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1. Aproveito esta oportunidade para evocar a memória do Dr. Miguel Monteiro e 

saudar o Município de Fafe pelo acolhimento que deu a mais esta realização do 

“Museu das Migrações e das Comunidades”, dedicada à evocação de um dos 

fenómenos que tem acompanhado a evolução da nossa sociedade: a emigração 

portuguesa. Fenómeno bem conhecido no Noroeste do território onde se localiza este 

Município e que há vários séculos têm vindo a contribuir para engrossar a constante 

“fuga das gentes”, com destinos diversos que hoje constituem o universo da 

“Diáspora” portuguesa.  

Uma diáspora: 

- constituída por movimentos singulares e colectivos, de natureza constante e 

“geometria variável” consoante as oportunidades, as causas, os destinos e as situações 

vividas pelo emigrante português no seu porto de destino, no país de acolhimento, na 

sociedade local ou na comunidade onde fixou a sua residência; 

- alimentada por homens e mulheres, crianças, jovens e adultos que têm vindo a 

engrossar a “sangria” humana decorrente da ausência de um crescimento harmónico da 

terra portuguesa, que continua a registar o agravamento das assimetrias regionais 

conhecidas há vários séculos; 

- alicerçada num fenómeno humano que ao longo da nossa história funcionou, no 

dizer de Serrão Serrão (1977;115), como “uma espécie de válvula de segurança da 

estrutura mais ou menos tradicional e tradicionalizante” da nossa sociedade e para 

atenuar as tensões sociais dominantes. Uma fuga que continua a ser uma oportunidade 

de recurso para os habitantes que vêm negadas as condições de trabalho no seu país de 

origem;  

- que a coberto de uma nova designação incluída nos fenómenos de mobilidade 

europeia, continua a espalhar-se pelos mais diversos contextos geográficos. Como 

acontecia há décadas, cidadãos oriundos dos países da periferia são agora ainda mais 

atraídos pelos países do centro, identificados com a maior oferta de condições de 

trabalho e de salários;  

- que a todos nos deixa mais pobres, mais angustiados e perplexos perante a 

evolução de uma consciência política que entende este fenómeno como uma 

oportunidade e uma experiência única de trabalho noutro contexto sócio-político, como 

um mal necessário e uma mobilidade alargada a todo o território europeu. 

 

2. Pensar a emigração portuguesa obriga a que atendamos à sua relação com os 

outros fenómenos migratórios: as migrações internas e a imigração. Quanto às 

primeiras, evoco apenas o pensamento de A. Girão (1960) quando assinala o 

determinismo destes movimentos: “para onde correm os rios, correm as gentes”, 

prenunciando assim o fenómeno actual da “litoralização” e da “desertificação humana” 

do interior português. Pensar na imigração, obriga evocar Garcia de Resende (1534), 

que a propósito dos Descobrimentos e dos seus reflexos, escreveu: “Vimos muito 

espalhar / portugueses no viver, / Brasil, ilhas povoar, / e às Índias ir morar, / 
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natureza lhes esquecer. / Vimos no Reino meter / tantos cativos crescer, / e irem-se os 

naturais, /que se assim for, / serão mais / eles que nós, a meu ver”. 

Se tomarmos em consideração o fenómeno emigratório durante a última centúria, 

devemos ponderar as razões históricas e civilizacionais que na transição de Oitocentos 

para Novecentos permitiram alimentar esse movimento de saídas com destino ao 

continente sul-americano, em particular ao Brasil, “o Eldorado, onde para achar ouro 

não há mais do que tocar naquelas praias abençoadas”, como escreveu Alexandre 

Herculano. Este, o país que durante séculos atraiu a maior parte dos emigrantes 

portugueses, transportados em veleiros mecanizados e em barcos a vapor, que 

beneficiando das inovações permitidas pela revolução industrial, conseguiam cruzar o 

Atlântico em menos de um mês em vez da demora anterior permitida pela navegação à 

vela.  

Tratou-se de uma torrente constituída por emigrantes solitários e famílias inteiras 

de agricultores, comerciantes, ajudantes de comércio e outros artífices que foram 

atraídos pelas oportunidades de trabalho oferecidas pelas agências de viagem, pelos 

angariadores de mão-de-obra, pelos familiares e amigos residentes do outro lado do 

Atlântico ou já por iniciativa dos governos a braços com carências de mão-de-obra 

menos qualificada. Uma torrente de emigrantes que se reuniu a outras comunidades de 

cidadãos estrangeiros deslocados pelas mesmas razões nesses países de imigração e 

acolhido pelo crescimento economia local das plantações, da exploração dos recursos 

naturais, da industrialização crescente dos novos centros mineiros e industriais, da 

urbanização e do comércio.  

Estes factos verificaram-se no continente americano e sobretudo nos E.U.A. e no 

Canadá, países que acolheram um número significativo de portugueses provenientes 

directamente do continente ou já emigrados no Brasil, na Argentina e noutros países 

sul-americanos. Através desta via foi possível contornar as dificuldades oficiais 

colocadas à entrada de cidadãos embarcados em portos portugueses ou em território 

vizinho. 

Tendo em consideração a situação económica fora do país propícia ao recrutamento 

de grandes contingentes de mão-de-obra, o estado interno não era menos favorável. 

Recordamos, no início de Novecentos, a crise da agricultura, o fraco desenvolvimento 

industrial e urbano que alimentaram as tensões sociais dos últimos anos da Monarquia 

antes da sua queda em Outubro de 1910. Uma situação que alguns políticos 

assinalaram como inquietante face ao nosso desenvolvimento económico e aos 

contrastes regionais e sectoriais que o caracterizavam. Uma situação, que sendo 

necessário debelar, acabou por se manter nos anos seguintes à queda do regime 

monárquico dando azo a que a incipiente República tenha vivido dias difíceis que 

conduziram às vicissitudes que a história relata e à instauração posterior do Estado 

Novo. Nesta época a conjuntura internacional tornou-se menos propícia ao crescimento 

dos movimentos migratórios devido ao início do primeiro conflito armado. Tal facto 

acabou por desencorajar a emigração fazendo-a tombar para níveis bem mais baixos 

aos do início do século. E diz-nos a estatística que só no decurso da segunda metade do 

século passado acabou por recuperar.  

De realçar que as repercussões destas saídas foram encaradas de forma distinta nos 

países de emigração e nos países de imigração. No caso dos primeiros, as saídas da 

população jovem e adulta testemunharam a fraqueza dos sistemas produtivos, das 

condições de vida e a fragilidade dos salários e das condições de segurança social 

determinantes do desemprego. E com a saída da população jovem e adulta se é certo 
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que tal facto pôde determinar a libertação de mão-de-obra excedentária, as perdas 

resultantes destas partidas não incentivaram a melhoria das condições de produção 

agrícola e industrial. 

Quanto aos países de imigração a chegada destes trabalhadores, mesmo que 

profissionalmente pouco qualificados, foi útil para colmatar as lacunas que o 

desenvolvimento tecnológico e a transferência de mão-de-obra nacional vinham a 

exigir permitindo a revitalização de certos sectores básicos da economia sem os 

correspondentes encargos de formação. Estes países beneficiaram ainda de importantes 

fundos retidos nos sistemas de segurança social, mesmo que em contrapartida tenham 

assistido à transferência de avultadas quantias para os países de origem desses 

trabalhadores. Uma situação antiga que os sistemas sociais dos diferentes países 

europeus afectados por estes movimentos, estão a enfrentar. 

 

3. A análise da emigração portuguesa com as suas particularidades regionais e 

dimensões, merece uma outra referência à situação sócio-económica do país e às 

causas que terão alimentado este movimento, com raízes antigas relacionadas com a 

fragilidade dos “meios de subsistência” e a “desordem sempre crescente da economia 

social portuguesa”, como assinalou O. Martins. Outras referências ajudam as 

encontrar as suas causas nos anos mais próximos da segunda metade do século XX. 

Assim, diz-nos Rocha-Trindade (1973), serem “as motivações de natureza económica: 

impossibilidade de sobreviver; impossibilidade de realizar investimentos permitindo 

melhorar as condições de vida própria e da sua família” as causas principais deste 

movimento nos anos finais do século passado. 

Sendo certo que o desenvolvimento deste movimento depende não só das condições 

locais – “pull factors”, mas igualmente das condições de atracção – “push factors” - 

exercidas pelos países de imigração decorrentes das melhores oportunidades de 

emprego e remunerações aí praticadas, compreende-se a sua extensão e volume. Tal 

como referimos noutro local (Arroteia, 1983, 134), a persistência deste fenómeno 

assenta no estado de desenvolvimento do país “justificado pela dualidade norte-sul, 

litoral-interior - assente em contrastes resultantes dos diferentes factores climáticos, 

da natureza e relevo do solo, da cobertura vegetal, do tipo de povoamento e das 

actividades predominantes (...), advém sobretudo do tipo de aproveitamento dos 

recursos e dos modelos de desenvolvimento postos em prática que não têm permitido 

atenuar os desequilíbrios existentes no território português”. 

Como foi igualmente notado (Arroteia, 1986) outras razões, que não só as de 

natureza económica, terão igualmente influenciado estas partidas. Referimos a imagem 

de sucesso transmitida pelos emigrantes mais antigos ou a informação generalizada 

sobre as oportunidades de trabalho difundidas por diversos canais de informação e pela 

imprensa. Mais ainda, recordamos as causas de natureza política e a acção de diversos 

engajadores que arrastaram consigo muitos emigrantes.  

De relance salientamos que as condições internas do país não evitaram estes 

movimentos. O fraco desenvolvimento industrial e o peso excessivo da agricultura; as 

poucas perspectivas de emprego para os jovens, em especial para os militares que 

haviam regressado de África e que não encontraram oportunidades de trabalho no país; 

as fortes assimetrias regionais compensadas, apenas, pelas maiores oportunidades de 

emprego registadas em torno dos principais centros urbanos, são algumas das causas 

apontadas para a explosão desse fenómeno no decurso da segunda metade de 

Novecentos. 
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A evolução deste movimento evidencia a existência de diversos ritmos com 

significados distintos quanto ao seu desenvolvimento e contextos. Não importa agora 

referenciá-los. Mesmo assim e em relação às suas particularidades, recordamos que 

tendo em atenção os dados globais não podemos esquecer que as saídas clandestinas, 

em especial para o Brasil - processando-se a partir dos portos espanhóis, em particular 

de Vigo, local de embarque de muitos cidadãos portugueses oriundos do noroeste do 

continente e de outras áreas do nosso território – bem como para França, foram sempre 

uma presença neste movimento.  

A evolução deste fenómeno durante o século passado regista o seu declínio durante 

o primeiro conflito armado, fazendo-o tombar para níveis bem mais baixos aos do seu 

início. E diz-nos a estatística que só muito mais tarde, na segunda metade de 

Novecentos, voltou a recuperar. Estas saídas correspondem à procura de novos 

destinos na Europa e no continente norte-americano já que a instabilidade política, a 

insegurança nos transportes marítimos verificada durante as guerras e a quebra 

registada nos sistemas produtivos assentes em culturas tradicionais e nas plantações, 

esbateram a extensão deste movimento para todos os destinos do continente sul-

americano. Contudo, logo a seguir ao segundo conflito armado, as carências de mão-

de-obra provocadas pelas necessidades de reconstrução e a expansão das economias 

industriais europeias, com particular destaque para a França e a Alemanha (dois dos 

países mais atingidos por estes conflitos armados), contribuíram fortemente para o 

incremento do fenómeno emigratório português. A estas razões podemos ainda juntar 

as facilidades de transporte entre Portugal e o velho continente, bem como a difusão da 

informação relativa às vantagens deste movimento. Tal facto seguiu as leis de 

“difusão” dos “fenómenos sociais e totais” (Gurvitch), alastrando por contiguidade às 

diversas regiões do território.  

Sendo mais antiga, a emigração transoceânica representada essencialmente pela 

emigração brasileira só durante os anos sessenta do século XX deixou de ser 

significativa com o arranque das partidas para a Europa e o acréscimo do seu volume. 

Este facto assinala a consagração definitiva do “ciclo migratório europeu”. A partir de 

então, recordamos dois períodos distintos:  

- o primeiro, iniciado nos anos cinquenta, vai até ao terceiro quartel do século XX. 

Ficou associado ao grande incremento da emigração portuguesa para o velho 

continente, em particular para a Gália. Embora merecendo uma análise detalhada das 

saídas mais recentes para o Luxemburgo e a Suíça, recordamos que a evolução da 

emigração intra-europeia veio a substituir a tradicional emigração transoceânica. De 

facto, se em 1955 o movimento intra-europeu representou apenas 3,7% do movimento 

global de partidas, em 1958 este valor atingiu já os 14,2%. Depois de um ligeiro 

acréscimo até 1962, quando este movimento representou 27,3% do total, a emigração 

para a Europa aumentou de forma explosiva nos anos seguintes tendo representado, já 

em 1965, 80,3% daquele volume. Estes valores justificam a quebra da emigração para 

o Brasil desde 1952, data em que se registou um novo máximo de mais de 40 milhares 

de saídas para este país. Desde então esta emigração volta a decrescer deixando de 

assumir a importância relevante que durante séculos assumiu no contexto global da 

emigração portuguesa.  

- O último período desenvolveu-se a partir do início da década de setenta e 

agravou-se depois da crise energética de 1973 e das medidas de incentivo ao “retorno” 

de emigrantes tomadas pela França e pela Alemanha. Por esta razão e ainda devido às 

alterações registadas no mercado de emprego do ocidente europeu, a emigração 

portuguesa para a Europa decaiu consideravelmente. Com efeito a emigração intra-
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europeia, mantendo-se com percentagens sempre elevadas até 1974, data em que o 

movimento intra-europeu representou 40,5% do total, decaiu nos anos seguintes e em 

1978 a emigração para a Europa foi já inferior à dos finais dos anos cinquenta. Neste 

período registamos o aparecimento de novos destinos para a emigração portuguesa, em 

particular os países do Médio Oriente, bem como o desenvolvimento de uma intensa 

corrente emigratória com destino ao Luxemburgo e à Confederação Helvética. Esta 

situação deve-se ao “crescimento económico” nos países do “centro” que levou ao 

recrutamento maciço de mão-de-obra estrangeira nos países da periferia, onde se 

contava Portugal. Lá, passou a competir com a mão-de-obra de outras nacionalidades, 

especialmente com a de origem mediterrânica e mais tarde com a dos países de leste.  

Ainda durante a fase intensa da emigração para o estrangeiro assistimos ao aumento 

do reagrupamento familiar e do seu carácter definitivo. Assim aconteceu depois dos 

anos sessenta em que se consolidou a presença de diversas comunidades emigrantes 

portuguesas no estrangeiro. Esquecendo outras referências às características destes 

movimentos não podemos ficar indiferentes ao aumento do seu volume e extensão, 

condicionando de forma decisiva a dinâmica demográfica, económica e social de 

várias regiões do território. Evocamos os seus reflexos sobre a estrutura etária da 

população portuguesa que se traduziu no envelhecimento progressivo dos habitantes 

tal como ficou expresso nos últimos recenseamentos da população. Um 

envelhecimento no topo da pirâmide etária, dado o acréscimo da população idosa e um 

envelhecimento na base decorrente da redução do número de nascimentos, de crianças 

e de jovens. 

 

4. Tendo como principais destinos na Europa: Espanha, França, Alemanha e mais 

recentemente o Luxemburgo, Suíça e Andorra, a emigração portuguesa registou num 

passado próximo um acréscimo notável de saídas (temporárias e de outra natureza) que 

se continuam a repercutir em todo o território nacional. E a sua distribuição pelas áreas 

mais densamente povoadas do noroeste do território e ainda pela região centro do país, 

segue o padrão de maior pressão demográfica. Contudo, algumas diferenças foram 

assinaladas quanto à extensão das suas duas componentes principais: a migração 

transoceânica e a emigração intra-europeia (Arroteia, 1984). Quanto à primeira, 

notamos que as áreas mais fortemente atingidas foram os distritos do noroeste do 

continente: Porto, Braga, Viana do Castelo, Aveiro e Viseu. Esta distribuição deve-se à 

maior concentração demográfica, ao parcelamento da propriedade agrícola, à dimensão 

das famílias e à forte tradição emigratória, sobretudo no que diz respeito à emigração 

brasileira. No entanto também os distritos do centro do país, nomeadamente Leiria e 

Coimbra, ou já do Sul, como Lisboa e sobretudo Faro, registaram emigrantes com 

destino às terras de Vera Cruz.  
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E se excepção houvesse apenas os distritos do Alentejo mereciam uma referência 

especial pelo menor volume destas saídas. Este movimento atingiu igualmente os 

territórios da Madeira e dos Açores, embora neste último caso as maiores preferências 

tenham ido para as saídas para os EUA e para o Canadá. Em relação à emigração intra-

europeia, tendo em conta o seu carácter explosivo e a grande difusão no território, 

podemos assinalar que ela atingiu todo o território nacional à excepção das Regiões 

Autónomas. Neste caso apenas a Madeira merece uma referência pela maior atracção 

pelo Reino Unido, como num passado próximo mereceu atenção pelo maior número de 

saídas para a África do Sul e Venezuela. 

Um fenómeno tão antigo e com tantas consequências de natureza económica, 

demográfica e social, que afectou durante séculos praticamente todo o território e 

sectores de actividade, tem merecido diversos tipos de análise, sobretudo durante as 

três últimas décadas. Não sendo nossa preocupação proceder ao levantamento desses 

estudos, resta-nos integrar a análise das migrações numa tipologia que tenha em conta 

os seus traços fundamentais (Arroteia, 1986). Esta análise deve ter em consideração:  

- quadro geográfico onde se inscrevem (internas e além-fronteiras);  

- natureza (espontâneas, forçadas e organizadas),  

- composição (individuais, familiares e colectivas),  

- modalidades (legais e clandestinas),  

- causas (ecológicas, económicas, políticas, religiosas, psicológicas e intelectuais), 

- duração (temporárias, de curta ou de longa duração e definitivas).  

Como em tempo o referimos, esta caracterização (op. cit., 36-37) reflecte a 

importância deste fenómeno social, sendo um contributo para o melhor “conhecimento 

do fenómeno emigratório português nas suas múltiplas facetas e quadrantes de quase 

seiscentos anos de história da Diáspora Lusitana”.  

Seguindo ritmos distintos e registando preferências diversificadas consoante a 

antiguidade e a tradição emigratória, as características sociais e as oportunidades de 

saída oferecidas a esta população, a emigração deu origem à formação de diversas 

comunidades de portugueses residentes no estrangeiro, que têm contribuído para o 

crescimento económico desses países e para o reforço das sociedades multi-culturais 

onde residem. E os valores referentes à população de origem nacional fora do país, nos 

finais da década de noventa, são esclarecedores da dimensão da “Diáspora Portuguesa” 

no início do século actual: cerca de 4,6 milhões de cidadãos de origem portuguesa 

residentes nos cinco continentes, a saber: Europa (1 336 700), África (540 391), 
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América Norte (1 015 300), América Sul (1 617 837), América Central (6 523), Ásia 

(29 271), Oceânia (55 459).  

Desta distribuição ressaltam aspectos diversos relacionados com a sua antiguidade e 

características recentes. Assim, em relação à emigração “transoceânica”, o Brasil é o 

país onde essa presença é mais relevante e onde os laços de consanguinidade com a 

sociedade portuguesa, oriunda quer do continente quer dos Açores e mesma da 

Madeira, é mais manifesta. Já os EUA - destino privilegiado dos Açores e de muitos 

emigrantes do continente – e o Canadá – registam uma presença numerosa de cidadãos 

nacionais. Mas não podemos deixar de recordar, ainda no continente americano, a 

Venezuela e a Argentina, as Antilhas Holandesas e as Bermudas, locais onde essa 

presença se estendeu. 

Relacionada com a colonização de alguns territórios africanos contamos com os 

testemunhos de uma emigração oriunda sobretudo da Madeira em terras da África do 

Sul, ou já com outras comunidades de cidadãos nacionais em Angola e em 

Moçambique, no Zimbabwe e noutros países africanos. A evolução dos regimes 

políticos africanos não permitiu o fortalecimento de comunidades numerosas noutros 

destinos pelo que o total de cidadãos nacionais neste continente não é relevante. Ainda 

significativa é a presença em certos países asiáticos. Neste caso as maiores 

percentagens, em Hong-Kong e na Índia parecem significar a manutenção de antigos 

laços com territórios de Macau à Austrália. 

Como exemplo mais relevante da “emigração intra-europeia” destaca-se a França, 

país onde o número de cidadãos portugueses aí residentes, inferior a um milhão, tem 

vindo a decrescer. Também a Alemanha tem hoje um significado mais reduzido nesta 

emigração. Outros, diferem como o Reino Unido, o Luxemburgo e sobretudo a Suíça, 

Espanha e Andorra. Tendo em conta a dimensão da população portuguesa residente no 

território nacional, cerca de dez milhões de habitantes, os valores acima referidos, de 

quase cinco milhões, atestam a dimensão nacional deste fenómeno ao longo de 

séculos. 

 

5. Não queremos deixar de assinalar que a emigração, como os demais “fenómenos 

sociais”, regista diferentes situações e gera interpretação distintas consoante a postura 

científica e a perspectiva metodológica que adoptamos. Tal significa que não podemos 

fazer uma leitura única da emigração portuguesa, nem nos anos próximos da 

implantação da República, nem na actualidade. Mesmo assim e tomando este 

movimento no seu “continuum”, devemos assinalar: 

- o seu carácter como “fenómeno colectivo”, revelado pelos quantitativos de saídas 

registadas; 

- a existência de uma “consciência colectiva” revelada pela grande vivência das 

comunidades, sobretudo as de origem rural, afectadas por estes movimentos; 

- a “identidade” desses contingentes, realçada pela sua composição e origem 

geográfica, social e cultural; 

- a “solidariedade” das comunidades emigrantes manifestada nas associações a que 

muitos deram origem em diversos locais de acolhimento e, sobretudo, nas suas 

ligações à sociedade de origem. 

 Entre as margens da primeira década de Novecentos e a década inicial de Mil, 

encontramos em leque variado de estudos e de iniciativas relacionadas com a evolução 

e distribuição, a vida social e cultural, as actividades económicas e de laser, as 
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realizações culturais e a vida associativa das comunidades portuguesas no estrangeiro. 

Esses estudos versam quer os aspectos singulares deste movimento, quer a sua inter-

ligação com outras comunidades migrantes e as sociedades de acolhimento.  

Seria difícil enumerar os autores, as obras, os centros de investigação e as sessões 

que tiveram lugar neste período. Mas não se podem esquecer algumas realizações 

actuais que permitem compreender e estudar esse fenómeno no seu contexto nacional e 

internacional. Passamos a referi-las: 

- CEMRI (Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais), fundado 

pela Prof. Maria Beatriz Rocha-Trindade na Universidade Aberta, foi o primeiro 

Centro de Investigação dedicado essencialmente ao estudo dos fenómenos migratórios; 

- CEPESE (Centro de Estudos da População e Sociedade), fundado conjuntamente 

por investigadores da Demografia, História e Geografia Humana (J. Nazareth, F. Sousa 

e J. Arroteia), a Universidade do Porto e a Fundação António José de Almeida, tem 

vindo a desenvolver um conjunto de projectos no domínio das migrações 

internacionais, em particular com o Brasil;  

- Museu das Migrações e das Comunidades, uma das primeiras iniciativas públicas 

a ser criada. Não nos compete ir além da sua referência pois tal iria colidir quer com a 

essência desse projecto a cargo do Município de Fafe, quer com as informações que 

nos podem ser dadas pelos seus responsáveis, membros do Conselho Científico e 

outros. Consideramo-lo como um projecto singular, reconhecido internacionalmente e 

digno de ombrear entre as melhores iniciativas do género, de carácter científico 

internacional; 

- Observatório da Emigração, criado através de acordo entre a DGCCP/MNE e o 

CES-ISCTE. Pela sua orientação científica, pela sua natureza com informação diária e 

pertinente, pela oportunidade de meios de que dispõe, constitui outra realização que 

honra a comunidade científica e que permite ao cidadão comum entender a evolução e 

os traços actuais deste fenómeno; 

- Emigrateca Portuguesa, biblioteca digital lançada pelo Museu do Casal de Monte 

Redondo. Vive do voluntariado e do mecenato do seu criador. Trata-se de um projecto 

que reúne textos académicos e outros consagrados a este movimento e fenómeno, que 

sendo uma “constante estrutural” da nossa sociedade é, também, o “fluido intersticial” 

que anima a nossa sociedade e o “remédio santo” a que alguns continuam recorrer.  

Muitas outras referências eram dignas de uma evocação. Perdoem se o não 

fazemos, mas a informação disponibilizada na “sala de leitura” do Museu das 

Comunidades, nas fontes do Observatório da Emigração ou nos descritores da 

Emigrateca Portuguesa, servem-nos de guia para a descoberta deste fenómeno e das 

suas singularidades. 

 

6. Neste centenário da República evocamos a mobilidade da população portuguesa 

e a emigração; valorizamos os aspectos quantitativos do movimento e os aspectos 

humanos e sociais que lhe dizem respeito; consideramos as comunidades em sentido 

macro e as vivências singulares de alguns grupos perdidos nas grandes urbes ou nos 

países de forte imigração. Assinalamos os movimentos locais fortalecidos pelas 

Associações de emigrantes e por outros “actores” que teimam em manter as suas raízes 

e os laços culturais com o país de origem.  
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De facto, sendo a emigração um fenómeno antigo, com múltiplas consequências 

(económicas, demográficas e sociais) na sociedade portuguesa e afectando de forma 

distinta o nosso país, devemos registar a alteração recente dos fluxos decorrente da 

evolução dos mercados de emprego. Note-se como estes têm vindo a alterar-se na 

Europa condicionando a mobilidade dos cidadãos e conduzindo a uma redução gradual 

das correntes migratórias extra-comunitárias no seio dos países da União Europeia. Tal 

situação não deve esquecer a oportunidade de certas medidas que atendam à 

continuidade das medidas relacionadas com as necessidades de formação e ensino 

sentidas pelas populações de jovens imigrantes oriundos de famílias portuguesas. De 

igual modo não podemos esquecer os direitos fundamentais desses trabalhadores e dos 

seus familiares, sendo que as garantias de circulação no espaço europeu requerem uma 

verdadeira igualdade tratamento no que respeita às condições de acesso ao trabalho e à 

protecção social e familiar desta população. Estas algumas das razões que justificam o 

interesse da população portuguesa pela emigração para certos países da UE – hoje 

considerada como um fenómeno de mobilidade entre os cidadãos europeus - onde as 

condições de trabalho e os salários se tornam atractivos face aos praticados em 

Portugal justificando, assim, as saídas da população jovem e de muitos diplomados  

No que respeita à situação portuguesa é de salientar a evolução dos pedidos de 

alteração de estatuto, por razões de emprego e de reagrupamento familiar, de cidadãos 

estrangeiros residentes no nosso país. É conhecido que Portugal tem vindo a colher de 

forma crescente e continuada, de há cerca de três décadas a esta parte, um número 

significativo de imigrantes de diferentes nacionalidades, de refugiados políticos e 

outros cidadãos que viajando sozinhos ou com as suas famílias, têm vindo a transpor 

para esta terra lusa o mesmo tipo de questões e de problemas com que os nossos 

emigrantes se debateram, há várias décadas.  

Da nossa parte, que temos partilhado de algumas iniciativas relacionadas com a 

problemática das migrações internacionais, sobretudo no contexto europeu, apraz-nos 

recordar que a situação desta população imigrante nos deve merecer uma atenção 

redobrada não só do ponto de vista demográfico, mas também pelas mudanças 

culturais baseadas na presença dessas comunidades. Neste sentido importa atender às 

tendências recentes deste fenómeno, bem como à consolidação da nova sociedade 

"multicultural", cada vez mais partilhada com outros espaços políticos e 

geoestratégicos próximos. Pensamos nos países da bacia do Mediterrâneo e mesmo nos 

habitantes dos países subsarianos que aqui se acolhem seguindo novas rotas de 

escravidão civilizacional impostas pelas condições de exclusão social em que vivem.  

Estas, algumas das razões que abonam a favor do interesse do estudo dos 

fenómenos sociais e culturais que caracterizam a "diáspora" portuguesa no mundo e a 

diáspora de outras nacionalidades em Portugal. As suas características recentes são 

sinais de mudança e desafios duradouros na construção de uma sociedade equitativa, 

solidária e humana, como o defendem os diversos tratados constituintes da União 

Europeia e os princípios relacionados com o desenvolvimento e os direitos humanos 

fundamentais que têm na velha Europa uma longa tradição e significado. De facto se é 

certo que a adesão de PT à UE27 permite encobrir as situações reais de emigração 

através das referências contidas à mobilidade de cidadãos, não deixa de ser verdade 

que as estatísticas destes movimentos, por muito assertivas e completas que o sejam, 

não ajudam a conhecer a natureza humana e o “ser” que há dentro de cada cidadão.  

No cenário demográfico em que vivemos, quando a geração actual não consegue 

renovar-se, deixamos de poder invocar essa “rendosa indústria de criação de gado 

humano para exportação” mas não podemos defender a constante “fuga de cérebros” 
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e de activos qualificados que continuam a agravar a “hemorragia social e científica” 

que há muito padecemos. Uma atitude a evitar perante o agravamento do cenário de 

“desertificação” humana que nos atinge e que nos leva a estar aqui reunidos evocando 

o que se passou no início da outra “República”. E os maus exemplos, não devem ser 

repetidos.  
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Resumo 

 

Dada a sua posição, na periferia do continente europeu, Portugal foi afectado desde 

o movimento das Descobertas pelas saídas de grande número dos seus habitantes que 

inicialmente contribuíram para a colonização de vastos territórios como foi o caso do 

Brasil e de certas praças nas Índias orientais. Por razões que se prendem não só com a 

evolução económica dos países além-mar mas ainda com as necessidades de mão-de-

obra sentidas na Europa, os novos destinos da emigração portuguesa, traçados desde os 

finais do século XIX, alteraram-se no decurso do século XX conduzindo à redução 

drástica da emigração transoceânica em detrimento da emigração intra-europeia. Para 

tanto terão contribuído a proximidade e as facilidades de transporte, os melhores 

salários e nível de vida que vieram a fomentar estas saídas em direcção aos países do 

ocidente europeu. 

Tendo em conta as características desta mão-de-obra, fracamente especializada, 

este movimento alastrou a todas as regiões do país contribuindo para engrossar os 

contingentes de emigrantes portugueses que se espalharam pelos mais diversos países 

da Europa e do resto do mundo.  
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