
A EMIGRAÇÃO PORTUGUESA EM ESPANHA: RETALHOS DE 

INVESTIGAÇÃO 

 

INTRODUÇÃO 

 

A presença de portugueses em Espanha é um fenómeno conhecido há vários séculos e tem 

vindo a ganhar relevância com a quebra da emigração para outros destinos da Europa e a sua 

permanência em relação a este país ibérico. A ”facilidade da vizinhança” como referiu 

Manuel Severim de Faria (século XVII), aliada ao agravamento das condições de vida da 

população, têm sido responsáveis pela saída continuada de portugueses para o país vizinho.  

Testemunhos recolhidos junto das populações raianas dão-nos conta da importância 

regional desta mobilidade que em muitos casos resultou de um contacto permanente e 

aprofundado ao longo de séculos. Tais vivências resultaram de um convívio pacífico entre as 

populações, algumas delas com bens de um e outro lado da fronteira, do comércio – sobretudo 

do contrabando – e em situações extremas, do conflito entre as duas nações. Na actualidade a 

pertença comum à UE27 permite novas formas de mobilidade aproveitadas por diversos 

estratos de cidadãos nacionais. 

Confrontados com a expressão e dimensão das migrações transoceânicas e intra-europeias 

nos países ibéricos cedo nos interessámos por este fenómeno, isoladamente e na sua relação 

com as migrações europeias
1
. Estas preocupações foram acompanhadas por outros 

investigadores, de que se evoca o Doutor François Guichard
2
 (Universidade de Bordeaux III), 

que a partir do início dos anos oitenta veio a impulsionar um conjunto de trabalhos sobre a 

emigração portuguesa em França e dos seus reflexos nos países ibéricos. Estes trabalhos 

foram integrados num projecto de investigação europeu: "Articulation des territoires dans la 

Péninsule Ibérique", que permitiu a realização de diversos estudos de natureza geográfica 

relacionados com este tema
3
.  

No que respeita à emigração portuguesa em Espanha cabe destacar a dedicação do 

Professor Lorenzo Lopez Trigal, Professor da Universidade de Léon e de um grupo de colegas 

                                                             
1 Arroteia, Jorge (1981) - "Portugal e a emigração". in: Revista de História Económica e Social. Lisboa, Cadernos 

1-2, pp. 7-30. 
2 Veja-se: Guichard, François – Coord. (1986) L'Imigration Portugaise en Aquitaine. Bordeaux, Centre 

d'Études Nord du Portugal - Aquitaine/Centre d'Études des Espaces Urbains 
3 Arroteia, Jorge (1997) - "Poblacion y migraciones". in: La articulación territorial de la raya hispano-

portuguesa (Actas Simposium), Zamora, Fundación Rei Afonso Henriques, pp. 153-165, (coord: Lorenzo López-

Trigal, Rúben Lois González e François Guichard). 

 



da sua Universidade
4
. Em Portugal este interesse foi partilhado com o Doutor Francisco José 

Terroso Cepeda, Professor do Instituto Politécnico de Bragança.  

 

I - O início dos estudos sobre a emigração portuguesa na Europa encetados no início dos 

anos setenta
5
 e a sua articulação com a procura do ensino e a escolarização das crianças 

portuguesas inicialmente no Luxemburgo
6
 e em França

7
 levou-nos a integrar, no ano de 1991, 

o "Programa Hispano-Luso para la accion educativa y cultural". Além dos aspectos 

pedagógicos contemplados no trabalho, essa participação permitiu o contacto com a 

comunidade portuguesa neste país. Como resultado da investigação conduzida para o 

Programa - coordenado pelo Professor Lorenzo-Trigal – transcrevemos excertos das notas 

editadas na sequência deste “informe”
8
 sobre o tema comum da “emigração portuguesa em 

Espanha”. Trata-se de retalhos de uma investigação datada e circunscrita a um país e a um 

percurso académico e investigativo. 

 

 OS PORTUGUESES EM ESPANHA - 1991 

 

 A presença de portugueses em Espanha, sendo um fenómeno conhecido há vários séculos, 

ganhou nas últimas décadas contornos mais definidos através do registo de saídas e da 

regularização da população nos países de acolhimento. Tal facto não inviabiliza que uma 

percentagem significativa da população portuguesa aí residente continue por recensear, facto 

que vem alterar os valores globais recolhidos junto de fontes estatísticas oficiais. Ainda que 

reconhecendo essas limitações mais do que o cômputo global da imigração de nacionais no 

país vizinho, interessará conhecer algumas das particularidades desse movimento, que em 

épocas recuadas assumiu gravosas consequências. Recordamos, a propósito, o que Manuel 

Severim de Faria, no seu escrito "Remédios para a falta de gente", registou: “... a segunda 

causa por que falta a gente deste reino é por não terem ofícios com que ganhem de comer por 

sua indústria,... Outros se passam a reinos estranhos, principalmente para os de Castela, 

pela facilidade da vizinhança, onde ainda antes da Aclamação havia tantos portugueses que 

                                                             
4 Nomeadamente o Professor José Cortizo Àlvarez 
5 Arroteia, Jorge (1974) - Aspectos da emigração portuguesa em França -1. Lisboa, Instituto de Alta Cultura, 91 

pp. (Série: Estudos e Documentos) - Policopiado 
6 Arroteia, Jorge (1981) - "A escolaridade de crianças portuguesas no Luxemburgo". in: Revista da Universidade 

de Aveiro - Série: Ciências da Educação, 2, 1-2, pp. 168-176. 
7 Arroteia, Jorge (1983) - "Subsídios para o estudo da população escolar portuguesa em França", in: Revista da 

Universidade de Aveiro - Série: Ciências da Educação, 4,1 e 2, pp. 109-132. 
8 Cf : López-Trigal (Dir.) et al. (1994) - La migración de portugueses en España. Léon, Universidade de Léon, 

Departamento de Geografia,191 pp. (Série: Monografias, 2) 



muitas pessoas afirmavam que a quarta parte dos moradores de Sevilha eram nascidos em 

Portugal, e que em muitas das ruas daquela cidade se falava a nossa língua e não a 

castelhana. Quase o mesmo se podia dizer de Madrid; e por toda a Castela Velha e 

Estremadura é notório que os mais dos mecânicos eram naturais deste reino, os quais, por 

não terem cá em que trabalhar, iam lá ganhar sua vida” (Serrão, 1976, 74)
9
. Este tipo de 

movimentos foi também referido por Oliveira Martins, que a propósito dos principais destinos 

da emigração portuguesa no mundo realça as saídas para o velho continente, escrevendo a este 

respeito: “...não falando na emigração para países europeus, em que principalmente avulta a 

saída de algarvios para as pescas e lavouras da vizinha Espanha…” (op. cit., 124).  

Ao longo do tempo foram estabelecidas correntes duradouras e intensas de emigrantes 

oriundos de diferentes regiões, que não só as regiões mais fronteiriças das províncias de 

Galiza, Huelva e Badajoz ou já de áreas mais afastadas dos distritos de Braga, Bragança e 

Vila Real e do centro do país. Como assinala Lopéz-Trigal (1991, 16)
10

, a emigração para 

Espanha revestiu um caráter temporário, desenvolvendo-se de acordo com o ritmo das 

necessidade de mão de obra no país vizinho e as vicissitudes de natureza política, económica 

e social que este tem atravessado sendo esta afluência de emigrantes estrangeiros devida “...à 

relação salarial mais vantajosa e ao desinteresse dos trabalhadores espanhóis por certos 

postos de trabalho...”.   

Tal como sucedeu noutros contextos da Europa Ocidental, só a partir dos anos cinquenta é 

que a Espanha passou a constituir-se como um país de imigração - embora mantendo por sua 

vez o caráter tradicional de país de emigração com cerca de dois milhões de espanhóis 

residindo no exterior (López-Trigal, op. cit.,16). No início da década de cinquenta o número 

de estrangeiros legalizados ultrapassava os 55 milhares, ascendendo em 1970 a 150 milhares e 

em 1989 a 400 milhares. Esta ocorrência denota o desenvolvimento progressivo que se 

registou em certas áreas deste território e que esteve na base da redução das saídas de 

espanhóis para França, para o Luxemburgo ou mesmo para outros países da Europa Ocidental. 

As oportunidades de emprego aí criadas exerceram uma forte atracção sobre a população 

portuguesa e de outras nacionalidades, sobretudo marroquinos, que a partir de então aí se 

fixaram em grande número. 

                                                             
9 Serrão, Joel (coord.) (1976) - Testemunhos sobre a emigração portuguesa. Lisboa, Livros Horizonte 
10 López-Trigal, Lorenzo (1991) - La inmigration extranjera en Léon. Léon, Universidade de Léon 

 



De acordo com Pardo Abad (1989)
11

, a percentagem dos portugueses oscilou durante as 

últimas décadas tendo passado de 27% em 1950 para 10% apenas em 1987, representando em 

anos anteriores: 22% em 1960, 20% em 1965, 17% em 1970, 14 % em 1975 e 13% em 1980. 

Tal quebra deve ser entendida como resultado de um acréscimo significativo da população 

estrangeira residente confirmando, por outro lado, a tendência para um saldo migratório 

positivo registado neste país. Contudo esta variação corresponde a um acréscimo do 

movimento geral de imigração em Espanha, nomeadamente da população de origem 

portuguesa. 

QUADRO - População estrangeira residente em Espanha 

Ano Portugueses  Europa  África Total geral 

 Nº  % % Nº 

1966 21373 62.9 1.0 109244 

1970 25407 63.0 1.5 147727 
1975 23102 62.1 1.9 165289 

1980 23856 65.0 2.2 182045 

1985 23342 65.4 3.5 241971 
1989 32936 65.2 5.9 398147 

 

in: Evaluacion del Programa Hispano-Luso para la accion Educativa y Cultural, 1992
12

 

 

Entre as regiões que então acolheram maior número de portugueses contam-se a bacia 

mineira de León, que entre 1965 e 1975 terá acolhido mais de 1,5 milhares de portugueses. A 

partir dos anos sessenta registam-se novas áreas de fixação na Galiza, nas Astúrias e também 

em Sevilha, Madrid e Léon. Já nos finais de oitenta, em 1987, estavam arrolados emigrantes 

portugueses em todas as províncias espanholas. Entre estas, Madrid e Orense - com mais de 

4000 emigrantes cada -, Léon, Huelva, Pontevedra e Astúrias - com mais de 2000 emigrantes 

cada e ainda Barcelona, com mais de 1800 indivíduos -, acolhiam quase 70% dos 31012 

emigrantes portugueses recenseados pelas autoridades espanholas.  

Como característica fundamental da emigração portuguesa destaca-se a sua componente 

masculina e adulta, que identifica este tipo de migrações laborais. Uma outra caracterização 

(Cáritas, 1987, 109)
13

 identifica a colónia portuguesa residente neste país:  

                                                             
11 Pardo Abad (1989) - Pardo Abad, C. J. (1989) - "Inmigrantes portugueses en España: distribución 

geográfica y consideraciones socioeconómicas". (Comunicação apresentada no V Colóquio Ibérico de 

Geografia). Léon, Universidade de Léon 
12 Lopéz-Trigal, Lorenzo – Coord. Equipo de evaluacion (1992) - Evaluación del programa hispano-luso 

para la acción educativa y cultural. Leon; [Ministerio de Educación y Ciencia, Universidad de León en 

colaboración con, Ministerio de Educaçao de Portugal, Instituto Español de Emigración]. - 2 v.  
13 Cáritas Española (1987) - Os inmigrantes en España. Madrid, Caritas Española (Documentación 

Social, nº 66) 



- “trata-se da colónia mais "radicada" em Espanha, tanto pela sua antiguidade como pela 

sua estrutura familiar (72% vive em unidades familiares já constituídas); 

- 35% moram em habitação própria, percentagem muito superior à das outras colónias...; 

- em contraste com os aspectos anteriores, os portugueses são, depois dos marroquinos, a 

colónia com menor nível cultural...; 

- ...cerca de 10% dos portugueses estão em trânsito e vivem em pensões ou albergues; 

(...) 

- outra característica própria desta colónia, muito difícil de quantificar com precisão, é a 

presença significativa de "ciganos portugueses os quais, como minoria étnica marginalizada 

tanto em Espanha como em Portugal, apresentam uma problemática muito particular...” 

(…) 

Recorde-se que a presença desta população em Espanha anda associada ao 

desenvolvimento da corrente migratória para a Europa, em particular para França, país que 

desde os finais do século passado tem vindo a acolher um número crescente de trabalhadores 

portugueses. Sugestionados pelas novas oportunidades de emprego no antigo reino de Castela 

ou impedidos de alcançarem a fronteira além Pirinéus, “muitos portugueses viram-se 

deslocados em Espanha pensando, muitos deles, que da velha Gália se tratava...”. Assim nos 

relata a Cáritas (op. cit., 107)
14

: “um em cada dez portugueses teve como primeira intenção 

emigrar para outro país diferente de Espanha, porém a imensa maioria só pensou em 

Espanha como lugar de destino.” 

 

II - A pesquisa iniciada quando da participação no referido Programa foi prosseguida 

através de um projecto académico financiado pelo CRUP no âmbito das "Acções Integradas 

Luso-espanholas: 92-94" - "Movimentos da população e mobilidade social dos portugueses 

na região fronteiriça de Castilla-Léon e no Nordeste de Portugal" (1992-1994)
15

. O 

objectivo deste trabalho destinava-se a estudar os movimentos da população e a mobilidade 

social dos portugueses em Espanha – anteriormente exposto - do qual se registam dois textos: 

- O primeiro enumera alguns aspectos da emigração portuguesa na bacia de Léon
16

;  

                                                             
14 Cáritas Española (1987) - Os inmigrantes en España. Madrid, Caritas Española (Documentación 

Social, nº 66) 
15 Arroteia, Jorge, CEPEDA, Francisco e LOPEZ-TRIGAL, Lorenzo (1992) - "A emigração portuguesa em 

Espanha - movimentos da população e mobilidade social dos portugueses de Léon". (Relatório do Projecto de 

Investigação financiado pelo CRUP no âmbito das Acções Integradas Luso-Espanholas - 1992 [Acção E-92]) 
16 Cf: Arroteia, Jorge (2000). “As relações Espanha-Portugal e a acção da imigração portuguesa - o caso da 

imigração na bacia de Léon”. in: População e Sociedade. Porto, Centro de Estudos da População e Família-

Universidade do Porto, nº 6, pp. 73-82. 



- o segundo regista particularidades desse movimento na área do Parque Natural de 

Montesinho, umas das áreas do Nordeste português mais afectada pela emigração para o país 

vizinho. Transcreve-se, em parte, o Relatório final então elaborado
17

. 

 

ASPECTOS DA EMIGRAÇÃO PORTUGUESA NA BACIA DE LÉON -1992 

 

A presença de emigrantes portugueses em León, não sendo um fenómeno recente, constitui 

um exemplo paradigmático da nossa emigração tendo em conta a sua evolução e 

características bem como as causas que estiveram directamente ligadas a este movimento. 

Como registou López Triga (1992, 24), a atracção pela bacia mineira de Léon durante os anos 

sessenta fez-se sentir principalmente sobre os trasmontanos que “...elegem Léon como destino 

e etapa nas migrações que então se dirigiam para os países desenvolvidos da Europa 

Ocidental; e a sua actividade quase única vai ser a mineira a Oeste de Léon, onde durante os 

anos sessenta e setenta se recrutava quase sem nenhuma documentação. Posteriormente este 

precedente traduziu-se numa imigração mais numerosa e com mais ampla e diversificada 

procedência”. 

A província leonesa pelas oportunidades de emprego oferecidas na mineração constituiu-se 

como um importante pólo de atracção para os nossos compatriotas, registando-se três épocas 

de maior intensidade (Cáritas, op. cit., 111): “...a primeira corresponde à primeira metade 

dos anos cinquenta, atraídos pelos trabalhos nas minas do noroeste da província; a segunda 

até meados dos anos sessenta coincidindo com a guerra colonial e formando parte da 

corrente migratória para a Europa; a terceira, até 1973, coincidindo com as últimas guerras 

coloniais.”  

As necessidades de trabalho nas minas permitiram acolher um número crescente de mão de 

obra pouco qualificada, o que permitiu um incremento da emigração legal e sobretudo da 

clandestina, facilitando a sobrevivência da exploração das minas na bacia Leonesa e nas 

Astúrias. Note-se que o incremento desta actividade em Léon resultou da crise energética de 

1973 e das perspectivas que então se abriram a esta indústria, apoiadas em planos energéticos 

que facilitaram a intensificação “...da exploração de carvão a céu aberto, a abertura de 

novas jazidas, assim como a contratação de trabalhadores estrangeiros” (López Trigal, op. 

cit., 35). 

                                                             
17 Arroteia, Jorge, Cepeda, Francisco e Lopéz-Trigal, Lorenzo (1992) - "A emigração portuguesa em Espanha - 

movimentos da população e mobilidade social dos portugueses de Léon". (Relatório do Projecto de Investigação 

financiado pelo CRUP no âmbito das Acções Integradas Luso-Espanholas - 1992 [Acção E-92]) 



 Parte desta população imigrante, chegada tardiamente - entre os quais se destacam os 

cabo-verdeanos, os magrebinos e os paquistaneses - terão optado por outras actividades, 

nomeadamente pela construção civil e agricultura. Contudo a crise registada na exploração 

hulheira terá atenuado as tendências deste movimento, levando mesmo à redução da entrada 

de novos emigrantes nesta e noutras regiões do território espanhol. Como razão para este facto 

contam-se as medidas de racionalização introduzidas pelo governo espanhol para o sector 

mineiro de forma a viabilizar apenas as empresas capazes de sobreviverem sem qualquer tipo 

de ajuda, depois de 1993.  

QUADRO - Produção mineira (hulha e antracite) e emprego na bacia mineira de Léon 

Ano Produção (ton.) Emprego (total) 

1957 2.455.673 26.480 

1967 3.741.315 6.634 

1976 4.052.703 13.062 
1989 5.518.796 11.888 

 

 in: López-Trigal, 1991, 67 

 

Nestas circunstâncias o desemprego e a libertação dos excedentários através da reforma 

antecipada, passaram a constituir sérios entraves à permanência dos emigrantes clandestinos e 

à admissão de novos contingentes, contrariando a euforia registada durante os anos setenta. 

Daí que, nos finais da década de oitenta, a percentagem de estrangeiros residentes em Castela-

Léon fosse pouco relevante - 2,4% apenas dos imigrantes recenseados em Espanha na mesma 

data. Deste montante mais de metade era de origem portuguesa (cerca de 4 milhares, dos 

quais cerca de 2,7 milhares residiam em Léon), valor que comprova a extensão deste 

movimento num período marcado por uma certa recessão e crise das indústrias tradicionais. 

QUADRO - População estrangeira residente em Espanha: 1987 

 Total Europa C.E.(10) Portugal Resto da Eur. 
Espanha 334.941 216.116 162.300 31.012 22.804 

Castela e Léon 8.157 5.616 1.391 4.099 126 

Léon 3.875 2.972 177 2.779 16 

 
 in: López-Trigal, 1991, 65 

 

No âmbito das actividades de avaliação do "Programa Hispano-Luso para la Acción 

Educatival y Cultural", tivemos oportunidade de recolher alguma informação complementar 

acerca das características da população de origem portuguesa residente em municípios 

mineiros leoneses (Bembibre, Igueña, Páramo del Sil, Torre del Bierzo e Villablino), e 

noutros municípios próximos (Gijon, Mieres, Miranda e Pamplona). Globalmente 

reconhecemos o carácter recente desta emigração na bacia de Léon e uma fixação mais antiga 



nas Astúrias onde encontramos alguns indivíduos com 50 e mais anos, nascidos já neste país. 

Quanto à estrutura deste movimento é de assinalar o predomínio absoluto da mão-de-obra 

adulta e jovem adulta, de ambos os sexos, com uma forte percentagem de população feminina. 

Da mesma forma podemos assinalar uma forte componente da emigração familiar, com três a 

quatro filhos em média e a existência de casamentos luso-espanhóis. 

Como sucedeu para outros países, uma característica comum dos emigrantes mais antigos é 

o seu índice de analfabetismo, contrariando a escolarização mais avançada entre os jovens 

descendentes desses emigrantes. Por esta razão a socialização desta população através da 

frequência do sistema educativo espanhol, bem como a própria aculturação urbana, promoveu 

uma procura crescente dos pedidos de nacionalidade espanhola. Esta realidade foi 

acompanhada de uma inserção social e profissional, sobretudo pelos emigrantes mais antigos, 

confirmando-se uma maior integração social da população de origem portuguesa na bacia de 

Léon, o que não sucede em relação a outras nacionalidades ou mesmo noutros pontos do 

território espanhol.  

Como refere López-Trigal (1992, 2) no relatório final da "Evaluación del Programa 

Hispano-Luso": “...entre los inmigrantes económicos, los portugueses gozan de estatuto 

favorable, por  ser ciudadanos comunitarios, respecto al régimen de entrada, de permanencia 

y de salida, como en el ejercicio de la actividad laboral... y también se encuentran más 

integrados en especial cuando se estabelecen en las áreas vecinas a su país en regiones 

fronteirizas con sus zonas de origen, pero, en todo caso, también entre los inmigrantes 

portugueses, por ser procedentes de sociedades rurales retrasadas, hay una cierta tasa de 

paro y de proporción de actividad clandestina, y además con tasa elevada de analfabetismo, 

se refuerza este aislamiento y marginación que solamente con una permanencia mayor en 

España, a través de matrimonios mixtos, corrientemente de portugués con española, se irá 

reduciendo y en ciertos casos con la adquisición de la nacionalidad española será completa 

la integración; si bien, como en el resto de los trabajadores estranjeros se trata de una 

inmigración en la que buena parte de sus componentes proyecta el retorno o "regresso". 

 

ASPECTOS DA EMIGRAÇÃO NA ÁREA DO PARQUE NATURAL DE 

MONTESINHO – 1992 

 

A ocorrência da emigração em terras do nordeste trasmontano constitui um dos traços mais 

característicos da sociedade local sendo justificado pelo nível desenvolvimento das 

actividades económicas e pela proximidade de Espanha. Esta a razão porque decidimos 



empreender um estudo monográfico nas áreas dos concelhos de Bragança e Vinhais inseridas 

na área do Parque Natural de Montesinho. Esta abordagem procura conhecer as causas e os 

efeitos deste movimento entre as populações rurais profundamente afectadas pelas migrações, 

em particular para a bacia mineira de Léon. O trabalho de campo identificou: 

- existência de pólos de emigração para Espanha, localizados no distrito de Bragança e a 

persistência desse fenómeno em data próxima; 

- levantamento dos impactos - sociais, económicos e culturais - desses movimentos na 

sociedade de origem, bem como a natureza e a persistência dos laços que unem as 

comunidades, emigrante e local; 

- "histórias de vida " dessa população, recolhidas directamente e através do recurso a 

informadores e investigadores privilegiados. 

Com estes objectivos levámos a cabo quatro tipos de inquéritos: dois deles foram 

distribuídos a informadores privilegiados - a directores de escolas e a párocos, professores e 

autarcas -, um outro a alunos e outro a emigrantes. Os primeiros procuraram recolher 

informações acerca da importância do fenómeno a nível da comunidade local e da 

comunidade escolar. O questionário individual dirigido aos emigrantes, procurou conhecer a 

situação deste indivíduos após o regresso a Portugal, os resultados da sua experiência 

emigratória e a sua integração na comunidade. Complementarmente a estes questionários foi 

elaborado um outro destinado a alunos filhos de emigrantes – “nova geração de emigrantes” -, 

que aprofundou algumas das questões anteriores , nomeadamente a vivência e os sentimentos 

desta população face ao fenómeno da emigração. 

 (…) 

As vantagens deste fenómeno na sociedade local foi considerada benéfica dada a animação 

dos circuitos económicos locais decorrentes dos investimentos directos na construção civil e 

no comércio ou mesmo “à posteriori”, após o regresso destes emigrantes. Como foi relatado, o 

saber acumulado por estes cidadãos tornou “...a comunidade mais culta e evoluída, devido à 

aprendizagem de novas técnicas”. Mesmo assim as sociedades locais ressentem-se 

negativamente deste movimento devido à ausência desta população “…que dificulta a sua 

integração na vida social e cultural da localidade” e, sobretudo, porque “...as pessoas mais 

jovens e válidas saíram e assim as que ficaram vão envelhecendo, a mão de obra falta e as 

aldeias ficam com pouca vida e desertas. Só existem pessoas idosas”. Localmente 

“...verifica-se a desertificação, sobretudo dos meios rurais, conduzindo ainda mais à crise na 

agricultura e na pastorícia”.  

 



Para além destas manifestações a importância do regresso, depois de uma larga 

permanência no estrangeiro, é justificada “...por as suas economias lhe darem para um ramo 

de negócio ou por terem rendimento para viver”, “...para acompanharem os filhos que vêm 

frequentar a escola portuguesa”. Tal facto tem-se manifestado no dia-a-dia das povoações, 

no seu crescimento e evolução, sendo notório o contributo destes emigrantes que “...têm outra 

forma de estar na vida e ensinam a rentabilizar o trabalho”. Este tipo de comportamento 

proporciona uma convivência saudável e um reconhecimento mútuo, sendo regra que somente 

em casos isolados os emigrantes regressados sejam “...aceites sem grandes manifestações de 

regozijo”. Pelo contrário o habitual é que estes sejam “...recebidos com muita satisfação por 

regressarem à terra natal”, uma vez que o seu contributo tem sido igualmente admirado 

“...na introdução de novos conceitos e na mudança de algumas mentalidades”. 

(…) 

Tendo presente os dados anteriormente recolhido na bacia hulheira de Léon relacionados 

com a população escolar, foi então realizado um questionário junto da “nova geração” de 

emigrantes oriundos da área do Parque Natural, que prosseguiam estudos em escolas 

preparatórias de Vinhais e de Bragança. Num total de 31 alunos inquiridos, mais de metade 

havia nascido no estrangeiro - Espanha (4), França (9), Alemanha (2), Luxemburgo (1) e 

África do Sul (1), facto que atesta a preferência pelos principais destinos emigratórios 

registados em Portugal nas décadas anteriores. Deste total cerca de uma dezena de alunos 

tinham ambos os pais no estrangeiro; três, apenas, sendo filhos de emigrantes residiam com os 

seus pais em Portugal e os restantes sete, tinham um dos progenitores ausente. 

Inquiridos sobre as causas deste movimento, as razões invocadas por mais de metade dos 

inquiridos confirmam a situação económica local: “...falta de trabalho”, “...maus salários”, 

“...necessidade de melhores condições de vida”. Para os restantes foi ainda notado “...a falta 

de dinheiro para construir uma casa”, “o reagrupamento familiar”. A procura de  

“...melhores condições de vida” e o “...ganhar-se mais em Espanha que em Portugal” 

constituem os aspectos mais positivos deste movimento (58% das respostas); já “...a 

separação familiar” e “...o estar longe dos pais” constituem, para 48% destes alunos, o 

aspecto mais negativo desta saídas.  

No caso dos alunos que tiveram oportunidade de residir no estrangeiro, “...aprender uma 

outra língua” e “...conhecer outro país”, foram duas das referências positivas assinalados. 

Neste grupo de inquiridos, cerca de 25% dos casos indicam terem regressaram porque 

acompanharam os pais, ou só a mãe: “...voltámos porque estávamos a fazer cá a casa e um 



café”, “....regressámos porque o meu pai quiz vir para Bragança”, “...voltei para Portugal 

para fazer companhia à minha mãe”.   

Muitos deles, porém, regressaram para virem para a escola (20% das respostas):  

- “...regressei porque a minha mãe queria que eu estudasse cá”,  

- “...regressei porque o meu pai queria que eu aprendesse português”,  

- “...regressei porque precisava de estudar em Portugal. Em França não me adaptava ao 

ensino”, 

- “...regressei com dez anos porque lá não tinha facilidades de aprender a nossa língua”. 

Contrariamente ao assinalado nos emigrantes mais idosos, na população jovem o facto de 

terem residido alguns anos no estrangeiro e terem contactado com outro tipo de civilização 

poderá justificar, em mais de 75% dos inquiridos, o desejo de regresso ao país de imigração. 

Entre as razões invocadas para cerca de um terço dos inquiridos aponta-se:  

- “...gosto muito da terra onde nasci”,  

- “...gosto muito de Espanha porque foi onde eu nasci”, “...porque tenho lá a família e 

amigos”, ou “...deixei lá os professores e os colegas de turma” (16%).  

Em alguns casos, porém, a situação profissional dos pais ocupados nas suas tarefas 

profissionais, não dava grandes liberdades a estes alunos deixando por isso de os incentivar 

para novas saídas: “...não gostava de voltar para o estrangeiro porque lá tinha de estar 

fechada em casa”. Quantos às perspectivas de um novo regresso, alguns deles desejariam 

voltar ao país de imigração “...para me juntar aos pais e família” (10%). Esta, certamente, 

uma das razões porque cerca de uma dezena dos inquiridos pensava vir a residir no 

estrangeiro, tendo apenas seis destes alunos afirmado que tencionam ficar definitivamente em 

Portugal.  

O facto de mais de 40% dos inquiridos ter já frequentado a escola no estrangeiro (e apenas 

três dos dezassete alunos ter tido aí aulas de língua portuguesa) ajuda a compreender alguns 

dos resultados anteriores. Outra situação comentada foi a ausência dos pais e os seus efeitos 

escolares. Em dois casos assinalaram: “...os meus pais estão fora e não me podem 

acompanhar tão bem”. Outros não notam “...qualquer falta dos seus familiares” (5 casos). 

Mas é evidente que as “...saudades” parecem constituir uma das razões mais dolorosas dessa 

separação com efeitos directos no seu aproveitamento escolar (8 alunos em 31 inquiridos).  

 



III - Por razões académicas e profissionais, embora mantendo o interesse pelo fenómeno 

da emigração portuguesa em Espanha, participámos em 2000
18

 e 2003
19

 nos “Coloquios en 

Compostela. Movilidad y migraciones internas en la Europa Latina” e “Migraciones 

ibéricas y de la Europa Latina” (Coord.: Prof. António Eiras Roel e Prof. Domingo L. 

González Lopo). Para a primeira sessão foi preparado um texto mais abrangente sobre “A 

emigração portuguesa para a Europa: sécs. XIX e XX”, relativo à emigração portuguesa para 

a Europa e às suas conexões com o país vizinho. Pela sua relevância transcreve-se a nota 

sobre o significado actual deste movimento:
20

 

 

SIGNIFICADO DO MOVIMENTO 

 

A análise da emigração portuguesa com as suas particularidades regionais e dimensão 

recentes, merece uma breve referência à situação sócio-económica do país e às causas que 

terão alimentado este movimento. Fenómeno com raízes antigas relacionadas com a 

fragilidade dos “meios de subsistência”, com a “desordem crescente da economia nacional”, 

como assinalou O. Martins
21

, encontra nas razões de natureza económica as suas causas mais 

profundas. No entanto nem só estas foram determinantes. Razões igualmente de natureza 

política podem ser encontradas, sobretudo nos anos mais próximos da segunda metade do 

século XX.  

Recorde-se que Portugal sustentou, entre 1961 e 1974, uma guerra colonial em África e 

mantinha índices de crescimento económico bastante reduzidos. Por isso a emigração por 

motivos económicos e também por razões políticas, constituiu uma das formas de ultrapassar 

as dificuldades financeiras e materiais em que vivia grande parte dos assalariados rurais e os 

proletários da pequena indústria. Igualmente a emigração foi a única solução encontrada por 

muitos jovens que não concordando com a guerra de África, nem com o regime político 

dominado pelo governo de Salazar, decidiram sair de Portugal. 

                                                             
18 U. S. C. (2000) - Colóquios en Compostela:  Movilidad e migraciónes internas en Europa Latina. Santiago de 

Compostela, Universidad de Santiago de Compostela - Cátedra UNESCO 226 sobre Migracións   
19 - U. S. C. (2003) - Colóquios en Compostela: Migraciones ibéricas y de la Europa Latina. Santiago de 

Compostela, Universidade de Santiago de Compostela – Cátedra UNESCO 226 sobre Migraciones  

“Migraciones intraeuropeas de la Península Ibérica” 
20 U. S. C. (2000) - “A emigração portuguesa para a Europa : séc. XIX e XX”, pp. 233-258 

In : http://www.usc.es/catedras/migracs/publicaciones/actas/2000/indice.pdf 
21 Martins, Oliveira (1956) - “A emigração portuguesa”. in: Fomento rural e emigração. Lisboa, 

Guimarães e Cª. Editores 

 

http://www.usc.es/catedras/migracs/publicaciones/actas/2000/indice.pdf


Se apreciada com mais detalhe a evolução deste movimento comprova a existência de 

diversos ritmos e significados distintos no que diz respeito ao seu desenvolvimento e à sua 

inserção no contexto internacional. Assim, em relação ao contexto global das migrações na 

Europa, recordamos que logo a seguir ao segundo conflito armado as carências de mão-de-

obra provocadas pelas necessidades de reconstrução e da 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 destes 

movimentos em todo o continente europeu. Com efeito o déficit bruto de mão-de-obra sentido 

em França e na Alemanha, embora já registado antes da guerra de 1939-45, tornou-se 

extensivo aos demais países da Europa ocidental. Esta situação levou ao recrutamento maciço 

de mão-de-obra estrangeira nos países da periferia, em particular nos países mediterrânicos, 

situação que foi apoiada pelas autoridades desses países através do estabelecimento de 

acordos de emigração para recrutamento de trabalhadores nas regiões do sul.  

Registe-se que face às dificuldades sentidas em relação à emigração transoceânica na 

obtenção de “vistos” de entrada em alguns países, como os EUA ou pela deterioração do 

mercado de trabalho no Brasil, logo na década de cinquenta do século XX a emigração 

portuguesa para a Europa começa a ganhar maior expressão e significado. Aí passou a 

competir com a mão-de-obra de outras nacionalidades de origem italiana e espanhola, 

verificando-se a partir de então uma relativa substituição destes trabalhadores pelos 

emigrantes de origem portuguesa. Esta situação foi facilitada, internamente, pelas condições 

sociais dominantes em Portugal e pela antiguidade deste movimento; externamente, pelas 

necessidades de mão-de-obra que foram agravadas quando os emigrantes daquelas 

nacionalidades foram atraídos pelas oportunidades de emprego geradas pela melhoria das 

condições económicas e de trabalho nos seus países de origem. 

Os dados contidos no quadro seguinte, elaborado com os dados relativos à população de 

origem portuguesa residente nos diversos países da Europa, em 1999, permitem conhecer a 

dimensão das comunidades de cidadãos portugueses aí residentes. No seu conjunto estes 

valores são reveladores da dimensão da emigração portuguesa e da sua evolução no tempo 

reforçando como principais destinos a Espanha, a França, a Alemanha, o Luxemburgo e a 

Suíça.  

Note-se que a partir de 1 de Janeiro de 1986, em virtude da entrada de Portugal na 

Comunidade Económica Europeia, os cidadãos portugueses passaram a beneficiar das 

medidas de livre circulação de mão-de-obra comuns aos demais países da actual União 

Europeia, facto que veio a alterar o conhecimento dos valores da emigração. 



 

Quadro - População de origem portuguesa residente em países da Europa (1999) 
País   Pop. portuguesa 

Alemanha   170 000 
Bélgica   38 000 

Espanha   63 717 

França   798 837 
Luxemburgo  54 490 

Reino Unido   80 000 

Suiça   152 000 

Total    1 386 292 
(Fonte: Ministério dos Negócios Estrangeiros) 

 

 

IV – A concluir este percurso investigativo, realçamos que a análise das migrações 

internacionais apresenta traços comuns aos movimentos migratórios em Portugal e Espanha 

no que respeita à sua natureza e evolução, aos seus destinos e aos reflexos nas sociedades de 

origem e nos países de destino onde residem comunidades de nacionais oriundas da Península 

Ibérica. Assim acontece no continente sul-americano e na Europa, destinos preferenciais da 

emigração transoceânica oriunda dos países meridionais. Nas últimas décadas com a alteração 

dos fluxos migratórios internacionais, os países ibéricos têm vindo a destacar-se como pólos 

de atracção para emigrantes de diferentes países, nomeadamente africanos e sul-americanos. 

 Assim e no prosseguimento dos trabalhos acima referidos e no âmbito da investigação 

desenvolvida pelo “Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade – Cepese” 

(Porto) preparámos, em colaboração com o Professor Fernando Sousa (Cepese), o Professor 

Lorenzo Lopéz-Trigal, da Universidade de Léon – Facultad de Filosofia y Letras e a Doutora 

Ortelinda Barros (Cepese), um Seminário Internacional: Migrações Ibéricas. Memória e 

processos de desenvolvimento (15, 16 OUTUBRO 2009)
22

.  

  Este 1º seminário luso-espanhol permitiu: reunir cientistas sociais com diferentes 

formações académicas e de diferentes nacionalidades e promover a sua análise relacionada 

com o processo histórico da sua evolução e com a(s) situação(ões) geográfica(s) que 

identificam estas migrações no seu contexto ibérico e transnacional (transoceânico e intra-

europeu); estreitar as relações de natureza científica dos investigadores interessados na análise 

destes fenómenos demográficos e nos processos culturais de desenvolvimento e de coesão 

social, em Portugal e Espanha.   

                                                             
22 Esta iniciativa foi inscrita na linha de investigação do CEPESE: “Relações Externas de Portugal” (Coord. 

- Prof. Doutor Fernando de Sousa). 



Os doze textos apresentados neste seminário foram editados em volume especial da Revista 

de Geografia – POLIGONOS, nº 20-2010 (segunda época)
23

, editada pelo Departamento de 

Geografia Y Geologia da Facultad de Filosofia y Letras, da Universidade de Léon. Para além 

do trabalho realizado na preparação e acompanhamento desta iniciativa, preparámos um texto 

sobre: “Migrações e desenvolvimento sustentável: uma abordagem geográfica” de que 

transcrevemos o seguinte: 

 

 MIGRAÇÕES E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: UMA ABORDAGEM 

GEOGRÁFICA
24

- 2009 

 

O estudo dos movimentos da população em Portugal, das migrações internas, da emigração 

e da imigração, tem sido objecto de diversas análises cuja descrição não cabe no âmbito desta 

comunicação. Contudo pela sua relevância e evolução ao longo do tempo, devemos atender a 

alguns dos seus aspectos que permitem compreender a sua relação com o desenvolvimento do 

país e a sua abordagem interdisciplinar. Como cenário destes fenómenos temos o espaço 

geográfico, entendido por H. Isnard (1982, 167)
25

 como um “sistema que é 

incontestavelmente um conjunto de elementos em interacção”. Trata-se de uma noção 

adoptada de Ludwig Von Bertalanffy (1974) sobre a noção de “sistema”, aplicada desta vez à 

realidade física e social do território onde estão inscritas marcas do sistema de povoamento, 

de processos de desenvolvimento territoriais e das suas interacções mútuas. Daí decorrem 

movimentos demográficos complexos (naturais e migratórios) e testemunhos das formas de 

organização social e espacial que realçam diferentes estádios de desenvolvimento.  

Evocamos a discussão do próprio conceito de 'desenvolvimento' como a acção de 

diferentes contributos e factores que nos permitem apreciar o crescimento e o progresso 

económico da sociedade. Ainda assim o enunciado teórico referente ao "desenvolvimento de 

cada homem e de todos os homens" (Perroux, 1987, 34)
26

, deve ser alargado às relações 

espaciais - no qual se inscrevem os fenómenos sociais - e no âmbito mais restrito da 

actividade humana, em estreita ligação com a sociedade. Embora pertinentes estas 

considerações complementam a discussão proposta pelo mesmo autor (op. cit.; 13) àcerca do 

                                                             
23 Cf: POLIGONOS. Revista de Geografía. (Segunda época) - Nº 20, 2010 Monográfico: Migraciones 

Ibéricas. Memoria y proceso de desarrollo 

http://www3.unileon.es/dp/dge/publicacion.php?id=51&fi=13 20JAN13 
24Cf:  http://www3.unileon.es/dp/dge/poligonos/20_11_Jorge_Arroteia.pdf 20JAN13 
25 Isnard, Hildebert (1982) – O espaço geográfico. Coimbra, Livraria Almedina. 
26 Perroux, François (1987) – Ensaio sobre a Filosofia do novo desenvolvimento. Lisboa, Fundação 

Calouste Gulbenkian 

http://www3.unileon.es/dp/dge/publicacion.php?id=51&fi=13
http://www3.unileon.es/dp/dge/poligonos/20_11_Jorge_Arroteia.pdf


significado, por vezes ambíguo, do próprio conceito de 'desenvolvimento'. Alerta-nos este 

autor para o facto deste ser ao mesmo tempo, "a acção de desenvolver e o que daí resulta". 

Por isso defende uma análise de natureza "epigenética" que advém da complexificação 

crescente da própria sociedade e da interacção constante dos actores com o seu meio, dos 

organismos com os agentes que lhe são estranhos e dos processos com os seus resultados.  

Daqui decorre que ao reflectirmos sobre o significado de certos indicadores económicos e 

sociais escolhidos para identificarem um determinado estádio de crescimento económico e 

social que acompanha qualquer processo de desenvolvimento, nos interroguemos sobre a sua 

origem e significado, sobre os resultados gerais de produção, sobre a evolução das actividades 

económicas no seu conjunto e sobre os reflexos desta acção nas condições de vida e o bem-

estar da população. Estas incidências deverão ser acompanhadas de transformações visíveis 

do tecido produtivo nas suas relações com a própria sociedade. Igualmente será de esperar que 

estas modificações se repercutam ao nível do funcionamento das instituições políticas, sociais 

e económicas, gerando as sinergias necessárias a qualquer processo de inovação e de 

"expansão da actividade dos homens em relação aos homens, pela troca de bens ou de 

serviços e pela troca de informação e de símbolos" (op. cit,, 56).  

Não esqueçamos que estas transformações traduzem processos complexos responsáveis 

por alterações estruturais profundas que geram modificações ao nível dos comportamentos, 

das mentalidades, dos papéis sociais e das formas de desempenho extensivas a toda a 

sociedade. É desta forma que podemos encarar os fenómenos relativos ao crescimento e ao 

desenvolvimento sócio-económico, particularmente os que têm a ver com as assimetrias 

espaciais, os movimentos da população e os fenómenos de expressão urbana, isoladamente e 

na sua relação com os demais fenómenos sociais e espaciais. Por isso recorda Perroux (op. 

cit., 56-58), que as transformações relativas aos processos de 'desenvolvimento' devem ser 

estudadas numa perspectiva sistémica, ao nível: 

- da articulação das partes num todo, que é o sistema social, e da articulação dos diferentes 

subconjuntos em redes estabelecidas; 

- da acção e da reacção dos diferentes sectores entre si, favorecendo uma regulação 

sistémica e dialéctica; 

- do aproveitamento dos recursos humanos, por acção da existência de estruturas de 

acolhimento e da acção de agentes mais capazes e competentes. 

Daqui decorre que toda e qualquer desigualdade do desenvolvimento sócio-económico 

arraste consigo resultados distintos e 'progressos' diferenciados, transformando 

frequentemente as hierarquias tradicionais em hierarquias renovadas que garantam, para além 



do desenvolvimento económico, o desenvolvimento pessoal e dos valores da própria 

sociedade (op. cit., 72). Esta é uma matéria que importa assinalar tendo presente a realidade 

portuguesa que no decurso da última metade de Novecentos registou alterações muito 

significativas no domínio das migrações internas e internacionais, objecto de diferentes 

estudos de natureza multidisciplinar.  

No que concerne à situação em Portugal as migrações são identificadas nos censos da 

população que contêm informações sobre os movimentos de mudança de residência dos 

habitantes. Quanto às migrações internacionais sendo a mobilidade de cidadãos no seio dos 

países da UE27 considerada como um elemento estruturante do espaço político da União 

Europeia, a sua quantificação é igualmente confirmada quando da realização dos respectivos 

censos demográficos. Carecem de melhor avaliação os dados dos movimentos “livres” 

relacionados com a situação do mercado de emprego e os movimentos de natureza política 

(refugiados, exilados e outras situações causadas por mudanças de regime, motivos étnicos, 

religiosos ou outros), dada a existência de numerosos cidadãos que escapam às malhas dos 

registos oficiais.  

No caso das migrações adultas e de trabalho estes movimentos migratórios devem ser 

analisados em função da relação: oferta-procura de mão-de-obra nas regiões de origem e nos 

locais de destino dos fluxos migratórios e na sua relação com o desenvolvimento sócio-

económico traduzido em diversos indicadores de riqueza e de bem-estar social. Interessa 

ainda atender à sua relação com o “desenvolvimento sustentável”, definido pela ONU
27

 como 

“o conjunto de processos e atitudes que atende às necessidades presentes sem comprometer a 

possibilidade de que as gerações futuras satisfaçam as suas próprias necessidades”. Esta é 

uma questão que só pode ser devidamente apreciada através do recurso a indicadores vários 

de natureza estatística relacionados com o desenvolvimento humano e por estudos de natureza 

prospectiva relacionados com a sustentabilidade física, ambiental e social. 

Recordando os movimentos migratórios gerais e em particular as migrações peninsulares, 

estas podem ser estudadas isoladamente ou de forma síncrona e comparada, processo que é 

válido para numerosos outros países situados no mesmo quadro geográfico da bacia do 

Mediterrâneo. As semelhanças com fenómeno migratório português fazem-nos recordar a 

similitude de ambientes geográficos naturais, sócio-culturais e económicos que dominaram as 

condições de desenvolvimento das civilizações estabelecidas nesta área. Esta apreciação tem 

                                                             
27 Brundtland, Gro H. (1987) – Our common future. New York, ONU-CCCAD. 

 



em conta um quadro geográfico e os limites territoriais identificados pela fronteira política do 

Estado português. Daí a construção tipológica baseada nestes limites de natureza política, ou 

seja, na “linha imaginária, expressa cartograficamente, que marca os limites do território de 

um Estado, resultante de negociações, tratados, explorações ou conquistas” (Sousa, 2008, 

88)
28

.  

Novamente o recurso ao critério geográfico permite-nos identificar estes movimentos num 

quadro natural mais vasto, entre continentes, tais como as migrações intra-europeias e as 

migrações transoceânicas de portugueses e de espanhóis. Estes movimentos andam associados 

a factos históricos conhecidos e a fenómenos de natureza económica relacionados com a 

colonização de novos espaços, a exploração das suas riquezas naturais e o processo de 

crescimento económico baseado na evolução das actividades produtivas e nas necessidades de 

recrutamento da população. 

 

POSFÁCIO 

 

O prosseguimento de estudos relacionados com a emigração portuguesa em Espanha 

continua a justificar-se nos dias de hoje tendo em conta a memória e as particularidades deste 

fenómeno; a sua persistência em diversas áreas do país e as novas características deste 

movimento, nomeadamente no que respeita à composição e à literacia académica da 

população. Mais ainda, tendo em conta as características que este movimento reveste em áreas 

mais próximas da raia ou já mais distantes, mas dotadas de maior acessibilidade a centros 

urbanos e de emprego no país vizinho.  

Este fenómeno é ainda reforçado pelo significativo aumento da população portuguesa 

residente em Espanha, isoladamente e na sua relação evolutiva e quantitativa com as demais 

nacionalidades recenseadas em 2001 e em 2011. Neste lapso de tempo acentuou-se a 

imigração estrangeira em Espanha – em particular de cidadãos latino-americanos – mas 

também de cidadãos europeus onde se incluem os portugueses. 
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Tendo presente a memória histórica da emigração portuguesa, esta presença foi 

particularmente significativa no decurso de períodos de maior intensidade das saídas 

clandestinas com as dificuldades sentidas no atravessamento do território da vizinha Espanha 

ou pela obtenção de algum posto de trabalho neste país, sugerindo o estabelecimento de uma 

etapa temporária ou já definitiva, antes do prosseguimento da viagem para outras paragens do 

continente europeu. Esta situação pôde ser alimentada pelas oportunidades locais de trabalho 

conhecidas da população residente em áreas próximas da fronteira, o que justifica o 

estabelecimento de fluxos fronteiriços e sazonais de mão-de-obra entre os dois países, em 

detrimento das saídas mais longínquas para outros contextos europeus. 

Além das particularidades assinaladas relacionadas com as migrações lusas e de algumas 

das suas características, recordamos que os traços desta mobilidade evocam as leituras 

clássicas da teoria económica das migrações internacionais – e de outras mais recentes - a 

http://www.ine.es/


começar pelas “Laws of migration” de Ravenstein (1885)
29

. Em diferentes períodos da 

emigração portuguesa a sua análise faz realçar, que como “fait social par excellence, elle 

intéresse toute les sciences sociales et seule une confrontation des approches devrait 

permettre une appréhension du phénomène ” (Tapinos, 1974 )
30

. Mais ainda: é composta de 

cidadãos de ambos os sexos; desenvolve-se entre espaços marcados por profundas 

assimetrias; são desencadeadas por factores diversos (“push-pull”); acarreta benefícios para os 

migrantes. O exemplo de Espanha permite ainda concluir que esta emigração pode processar-

se em fases ou etapas - muitas das quais nunca se concretizaram no espaço europeu de Além-

Pirinéus
31

e acarreta diferentes consequências ao nível das áreas de origem e de destino dos 

fluxos migratórios.  

Delimitar o contexto e o quadro geográfico em que as antigas Leis das migrações foram 

elaboradas ou relembrar a possibilidade da mobilidade humana ser enquadrada por modelos 

teóricos de análise das migrações internacionais, mais do que uma imposição teórica é uma 

necessidade. Tal como descrito (Arroteia, 1986)
32

 as situações e os contextos em que as 

migrações se desenrolam, sugerem uma análise de carácter “tipológico” que atenda ao 

“contexto geográfico”, “natureza”, “composição”, “modalidades”, “causas” e sua  

“duração”.  

Mais do que do que enumerar cada uma deles recordamos que as migrações correspondem 

a processos distintos da evolução do “processo civilizatório”, do aproveitamento do território 

geográfico, dos recursos naturais e, sobretudo, dos recursos humanos que constituem um bem 

fundamental indispensável à moderna “economia do conhecimento”, à “economia das 

nações”, à “sociologia do desenvolvimento” e ao “desenvolvimento humano”. Evocando os 

cidadãos são construídos discursos políticos elaborados, que apesar dos cenários de paz e de 

crescimento a que se referem, continuam sem alterar as condições de vida e de existência da 

“plétora” e dos contingentes de deserdados que alimentam o fenómeno actual das migrações 

portuguesas e internacionais.  
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