Hamas. Mais do que marcas físicas o ataque
israelita deixou cicatrizes emocionais profundas.
“Moumou” conhece toda a história do conflito Israelo-Árabe e tem com ela uma relação especial, de quem a viveu por dentro. Conta com a maior coerência a sequência
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dos factos: do domínio Romano, passando pelo período Islâmico, à convivência entre
religiões durante o domínio Cristão, o Império Otomano, o mandato Britânico e a criação de um Estado Judaico com as respetivas consequências para o povo palestiniano.
Em 1993 os Acordos de Oslo marcaram o início de um processo de paz que até hoje
perdura. Apercebendo-se de que “a utilização, por parte de Saddam Hussein, da ocupação israelita dos territórios (…) mobiliza amplamente todos os países árabes”, o
presidente Norte-Americano na época, George Bush, pressiona Israel a negociar com
os Palestinianos.
Os EUA patrocinam um encontro entre Itzhak Rabin, primeiro-ministro israelita, que
reconhece a OLP como “representante do povo palestiniano”, e Yasser Arafat que “reconhecia o ‘direito do Estado de Israel a viver em paz e segurança’, e compromete a
OLP a reconhecer as resoluções da ONU sobre a questão”.
A Palestina é assim dotada de um “estatuto provisório de autonomia” que prevê que,
até 1999, o poder seja progressivamente transferido para “uma Autoridade Palestiniana eleita”, acompanhando a retirada do exército israelita e uma resolução acerca do
estatuto da Faixa de Gaza, da Cisjordânia, de Jerusalém, dos refugiados palestinianos
e dos colonatos judaicos.
No entanto, nos anos que se seguiram, “extremistas dos dois lados esforçaram-se,
pela violência, por fazer fracassar o processo de paz” (Boniface, 2005: 129).
O culminar da situação seria o assassinato de Itzhak Rabin, por um extremista judeu,
em 1995 (Boniface e Védrine, 2010: 97), ao qual se seguiria uma vaga de atentados
perpetrados pelo Hamas que levariam ao poder, em Israel, uma coligação de “direita,
extrema-direita e partidos religiosos integristas” liderada por Benjamin Netanyahu,
cuja “intransigência” votaria ao fracasso o processo de paz e provocaria “em Jerusalém, Gaza e Cisjordânia os mais graves confrontos entre Palestinianos e forças da
ordem israelitas após a Intifada” (Boniface, 2005: 129).
Foi nesta fase que a guerra atingiu “Moumou” de uma forma irremediável, no entanto
não guarda ressentimentos. A única situação que o revolta é o facto de “a gente aqui
na Europa não sabe[r] nada”, cingindo-se (“os jornalistas”) às informações que “os judío,
os israelita[s]” fornecem.
Uma questão de política
“Até agora os israelitas só mandam avião F16, mandar bombas... Depois vão ver lá,
vão buscar se tem mortos... […] Aqui, a gente toda vê a televisão,’ olha, é isso e tal,
é a verdade’. Mas quando vocês entra lá, tu vais perceber, é o contrário.”
Para “Moumou”, o conflito Israelo-Palestiniano é uma questão de política internacional. Acredita que são os interesses externos que mantêm o conflito aceso. A sua
teoria parece basear-se, em parte, nas origens religiosas da divisão de Jerusalém. A
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repartição inicial (1948) da cidade de Jerusalém teve em conta a importância desta
para as diferentes religiões que, à conta da mesma e do valor atribuído ao território
palestiniano no geral, entrariam em conflito. Os variáveis conceitos de “Terra Prometida” e “Cidade Escolhida” são, de facto, duas das justificações comummente utilizadas
para a não resolução daquela que, na verdade, não é mais que uma ramificação do
conflito Israelo-Árabe13.
Até hoje a questão da divisão de Jerusalém é um dos principais entraves a uma resolução pacífica do conflito. Netanyahu afirma a indivisibilidade da cidade como “um dos
pilares da unidade da nação israelita” (D’Amours, 2011a). A cidade “completa e una”
foi definida como capital de Israel em 1980 por uma lei passada pelo governo israelita
mas não reconhecida pela comunidade internacional14. Entretanto, os palestinianos
reclamam a parte Leste da cidade como capital do seu futuro Estado cujo reconhecimento a OLP esperava levar a votos na ONU, em setembro de 2011 (Deen, 2011). Depois de um acordo entre a Autoridade Palestiniana e o Hamas para formar um governo
de coligação (Plitnick, 2011), a OLP procurou, por iniciativa própria, o reconhecimento
da comunidade internacional, numa atitude considerada por alguns um desafio à “supremacia da Casa Branca” (Deen, 2011).
Oferecendo uma proposta de ocupação de 22% do território (percentagem ainda menor que a conferida pelo plano de divisão de 1947, 45% (Boniface e Védrine, 2010: 95)),
a Autoridade Palestiniana ofereceu a Israel aquela que parecia ser a “última hipótese
para uma solução de dois estados”, uma solução que, ainda assim, não agrada a Israel (Deen, 2011).
Os planos israelitas incluem um estado Palestiniano sem Jerusalém - Leste, sem vale
do Jordão, sem admissão do retorno dos refugiados palestinianos, contando com a
continuidade dos colonatos e com a manutenção do controlo do espaço aéreo e fronteiras terrestres por parte das autoridades israelitas (Deen, 2011). Face às acusações
de ameaças e efetivas violações dos Direitos Humanos perpetradas pela ocupação
israelita, quer em Jerusalém – Leste (D’Amours, 2011b) quer no vale do Jordão15, e à
crescente onda de manifestações não violentas (mas reprimidas de forma não consentânea) a favor do retorno dos refugiados palestinianos (Barlett, 2011), Netanyahu
reiteraria o carácter fundamental da unidade da capital para a sobrevivência do Estado (D’Amours, 2011b), o carácter imprescindível da incorporação de “áreas de importância crítica a nível estratégico e nacional”15 nas fronteiras finais de Israel, e o
“direito de defender as suas fronteiras” e de usar a “necessária intransigência” para
o conseguir (Barlett, 2011).
Perante a declaração do presidente Norte-Americano Barack Obama de que os EUA
apoiariam uma negociação “baseada nas fronteiras de 1967”16 e da vontade de realizá-la com um “governo Palestiniano unificado”, Netanyahu foi perentório em considerar
as fronteiras de 1967 como “indefensáveis”; impensável um acordo com um governo
apoiado numa “organização que recorreu ao terrorismo e que recusou o direito de
Israel à existência”17; e impossível o regresso dos refugiados, considerando-o uma
ameaça à “soberania de um Estado Judaico” (Barlett, 2011).
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Na verdade, a posição de Obama não acrescentou nada de novo nem veio sequer opor-se à de Netanyahu. Aliás, caso o fizesse entraria em contradição com a posição anteriormente tomada ao vetar a resolução das Nações Unidas que pretendia condenar
a continuidade da construção de colonatos israelitas em “território ocupado”18 (definição usada pelo próprio governo de Israel). Uma negociação “baseada” nas fronteiras
de 1967 com a manutenção dos colonatos e restantes exigências de Israel (às quais a
presidência Norte-Americana não se opõe, pelo menos não verbalmente) redundaria
precisamente na situação contemporânea e, portanto, não beneficiaria os Palestinianos nem prejudicaria em nada Israel.
No dealbar de uma época de revoluções, o carácter defensivo das declarações de
Netanyahu é, por outro lado, encarado por alguns como uma tática para “neutralizar”
uma possível visão alargada dos EUA relativamente ao “conceito de auto-determinação nacional e individual dos povos da região”, de forma a não abarcar a Palestina
(Klochendler, 2011).
O destino da Palestina estava, portanto, e mais uma vez (se é que alguma vez deixou
de estar) nas mãos da “comunidade internacional”. A mesma que, segundo “Moumou” é responsável pela chamada “Primavera Árabe” e pelas consequências, do seu
ponto de vista, nada positivas desta para as populações afetadas. Para si, a solução
para os problemas do mundo Árabe passaria pela união dos seus povos.
Da classe política fala, em geral, com descrença. Comenta o facto de os partidos só
servirem os interesses pessoais dos seus líderes sem respeitarem uma verdadeira
ideologia e refere ainda os regimes dos países árabes como exemplares de uma mesma estirpe.
Ainda assim, quando lhe é pedido o nome de uma pessoa que admire, “Moumou” refere Yasser Arafat, fundador da fação moderada da cena política Palestiniana, Fatah.
Apesar de se tratar da fação contrária àquela que domina a terra em que nasceu e da
qual fazia parte o seu pai, “Moumou” vê em Arafat um “homem bom”, que só queria “a
paz para o país”. Na verdade, sempre que o assunto roça o mundo das possibilidades
há uma palavra que se repete: “paz”.
A Europa
Quando fala do velho continente o que mais se nota na expressão de “Moumou” é
desilusão. Depois do ataque que lhe dizimou a família, fugiu para o Egito com quem
encontrou pelo caminho, “Eu sou filho do campo”, diz como forma de justificar o facto
de não ter data de nascimento certa. Identificação oficial não teve até chegar à Europa. Todo o seu longo percurso foi feito sem documentos que, na altura, não pareciam
essenciais.
No Egito trabalharia durante cerca de meio ano como empregado de mesa em cafés,
como diz ser normal acontecer com as crianças nos países árabes, servindo chá e
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shisha em busca de gorjetas. Daí seguiu com os colegas de fuga, a quem “não chama
amigos”, para a Líbia, onde trabalharia como carpinteiro. Juntos conheceram um traficante que, por 500€ os levaria a “ver o outro mundo”.
Partiu para Creta, na Grécia, certo de que vinha para um mundo melhor, muito diferente das dificuldades que deixara para trás na sua terra natal. Não tardou a perceber
que a realidade era outra. Ali seria, pela primeira vez, abordado pela polícia e encaminhado a um Centro de detenção “para crianças”, em Atenas, de onde viria a fugir uma
semana depois. Provavelmente habituado à ajuda imediata quando o básico escasseava, “Moumou” encontrou um mundo onde “quem não trabalha não come”. A “crise” terá
piorado ainda mais a situação.
Depois de uma curta passagem pela Grécia, o primeiro país europeu que “Moumou”
conheceu foi a Itália. Quando entrou na Europa refere que a situação económica “estava
bo[a]”, ainda assim, sem qualquer autorização de entrada ou documento comprovativo
da sua identidade ou proveniência, o único caminho que se lhe abriu foi o do submundo
do tráfico de droga. Talvez seja essa a fonte “dos problemas que ‘Moumou’ diz ter com
a Itália e que o levam a referi-la como um país ‘de risco’” para si.19 Refere ter sido traficante durante três anos. Depois de “problemas” (não identificados), e tendo crescido
financeiramente, dirige-se à Áustria e à Suíça, em 2003/2004. Na Suíça seria detido
mais uma vez e reconduzido à fronteira italiana, por falta de documentos, de onde tentaram enviá-lo para várias nações Árabes, sem sucesso: “Moumou” não é reconhecido
por nenhuma como seu cidadão, portanto não pode entrar. De Itália tentam expulsá-lo
para o Egito, Líbano, entre outros, em nenhum dos países é aceite. Em Roma dirige-se
à Embaixada Palestiniana com um pedido de asilo que lhe é recusado…
“Não tenho direito […] Embaixada... Entrar: “Olha, eu sou palestino, quero ter alguma documento” […] “Eu vou mandar uma carta lá”, não sei quê... Depois fala:
“Você é de onde?””‘Eu sou palestino de Faixa de Gaza”. “Faixa de Gaza?” – disse
assim. E eu disse para ele: “Porquê, Senhor?” “Porque eu sou contrário de você.
Nós do Fatah, del otro lado. E tu se deste lado, nunca vai pensar ter documentos”
[…] Diz: “vocês... tuo pays tá a morrer”, porque Palestina tá dividida. Parte do Fatah
e parte do Gaza […] É esse problema.”
Na verdade, e como o próprio refere, ele não é cidadão de lugar nenhum, é um “cidadão do mundo” ou “internacional”, como diz, destinado a ser “mandado de lado para
lado” sem nunca poder regularizar a sua situação.
Por conta da sua situação de “não existência” oficial, “Moumou” diz já ter enfrentado
maus bocados na Europa. Em 2003 conta ter sido internado e passado um mês em
coma por consumo de droga20 e uma outra vez para uma operação ao nariz. Os dois episódios terão ocorrido em Milão e em ambos os casos “Moumou” afirma ter sido “bem
tratado” mas necessitar de “chamar uma ambulance” para poder entrar no hospital.
Tentou pedir asilo em Itália mas, como referido anteriormente, as dificuldades de entendimento entre as duas fações palestinianas parecem impedir também as relações
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diplomáticas exteriores. Refere que terá inclusive pensado casar em Itália mas que a
falta de “passaporte” lhe terá impedido o plano de seguir avante.
Em 2004 parte de novo, desta vez rumo a França.
Foi durante o Ramadão que, naquele que considera um “país bom”, “Moumou” conheceu um “muçulmano” que, tendo conhecimento da sua situação difícil em Itália, lhe
ofereceu trabalho como pintor. Mais tarde, o patrão deste convidá-lo-ia a trabalhar na
sua empresa de instalação de aquecimento central. Assim, durante um mês de trabalho, conheceria boa parte das principais cidades francesas.
Faz novo pedido de asilo, mais uma vez lhe é recusado, segundo diz, pelos mesmos
motivos que haviam justificado a recusa em Itália. Mais uma vez recebe ordem de
expulsão pela sua situação irregular: tem três dias para abandonar o território francês, caso contrário poderá ficar detido durante seis meses. Refere ter sido portador
de uma carte de séjour21, mas tê-la-á obtido de forma irregular. O mesmo se passaria
com o bilhete de identidade que conseguiu em Portugal e que terá deixado em Espanha numa das detenções.
Segue para Espanha onde trabalha na instalação de painéis solares. É expulso para
Marrocos por duas vezes. Passa algumas horas em Ceuta, da primeira vez, da segunda é levado a Melilla. As autoridades espanholas não acreditam que seja palestiniano - “tem cara de marroquino” -, as autoridades marroquinas não o deixam entrar
porque não têm forma de provar que é cidadão marroquino e, afirma, das duas vezes,
a guarda fronteiriça de Marrocos impõe-lhe maus tratos. Acaba por voltar sempre a
Espanha e vai entrando, por várias vezes, em Portugal. Ali nunca tentou pedir asilo,
por crer que a resposta será a mesma que nas restantes Embaixadas Palestinianas
em que já entrou. Em Portugal também não, porque acredita que tal Embaixada não
existe aqui22.
Em 2010 “Moumou” entra pela quarta vez em Portugal. Antes afirma ter vindo “fazer
negócio”: fala da venda de mercadorias italianas (“roupas falsas, relógios”) - que ia
buscar a Nápoles – e de “trabalho com as mulheres”. Desta vez diz ter vindo, aconselhado por “pessoas egípcias”, unicamente para “arranjar o B.I.” em Lisboa. O objetivo
era “buscar papéis” e voltar a trabalhar em França “porque o salário é mais alto” e,
segundo havia sido informado, em Portugal é mais fácil obter documentos (falsos).
Em Lisboa é detido, com documentos falsificados, a 30 de janeiro de 2010, dando entrada na UHSA dias depois. Em Portugal é já a segunda vez que é detido. Da primeira
recebera uma ordem de expulsão de 20 dias porque, segundo diz, ainda não existia
centro de detenção.23
“Moumou” não se queixa das condições daquilo a que chama “prisão”, aliás, parece
encarar com grande serenidade todo o processo. Está certo de que a sua vida vai ser
“a mesma coisa”, de que, mais tarde ou mais cedo voltará à mesma situação, seja em
Portugal seja onde for.
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A incerteza prende-se com o seu destino aquando da saída. A possibilidade de voltar a
Marrocos deixa-o, claramente, inquieto e cria-se uma certa tensão quando o assunto
é abordado. Não fica convencido quando lhe digo que não sei, efetivamente, quando e
para onde vai quando abandonar a UHSA.
Afirma que a maior lição que aprendeu na vida foi a “não confiar em ninguém” mas a
sua voz denota uma certa inquietude quando diz que “se morrer ninguém vai saber”.
Consequências de um percurso de vida decerto incomum…No entanto, a vida parece
ter-lhe ensinado a esconder tais dores por detrás de uma imagem exterior “dura”
mas que não o impede de tratar a todos com o maior respeito e delicadeza.
Chega a referir que “lá fora tem muitos caras” mas a “verdadeira” afirma ser a de
“uma pessoa calma” que não é “racista”, diz ter amigos em todos os países por onde
passou e “fala com toda a gente”, inclusive de outras religiões, “se quer aprender”.
O discernimento que possui aplica-se também à visão, particular, que tem da fé: a
sua e a dos outros.
“Deus não quer guerra. Nosso profeta, sabes... Eu acredito judeus, acredito no
cristão, acredito todas religião […] Se tu vês antigamente do muçulmano, a gente
lá deixa a mercadoria, ninguém lá rouba. Deixa todos mercado e vai rezar porque
Deus é igual para todas as coisas.”
É da fé que lhe vem a confiança. Uma fé sua, e de mais ninguém.
Quando lhe pergunto se tem fé, responde-me sem hesitações e com um sorriso:
“Sim”. No entanto, explica que desde que saiu de França (onde “rezava”) deixou de se
considerar muçulmano por não se sentir cumpridor dos princípios da religião.
A família é a base e o objetivo final da vida de “Moumou”. É a memória que o faz
sentir-se em dívida para com a Palestina e o sonho que o faz querer ter uma vida
melhor. Apesar de todas as dificuldades é a fé de que um dia conseguirá honrar os
seus antecedentes e cuidar dos seus descendentes que lhe dá alento para continuar a
procurar um presente num mundo que não lhe reconhece o passado nem lhe facilita
o caminho rumo a um futuro.
“Aqui na Europa não feliz. Se tenho muito dinheiro, não feliz […] Felicidade para
mim é... família […] Sim, ter filhos, ter família (silêncio). Penso: eu não tenho vida.
Pessoa que não tens nada […] Uma pessoa quer ser as coisas mais importantes...
Ajudam pessoas, fazem isso e isso, mas eu não posso ajudar […].”
No mundo das possibilidades: o retorno
Como acontece com a generalidade dos palestinianos (Suliman, 2011), o “apelo da
terra” não se desvanece. Mais do que um país, conceito abstrato, os palestinianos
lutam por uma “terra” que já lhes pertenceu.
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“Moumou” sente-se ligado à Palestina quase que por um sentimento de reciprocidade, de dívida, de gratidão e de necessidade de recompensar o país que o viu nascer.
O objetivo final é esse mesmo, “ajudar”, mas enquanto tal não é possível a palavra de
ordem vai sendo outra: “viver”.
“[Voltar…] Penso, mas no penso. Penso, para ajudar o país […] Viver lá até morrer
[…] Mas Israel não vai entender... Agora quando eu vou na Palestina, os pays européens tem que mandar uma lettra para pays israelita dar uma licença para entrar
na Palestina. […] Porque israelita tem armes, tem todas coisa. Tem economia, tem
tudo […] Se perguntares a pessoa que sabe diz ‘para entrar tem que dar licença’,
se não tem licença não pode entrar aqui.”
Como já referido, a questão do retorno é, simultaneamente, uma das chaves para a
paz e um dos combustíveis para a guerra entre palestinianos e israelitas e, em última
instância, para as dificuldades colocadas ao processo de paz no Médio Oriente.
O número exato da primeira vaga de deslocados, aquando da guerra Israelo-Árabe
que se seguiu à divisão de 1947, é referido pela UNRWA como sendo de 957.000, sendo
que “aproximadamente um terço destas pessoas fugiu para a Cisjordânia, outro terço
para a Faixa de Gaza e os restantes para a Jordânia, Síria, Líbano e o resto do mundo”.
Vinte anos depois, aquando do segundo conflito e consequente alargamento do território israelita ocupando Cisjordânia e Faixa de Gaza, mais 300.000 terão abandonado
as referidas zonas rumo, na sua maioria, à Jordânia (Mcgeown e Asser, 2003).
Ambas as partes do conflito recorrem, incessantemente e desde o princípio do mesmo, ao Direito internacional para justificar as suas posições, opostas, relativamente
à questão.
A Resolução 194 da Assembleia Geral das Nações Unidas de dezembro de 1948 é
uma das bases para a reivindicação Palestiniana. No Artigo 11 declara-se que: “aos
refugiados que desejem regressar às suas casas e viver em paz com os seus vizinhos
deve ser permitido o regresso com a maior brevidade possível, e aos mesmos deve ser
oferecida uma compensação pelas perdas e danos relativos às suas propriedades” e
que tais ações devem, sob os princípios do Direito internacional, “ser levadas a cabo
pelos Governos e autoridades responsáveis” (Giz, 2011: 264).
Também a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que no seu Artigo 13.º, alínea
2 consagra que “toda a pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra,
incluindo o seu, e o direito de regressar ao seu país” (Organização das Nações Unidas,
1948), é referida pelos apoiantes da causa palestiniana nas suas reivindicações. O
mesmo se aplica à resolução 3236 da Assembleia Geral das Nações Unidas que afirma “o direito inalienável dos Palestinianos regressarem às suas casas e propriedades,
das quais foram retirados, e apela ao seu regresso” (Radley, 1978: 586-614).
Os governos israelitas foram sucessivamente rejeitando a repatriação dos palestinianos e negando a sua responsabilidade relativamente à situação em que se encontram.
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Primeiramente recusam o conceito de refugiado (reivindicado pelo lado Palestiniano)
que abarca os descendentes daqueles que adquiriram o estatuto durante as guerras
Israelo-Árabes. Seguidamente, reiteram que tal estatuto foi erroneamente atribuído
visto que se tratou de uma “escolha”, afirmando que os Palestinianos teriam sido,
voluntariamente, levados à retirada pelos “invasores” Árabes e não “expulsos” por
Israel.
Além disso, Israel culpa ainda os países Árabes recetores pela não integração dos
refugiados nas suas sociedades, algo que quase todos, efetivamente, sempre se recusaram a fazer (Macgeown e Asser, 2003). A verdade é que, até hoje, à exceção da
Jordânia, nenhum dos estados Árabes concedeu a cidadania aos refugiados Palestinianos, incluindo àqueles que nasceram nos seus territórios, sendo que a maioria
continua a depender de ajuda humanitária internacional (The United Nations, 1949).
Ainda assim, relatórios existem que comprovam que pelo menos em 73% dos casos,
as forças militares israelitas foram responsáveis pela partida forçada da população
palestiniana24.
A autoridade israelita alega ainda o carácter não compulsório das resoluções da Assembleia Geral da ONU bem como da Declaração dos Direitos Humanos por ela adotada (OZ, 2001), e considera o retorno palestiniano uma ameaça ao “direito de autodeterminação do povo judeu” visto que, com uma maioria de população não-judaica (que
se verificaria caso o retorno se efetivasse) o suporte da existência da nação Israelita,
pura e simplesmente, deixaria de existir (Macgeown e Asser, 2003). Israel refere ainda
que a resolução 194 da ONU não se aplica ao caso visto que o povo palestiniano não
retornaria “ao seu país” nem desejaria “viver em paz” (Lapidoth, 2001) e lembra que
os judeus afastados dos países Árabes aquando da mesma guerra nunca foram compensados pelas suas perdas (Fischbach, 2008: 6-24).
Por seu lado, os apoiantes da causa palestiniana recordam as compensações exigidas
e alcançadas pelos judeus pelas perdas durante a 2ª Guerra Mundial26 e a injustiça de
uma Lei de retorno israelita que garante a cidadania a quaisquer judeus em qualquer
parte do mundo e a nega àqueles que foram forçados a abandonar a sua terra27.
Apesar de tudo “Moumou” não alimenta desejos de vingança relativamente a Israel,
“há pessoas boas e pessoas más”, mas, em última instância, é a situação no seu país
e a falta de resolução a que as vontades superiores a vão votando que o deixam numa
situação de irregularidade.
Não tem documentação, nunca a teve, não tem como provar que é Palestiniano, nem
como voltar à Palestina. Além do problema óbvio, a guerra, também os problemas
burocráticos criados pela intransigência do domínio israelita o mantêm arredado daquele que é o seu país. O problema maior: sem documentação não tem direito legal a
permanecer em nenhum outro.
“Dia 30 vai embora mas tem expulsão 5 anos pa Portugal, 3 anos pa Europa. Aonde
vai? Diz: inspetor aonde pensa que eu vai? Vocês não tem passaporte, não tens
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filho... […] Vocês dizem as coisas não é justa. Eu vou aonde? Na Etiópia? Ele disse:
‘Eh pá, isto é ordem’. Então vocês receber ordem e quê? Eu vou morrer?
[Se pudesse ser o rei do mundo] Ah, dava liberdade para toda a gente…”
“Moumou” abandonou a UHSA no dia 30 de março de 2011.
Terminados os 60 dias de detenção máxima, e dado que a sua situação não foi resolvida - a falta de documentação e consequente confirmação de uma nacionalidade
não o permitem -, “Moumou” foi posto em liberdade levando consigo uma ordem de
expulsão. Mais uma vez, tem 20 dias para sair de território português.
No seu caso, para permanecer irregular, vá para onde for…
Atualizações
Desde que “Moumou” abandonou a UHSA, muitos têm sido os desenvolvimentos na
história de sofrimento já demasiado longa da sua Palestina, nenhum lhe garante, no
entanto, e até ao momento, o direito de aí regressar ou de formalmente lhe chamar
país.
Em outubro de 2011, e após uma tentativa frustrada de adesão à ONU28, a Palestina foi
aceite como 195.º estado membro da UNESCO, com 107 votos a favor. Para os palestinianos, “um voto de confiança da parte da comunidade internacional”.
Invocando legislação de 1990 e 1994, que impõe um corte completo no financiamento
Norte-americano a qualquer organismo que reconheça o estatuto de membro à Palestina, EUA e Israel retiraram à instituição o seu contributo monetário (Erlanger, 2011).
A 29 de novembro de 2012, cerca de ano e meio após o início da luta diplomática pelo
reconhecimento internacional, a Autoridade Palestiniana, encabeçada por Mahmoud
Abbas, alcançou a vitória simbólica almejada: a atualização, pela Assembleia Geral
da ONU, do estatuto da Palestina de ‘observador’ para “estado observador”. Depois
de, em 2011, não ter sequer conseguido sequer levar a questão a votação oficial, a
conquista foi clara: 138 votos a favor, 9 contra (Fisher, 2012).
Efetivamente, a única mudança realmente significativa decorrente do upgrade diplomático seria a possibilidade de ratificar o Tratado de Roma e aceder ao TCI. Porém,
ameaças de retaliação israelita têm vindo a deter qualquer ação por parte da AP nesse sentido, o mesmo acontecendo com a adesão a outros organismos da ONU, globalmente desencorajada dada a certeza do corte de fundos por parte dos EUA (Carlstrom, 2012).
Na verdade, pouco ou nada mudou na vida dos palestinianos: ainda divididos, quer
política quer geograficamente, sem qualquer controlo sobre fronteiras, espaço aéreo ou trocas comerciais, sem uma força de segurança unificada, com uma situação
económica precária e um processo de paz sem fim à vista, parece que, além de uma

Migrações_#12_Outubro 2015

171

vitória diplomática sobre o governo israelita, os palestinianos pouco mais podem esperar além de um pedaço de papel com um reconhecimento implícito da soberania
por parte de uma ONU que há muito os desaponta. Facto é que apenas o Conselho de
Segurança pode conferir o estatuto de membro a um Estado e, desta forma, reconhecer-lhe tal estatuto e aí os EUA têm direito de veto.
Entretanto, a Autoridade Palestiniana é acusada de não estar verdadeiramente comprometida com os interesses dos palestinianos. Enquanto os EUA exigiam como condição para o recomeço das negociações o fim da construção de colonatos na Cisjordânia, os representantes da causa palestiniana limitaram-se a fazê-lo quando não o
fazer começou a parecer sinal de falta de empenho. Assim, horas antes da votação na
ONU, Israel aprovou mais construções na Cisjordânia e na zona Leste de Jerusalém,
um ato definido pela comunidade internacional como “ação ilegal em território ocupado” (Fisher, 2012). No dia seguinte, Abbas referiria não encarar o apelo ao TCI exceto
em caso de “agressão israelita”, o que constitui para alguns mais uma prova de que
o estatuto alcançado não foi mais que uma tentativa de adiar uma necessária ação
concertada para refrear e julgar os crimes israelitas (Abunimah, 2012).
Cada vez mais comum é a crença na impossibilidade de uma solução englobando
a coexistência de um estado Palestiniano com Israel, cujas divisões políticas se vão
tornando também num motivo mais de preocupação, a acrescentar ao caos e insegurança em que países como Egito, Síria ou Iraque se têm visto mergulhados (Marcus,
2013), tornando as circunstâncias no mundo árabe cada vez menos propícias a uma
solução satisfatória para os palestinianos e potencialmente inflamáveis por qualquer
que seja a resolução da disputa (Levy, 2013).
Um ano após a transição na ONU, a Palestina volta à mesa de negociações com Israel,
tendo os EUA como mediadores num novo “processo de paz” com a duração prevista
de nove meses. Apesar das negociações de paz, território e casas palestinianas continuam a ser confiscados para construções israelitas, detenções e prisões arbitrárias
continuam a ocorrer diariamente sem que Israel seja punido, e as divisões internas
intensificam-se, uma vez que apenas a Fatah apoiou o regresso às negociações (Guarnieri, 2013).
A verdade é que, tendo expirado em 1999, os Acordos de Oslo traduziram-se num
impasse com claro sucesso para Israel. O horizonte político perseguido pelos palestinianos desde 1948, e reconhecido como legítimo pela Assembleia Geral da ONU em
2012 - a constituição de um estado palestiniano segundo as fronteiras anteriores a
1967 -, torna-se mais longínquo a cada novo colonato, a cada nova estrada ou muro
fraturando a possibilidade de contiguidade territorial, a cada adiamento das decisões
realmente importantes (Whitbeck, 2013).
Atraindo uma atenção cada vez mais significativa por parte da comunidade internacional, a questão israelo-palestiniana tem sido ostensivamente comparada à limpeza
étnica perpetrada pelo partido Nazi durante a 2ª Guerra Mundial (Weiss, 2013) ou ao
Apartheid combatido por Nelson Mandela, assumido apoiante da luta palestiniana, na
África do Sul (Karmi, 2013).
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Entretanto a ONU aprovou seis resoluções referentes à questão, entre as quais uma
que interpela Israel a cessar a sua jurisdição em Jerusalém e outra que apela a uma
resolução pacífica do conflito (Shwayder, 2013). Outra diz respeito à designação de
2014 como o Ano Internacional de Solidariedade com o Povo da Palestina na ONU,
uma medida que coloca no centro das atenções a luta de um povo retirado da sua própria terra e feito refugiado em todo o mundo, e enfatiza a necessidade de um estado
Palestiniano baseado nas fronteiras de 1967, uma capital partilhada em Jerusalém e
a reinstalação dos refugiados das guerras israelo-árabes (Asmar, 2013).
Tais resoluções, encaradas por alguns peritos como “inúteis” e “contraproducentes”
para ambas as partes, e “prejudiciais” para a credibilidade da ONU, acompanham um
aparente empenho da parte da União Europeia (UE) numa solução para um futuro
próximo. A UE chegou mesmo a prometer um “apoio político, económico e de segurança sem precedentes” para ajudar os dois países a chegar a um acordo, apontando
a expansão de colonatos israelitas como obstáculo à paz e proclamando a criação de
um estado palestiniano como única resolução democrática para Israel e Palestina.29
Se o reconhecimento da ONU reacendeu a esperança de união interna, a inércia que
desde então se tem vindo a sentir, nomeadamente desde que a nova ronda de negociações começou, tem feito desvanecer o entusiasmo palestiniano com mais do
mesmo… Enquanto as promessas não passarem a concretizações e os documentos e
notas oficiais se transformarem em realidades, nada mudará para o povo palestiniano, e seres humanos como Moumou continuarão perdidos no mundo, à procura de um
lugar a que possam chamar casa…
Notas
“Moumou” a partir de uma entrevista gravada de 28 de Março de 2011.
Human Rights Watch, 2004.
3
UNRWA. Rafah refugee camp.
4
UNRWA. Rafah refugee camp.
5
Resolução 181 da Assembleia Geral das Nações Unidas de Novembro de 1947
6
Em parte, tal fenómeno deve-se aos projetos de “reconstrução” levados a cabo pela administração israelita iniciados em 1971, em ações de verdadeira destruição que, segundo alguns, pretendia “expulsar o máximo de Árabes
possível” do, agora, Estado Judaico (Human Rights Watch, 2004).
7
Human Rights Watch, 2004.
8
Que ocorreu na sequência da ocupação efectiva da Faixa de Gaza propiciada pela guerra Israelo-Árabe (“dos 6
dias”) que, em 1967, resultaria numa vitória esmagadora da jovem nação judaica. (Boniface, 2005:128)
9
“A sublevação” (1987-1993) que teve início na Faixa de Gaza mas depressa alastraria à Cisjordânia e a Jerusalém
- Leste (Boniface, 2005: 129)
10
“Entenda o conflito entre Hamas e Fatah” (15/06/2007), Globo Notícias
11
Informação cedida pela JRS.
12
Em Gaza, o desemprego atinge hoje os 36% (Giz, 2011) correspondendo este a um dos principais flagelos da
região, paralelamente à falta de água potável e electricidade, à elevada densidade populacional e à falta de manutenção das infra-estruturas. (unrwa.org) Recentemente, Wadl El Masri, gerente da Palestine Industrial Development Limited afirmou que “a economia de Gaza entrou em colapso a 90%”, sendo que “80% da população
depende de ajuda humanitária”(Frykberg, 2011). Enquanto o trabalho da UNRWA é, por alguns, acusado de “criar
dependência” e uma situação “injusta” relativamente a outros refugiados (Romirowsky, 2008), a AIDA (Associação
de Agências Internacionais de Desenvolvimento) critica as “restrições à liberdade de movimento impostas por
Israel” que “dificultam o trabalho humanitário e custam aos doadores milhões de dólares” (in “ONG perdem muito
dinheiro devido às restrições de Israel” (9 Jun 2011), Jornal de Angola) e os responsáveis pela frota de ajuda humanitária que em 2010 tentou quebrar o bloqueio marítimo israelita à região preparam-se para, no final de Junho
deste ano, repetir a façanha. (Abed, 2011)
1
2
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Segundo a Tora, a Terra de Canaã foi prometida por Deus aos “filhos de Israel”. Segundo o Corão, Deus prometeu
a mesma terra não só aos descendentes de Isaac (Israel), filho mais novo de Abraão, mas também aos descendentes dos seus outros filhos, nos quais se inclui Ismael, de quem descendem os Árabes. Consequentemente, muitos
dos locais sagrados que se encontram quer na cidade de Jerusalém quer no restante território que hoje compõe
Israel são comuns às duas religiões e, de ambos os lados, existem grupos – como o Likud, do lado israelita, ou o
Hamas, do lado palestiniano – que reclamam o direito à posse de tais locais. Também na Bíblia o “direito ancestral”
dos Judeus a esta terra é enunciado em várias passagens. Há ainda quem acredite que o regresso dos Judeus a
Israel é um pré-requisito para a segunda vinda de Cristo (Storobin, 2005).
14
“A reunificação de Jerusalém ocorreu em 1967, quando as forças israelitas capturaram Jerusalém – Leste do
controlo da Jordânia, durante a Guerra dos Seis dias” (D’Amours, 2011a).
15
Cujo acesso da parte da população palestiniana é limitado a cerca de um quarto da região incluindo suas reservas naturais (D’Amours, 2011b).
16
“Muitos analistas acreditam que se refere em grande parte ao Vale da Jordânia.” (D’Amours, 2011a)
17
U.S. veto could derail Palestine as new U.N. member state.
18
Palavras de Barack Obama (Plitnick, 2011).
19
U.S. veto could derail Palestine as new U.N. member state.
20
Informação cedida pelo JRS.
21
Em resposta ao inquérito de avaliação psicossocial da JRS, “Moumou” afirma que “para traficar era preciso
consumir”.
22
Autorização de residência.
23
Na verdade, a representação palestiniana em Portugal só em Dezembro de 2010 foi oficialmente reconhecida
como “Missão Diplomática” (“Entrevista ao primeiro Embaixador palestiniano em Portugal” (26 Jan 2011), Antena 1)
24
No inquérito do JRS afirma ter trabalhado na apanha de fruta, no Algarve, facto que não referiu na presente
entrevista.
25
Trata-se do relatório The emigration of Palestinian Arabs in the period 1/12/1947 – 1/06/1948 (Vidal, 1997).
26
“Affirmation of the Palestinian Right of Return” (15 Mar 2007), Global Policy Forum. Em 2000, durante um encontro de individualidades palestinianas do mundo inteiro.
27
AL-AWDA, “Points of Unity”.
28
“Palestine casts first vote at UN” (18/11/2013), Al Jazeera.
29
“EU to Provide Unprecedented Support for Israel-Palestine Deal” (17/12/2013).
13
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Convite à apresentação de originais
A Revista MIGRAÇÕES publica textos originais que possam contribuir para a reﬂexão,
conceção e/ou avaliação de políticas públicas em matéria de migrações. Os textos
propostos podem ter a forma de artigos cientíﬁcos, artigos de opinião, notas e recensões
de livros da área das migrações.
Os textos originais propostos serão ordenados e apreciados quanto à sua pertinência no
âmbito editorial da revista pela Coordenação Editorial e uma Comissão Cientíﬁca.
As propostas de artigos deverão ser enviados via e-mail para migracoes@acm.gov.pt.
Todos os artigos deverão ser acompanhados dos seguintes elementos: título do artigo,
resumo, nome(s) do(s) autor(es), instituição a que pertence, morada completa, endereço
de e-mail, telefone(s).

Call for original articles
The Journal MIGRAÇÕES publishes original texts that contribute to the analysis,
conception and/or evaluation of public policies on the issue of migration. The proposed
articles can be in the form of academic articles, opinion articles, notes and book reviews
in the area of migration.
The proposed original texts wil be arranged and considered in relation to their relevance
within the editorial context of the journal by the Editorial Coordination and an Academic
Comission.
Proposals for articles should be sent by email to migracoes@acm.gov.pt. All articles
should be accompanied by the following information: title of the article, abstract, name(s)
of the author(s), institutional afﬁliation, complete adress, email adress, telephone
number(s).

