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Resumo: A evolução do fenómeno emigratório português durante a segunda 

metade do nosso século, ainda que, atenuado nas últimas décadas, evidencia as 

múltiplas transformações sociais e laborais operadas nos movimentos da população 

na Europa, sobretudo as migrações de trabalho, que se alteraram com a crise 

energética dos anos setenta. 

Fortemente tributária das migrações europeias, a emigração portuguesa 

acompanhou essas transformações realçando através das suas características, os 

projectos de vida da "nova geração" de emigrantes relacionados com as questões do 

ensino e da integração social e cultural, laboral e política desta população no seio 

das sociedades de acolhimento. 

Alguns exemplos recolhidos junto de comunidades portuguesas residentes no 

estrangeiro, nomeadamente na Suiça, permitem-nos realçar a oportunidade deste 

tema que tem sido objecto de preocupação por parte de outros cientistas sociais, em 

diversos contextos migratórios.  

 

 

 

Comunicação apresentada no Seminário: Migrações e integração europeia: 
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Aspectos sociais e culturais da emigração portuguesa na Suiça 

 

1. Introdução 

 

O aumento da emigração portuguesa na Europa registado durante a segunda 

metade do nosso século, tornou-se uma das consequências mais visíveis do 

processo de crescimento e de desenvolvimento industrial e urbano que ocorreu 

neste continente no período imediato ao da segunda guerra  mundial. Coincide, 

igualmente, com a fase de reconstrução económica e social da Europa depois da 

devastação ocorrida durante o segundo conflito armado. 

A extensão deste fenómeno praticamente a todos os países europeus, 

principalmente aos países mediterrânicos, veio pôr em evidência os desequilíbrios 

internos existentes e sobretudo, a fragilidade da formação dos recursos humanos, a 

pressão demográfica e o desigual desenvolvimento económico que afectava estes 

países comparativamente aos países mais industrializados do ocidente europeu. 

Este cenário, atestado pela dimensão destes movimentos, veio reforçar a oposição 

entre o Norte e o Sul da Europa e a dependência, sobretudo dos países da bacia 

mediterrânica, face aos demais países da Europa Ocidental. 

No que diz respeito à emigração portuguesa,  apresenta características e 

diferenças muito significativas em toda a extensão do território. Verifica-se, no 

entanto, que as regiões mais afectadas por estes movimentos são as regiões dotadas 

de uma ocupação humana mais densa e com uma vida rural dominante, situadas no 

norte e no centro do país.  

Quanto à composição do movimento, nota-se ter sido constituído essencialmente 

por jovens e jovens-adultos que partiram para diversos países da Europa e do 

continente americano, onde engrossaram as comunidades de cidadãos portugueses 

há muito aí residentes.  

Se atendermos ao que se verificou, sobretudo na Europa, a sua presença foi 

igualmente relevante na construção de uma "sociedade multicultural" que se 

expandiu baseada no crescimento económico e social do velho continente. Daí que, 

se possa atribuir a esta população um papel de relevo, quer na construção do 

"mosaico cultural" quer na construção da "União Europeia" à qual hoje atribuímos 

um papel de realce na defesa dos principios humanos fundamentais e no processo 

de desenvolvimento que se verifica nesta área.  

 

2. Sobre a evolução da emigração portuguesa 

  

A análise da evolução recente da emigração portuguesa nas últimas décadas 

comprova as alterações que se verificaram, sobretudo desde a década de setenta, 

quando se acentuou a redução deste movimento em direcção aos países da Europa 

ocidental e do continente norte americano. Com efeito, se compararmos a evolução 

deste movimento tomando como charneira a data do agravamento da crise 

energética do início dos anos setenta, verifica-se o seguinte: 

- entre 1955 a 1974, mais de 1 milhão de portugueses saíram oficialmente do 

país, o que corresponde a mais de 82000 saídas /ano; 

- entre 1974 e 1988, somente 230000 portugueses abandonaram legalmente o 

país, montante que corrresponde a cerca de 15000 saídas anuais. 

Comparativamente ao que se havia registado durante a primeira metade do nosso 

século podemos assinalar uma variação significativa deste movimento, que 



conheceu entre o início do nosso século e 1914 um "boom" considerável e uma 

redução acentuada durante os anos seguintes. Tal verificou-se em consequência da 

crise económica dos anos trinta quando as saídas anuais baixaram para cerca de 

9200 emigrantes/ano, entre 1939 e 1945, subindo depois para 26000 

emigrantes/ano, de 1946 a 1955.  

Estas oscilações foram igualmente registadas noutros períodos da história da 

emigração portuguesa que desde o início do século XV, após a descoberta e a 

colonização da ilhas atlânticas dos Açores e da Madeira, determinaram o ritmo e o 

volume de saídas anuais. Note-se que desde essa época as saídas de portugueses em 

direcção a África, às Índias Orientais e Ocidentais,  passou a ser uma constante. Tal 

movimento de saídas, intensificou-se em direcção ao Brasil durante a segunda 

metade do século XVII, em consequência do "rush mineiro" do território. 

Uma estimativa do total de saídas registadas nos séculos seguintes dá-nos conta 

do seguinte: 

- entre 8000 a 10000 saídas/ano, registadas durante o século XVIII; 

- a saída de cerca de 28000 emigrantes/ano, durante a última década do século 

XIX.   

Como foi notado a importância deste movimento foi mais relevante nas regiões 

densamente povoadas do norte e do centro do país, bem como nas ilhas atlânticas. 

Assim, durante séculos e quase até aos nossos dias, as regiões do "Minho", de 

"Trás-os-Montes" e da "Beira-Alta", constituíram-se como os principais centros de 

recrutamento de emigrantes que partiram com destino ao Brasil, o tradicional 

centro de atracção da emigração portuguesa. Note-se que depois dos anos sessenta 

do nosso século este movimento passou a orientar-se para os países da Europa 

ocidental: França, Alemanha (RFA) e Luxemburgo e, mais tarde, para a Espanha e 

a Suiça, países onde hoje residem comunidades importantes de cidadãos 

portugueses. 

Entre outras características deste movimento notamos ser constituído por 

cidadãos adultos, em idade activa (sobretudo do sexo masculino), em regra pouco 

especializados e com um nível elementar de instrução. Estas características têm-se 

vindo a modificar de forma que notamos, nas partidas mais recentes, uma presença 

cada vez maior de emigrantes do sexo feminino e de jovens adultos, detentores de 

um nível de instrução  mais elevado e com formação profissional. 

De realçar a importância cada vez maior da emigração familiar, quer na 

componente transoceânica quer na componente europeia, facto que parece revelar 

um carácter mais permanente em contraste com emigração temporária que ainda se 

reveste de grande importância sobretudo para as tarefas agricolas, para os trabalhos 

de hotelaria e de restauração e para os serviços domésticos onde se ocupam, de 

Andorra ao Luxemburgo, um número considerável de mulheres de nacionalidade 

portuguesa. 

 

3. Os portugueses na Suíça 

 

Com uma população de cerca de 6.9 milhões de habitantes em 1993, dos quais 

5.6 milhões de origem suissa e 1.3 milhões de estrangeiros, a Suiça tem vindo a 

tornar-se um dos países mais afectados pela imigração estrangeira, sobretudo pela 

emigração mediterrânica oriunda da Itália, da ex-Yugoslávia, de Espanha e de 

Portugal. Devido à sua localização e neutralidade política a Confederação Helvética 

tornou-se ainda um centro de atracção para cidadãos de outras nacionalidades 

oriundos do centro da Europa e de outros continentes.  



No que diz respeito à emigração portuguesa, esta tem vindo a tornar-se cada vez 

mais importante desde os anos setenta, crescendo à medida que as saídas para os 

países da Europa e da América se tornaram mais difíceis.  Sobre este movimento, 

Ribeiro (1986; 84) estima a saída de 5400 emigrantes portugueses para este país, 

entre 1955 e 1984.  

De qualquer modo antes daquela data a Suiça era já conhecida de muitos 

portugueses que aí se acolhiam como emigrantes temporários, em trabalhos do 

sector agrícola e hoteleiro. Vejamos alguns valores da emigração temporária 

portuguesa para este país (Ribeiro; 1986; 97): 2629 emigrantes em1980; 18088 

emigrantes em 1981; 19000 emigrantes em 1982; 22000 emigrantes em 1983 e 

23000 emigrantes em1984. 

No período acima referido, de 1955 a 1984, cerca de 28500 trabalhadores 

portugueses terão saído do país com destino à Suiça, montante que representa 30% 

do total de emigrantes temporários registados pelas autoridades portuguesas.   

 

Emigração temporária portuguesa na Europa - 1950/84 

 

Pais/Périodo 1960/69 1970/79 1980/84 Total 

França 24 117 15 526 18 515 58325 

Luxemburgo - 374 646 1 020 

Suiça 3 525 12 115 12 927 28 567 

Total Europa 27 652 28 016 32 562 88 387 

 

A propósito da imigração portuguesa neste país, Minga (1985; 54) assinala o 

seguinte: "il s'agit d'une émigration à augmentation constante. Cette augmentation 

est vérifiable tout aussi bien pour ceux qui ont le permis B ou C que pour les 

saisonniers", ou ainda, "...cette augmentation est vérifiable aussi pour les 

clandestins, jeunes gens et jeunes filles qui è l'époque de l'émigration saisonnière 

arrivent par des vagues, et se concentrent surtout en Suisse Romande".  

Constituída, assim, por emigrantes saídos legalmente e também por emigrantes 

clandestinos, saídos de Portugal em épocas diferentes, esta população tem vindo a 

contribuir para aumentar a comunidade portuguesa neste país transalpino realçando, 

deste modo, a evolução da situação económica portuguesa ainda hoje caracterizada 

por taxas de desemprego assinaláveis. Comprova, igualmente, a situação de largas 

camadas de jovens que devido às dificuldades de emprego ou de colocação em 

cursos de ensino da sua preferência, decidem emigrar para este país.  

O mesmo poderemos dizer de outros grupos de população que perante as 

dificuldades de emprego registadas noutros países da Europa, nomeadametne em 

França, na Alemanha e no Luxemburgo, procuram um refúgio mais adequado na 

Suiça. Pensamos ainda que o movimento actual foi encorajado pelo recrutamento 

dos trabalhadores temporários que desde os anos setenta para aí se têm vindo a 

dirigir em número crescente.   

 Tendo em conta a evolução deste fenómeno tem-se vindo a assistir, nestas duas 

últimas décadas, ao aumento dos efectivos escolares de origem portuguesa no 

ensino oficial obrigatório deste país, verificando-se em alguns cantões da Suiça 

francófona, nomeadamente em Vaud, que os alunos de origem portuguesa têm 

constituído a maioria da população discente de certas escolas (cf: Doudin; 1995). 

Note-se que apesar desta evolução, sendo a escolarização dos pais  pouco 

elevada, o "capital cultural" dos alunos de origem portuguesa ressente-se dessa 

situação, o que nos leva a compreender os fenómenos de insucesso escolar que 



acompanham esta população escolar nos diversos cantões que integram a 

Confederação Helvética. 

Por outro lado as características da emigração portuguesa para a Suíça têm vindo 

a alterar-se nos últimos anos. Para além de um número cada vez maior de jovens e 

de jovens adultos, possuidores de uma escolarização de base correspondente à 

escolaridade obrigatória (seis e nove anos) ou já nalguns casos detentores de um 

diploma profissional, o "desperdício" escolar deve ser encarado como uma 

consequência da sobrecarga de horários por parte dos progenitores e consequente  

indisponibilidade de tempo para apoiar os trabalhos escolares destes alunos.  

Para além do nível sócio-económico dos pais e do seu nível de formação escolar 

e profissional, Doudin e Martin (1999; 121) reconhecem ainda as reduzidas 

expectativas e os projectos dos alunos, bem como a relação escola-família, sendo 

que estes factores se ressentem, igualmente, do tipo de vivências e das inter-acções 

estabelecidas quer no contexto do núcleo familiar, quer entre este e o seu meio 

exterior.  

O desconhecimento da língua oficial, sobretudo nos cantões de língua alemã, 

auxiliado pelas particularidades da organização dos sistemas de ensino nos diversos 

cantões constituem-se, igualmente, como factores adjuvantes dos maus resultados 

escolares que acompanham esta população no sistema educativo da Suiça. 

Além destas razões e tendo em conta as características fundamentais da 

imigração portuguesa, dominada pela sazonalidade das ocupações, a entrada tardia 

no sistema de ensino, nomeadamente para os alunos que tiveram já uma experiência 

escolar em Portugal, as diferenças entre os sistemas educativos, a atitude dos 

professores e das autoridades académicas perante esta população justificam, 

igualmente, as más "performances" escolares que se registam em muitos dos 

cantões daquela Confederação. 

Vejamos alguns dados referentes à distribuição da população portuguesa neste 

país. Como se pode comprovar, esta distribuição, longe de ser uniforme, revela um 

maior peso da imigração portuguesa nos cantões do sul e centro do território (parte 

francófona), diluindo-se nos cantões de língua alemã e italiana ou seja, no centro e 

leste do território.  

Da mesma forma poderemos notar os diversos tipos de autorização ou de 

"permis" referidos por esta população, denotando estatutos diferenciados e fases 

distintas de evolução deste fenómeno imigratório. 

 

População portuguesa na Suiça - 1996 

 

Cantão Permis C Permis B Permis A Total  

Vaud 24 7125 590  1 638  31951   

Genève 24 061 4 334 274  28 713 

Valais 10 898 2 381  2 195  15 477 

Zurich  9506 2 456  2 270  14 233 

Neuchâtel  8 564 1 459 437  10 463 

Fribourg  6 397 2 122  1 035  9 554 

Bern  5220 1 608  2 260  9 089 

Graubunden  788 1 276  4 091  6 158 

Ticino  3 635 1 175 870  5 695 

Aargau  3 260 687 680  4 633 

Luzern  2 799 840 960  4 599 

Thurgau  2 633 553 595  3 782 



St. Gallen  2 028 577 675  3 280 

Basel-S.  1 087 340 197  1 648 

Basel-L.  869 170 193  1 245 

Zug  644 193 239  1 076 

Jura  598 237 150  986 

Schwyz  486 176 256  918 

Solothum  648 147 117  912 

Obwalden  187 166 267  620 

Schafhausen  345 116  78  540 

Nidwalden  148 86 215  449 

Glarus  166 83 194  443 

Uri  93 44 274  411 

Appenzell A. Rh.  189 79 108  376 

Appenzell I. Rh.  14 31  53  98  

 

in: Office Fédéral des Étrangers 

 

4. Perspectivas futuras 

 

Como foi assinalado a emigração portuguesa é um fenómeno antigo, com 

múltiplas consequências (económicas, demográficas e sociais) na sociedade 

portuguesa. Afectando de forma distinta o nosso país, mas com características 

semelhantes no conjunto deste movimento, tem vindo a alterar o sentido dos fluxos 

consoante as perspectivas de emprego registadas nos mercados europeus e a 

evolução das políticas sociais e laborais que condicionam, globalmente, a marcha 

dos fenómenos migratórios. 

Note-se que as restrições impostas há várias décadas pelos países europeus em 

relação aos fenómenos migratórios, têm vindo a alterar-se em virtude da 

mobilidade dos cidadãos neste espaço, conduzindo a uma redução gradual das 

correntes migratórias no seio dos países da União Europeia. Assim, podemos 

justificar a redução da emigração portuguesa nas últimas décadas, 

aproximadamente para uma dezena de milhar de emigrantes anuais. Contudo, tendo 

presente essa evolução em épocas mais recuadas, não podemos esquecer a 

importância dos fenómenos de retorno nem tão pouco as ncessidades específicas de 

formação e de ensino sentidas pelas populações jovens. 

De igual modo, não podemos esquecer os direitos fundamentais dos 

trabalhadores e dos seus familiares, sobretudo no centexto dos países comunitários, 

sendo que as exigências impostas pela circulação no espaço europeu  requerem uma 

verdadeira igualdade tratamento, não só no que respeita as condições de acesso ao 

trabalho, como na protecção social  e familiar desta população.  

Tais condições tornam-se mais evidentes se tivermos em conta os desequilíbrios 

regionais e sectoriais que caracterizam o território e a socidade portuguesa, bem 

como a procura de emprego por parte da população jovem e adulta não satisfeita, 

muita vezes, no seu país de origem. Estas algumas das razões que justificam o 

interesse da população portuguesa pela emigração para a Suiça, país onde as 

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

Portugal. 

Assim, para além de outras medidas que possam dizer respeito à protecção 

social e à escolarização da população mais jovem, a situação desta população 

imigrante nos diversos cantões da Confederação Helvética não deixa de merecer a 



nossa atenção, tendo em conta a presença de diversas comunidades aí  residentes, as 

tendências recentes deste fenómeno e as perspectivas de construção de uma 

sociedade "multicultural", partilhada com os espaços políticos e culturais que lhe 

são adjacentes. Estas as razões que abonam a favor do interesse do estudo dos 

fenómenos sociais e culturais que continuam a caracterizar a "diáspora" portuguesa, 

sobretudo no contexto da velha Europa, por forma a reforçar a construção de uma 

sociedade mais equitativa, solidária e humana, como o defendem os diversos 

tratados instituintes da União Europeia, à qual a Suiça se encontra cada vez mais 

ligada.  
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