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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.
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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.
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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

Migrações_#12_Outubro 2015

117

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.
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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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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-
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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*
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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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Gráfico 4 - Razões que impedem o adulto imigrante de participar em formações*
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*
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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
desinteresse são as principais razões dos inquiridos que não demonstram interesse em
formação.

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.
Gráfico 7 - Representações das formações*
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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/
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