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Capítulo 12 - Recursos humanos, migrações e desenvolvimento 

12.1 - A mobilidade dos recursos humanos 

Jorge Carvalho Arroteia 

 Apresentação 

A análise da mobilidade dos recursos humanos em Portugal realça a existência de 

diversos factores, que não só de natureza geográfica mas também de natureza sócio-

económica e educacional, responsáveis pelos movimentos da população. Disso nos dão 

conta os dados recolhidos nos censos demográficos que assinalam, depois de 1981, as 

mudanças de residência dos habitantes recenseados. Este registo permite conhecer os 

movimentos internos da população bem como os fenómenos de regresso e os de 

imigração que se têm vindo a acentuar em Portugal desde o início do terceiro quartel de 

Novecentos.  

De notar que os movimentos ligados às migrações internacionais: emigração e, 

sobretudo, imigração, são um testemunho da intensificação da mobilidade humana à 

escala internacional na qual Portugal tem vindo a ser reconhecido não só pela 

antiguidade do fenómeno emigratório mas já pelo incremento recente da imigração. 

Estas deslocações têm como destino ou como origem países estrangeiros, sendo 

alimentadas pela existência de bolsas de emprego e pelas alterações que estas têm vindo 

a registar, conjuntamente com a evolução do mercado laboral e do tecido empresarial. 

São confirmadas quer pela persistência da emigração portuguesa, quer pela presença de 

novos contingentes de imigrantes de diferentes nacionalidades: sul-americanos, 

africanos, asiáticos e outros, pela sua inserção no mercado laboral e pelas solicitações 

de diferente natureza que estes residentes têm vindo a fazer sentir junto das 

comunidades de acolhimento.  

Para além destes movimentos também as migrações internas (ARROTEIA, 2007) 

têm vindo a ganhar cada vez maior expressão no território e na sociedade portuguesa, 
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sugerindo a participação de diferentes actores e a ocorrência de diferentes causas e 

processos relacionados com o estádio de desenvolvimento do país e as necessidades de 

formação dos seus recursos humanos. 

 

1. A mobilidade como expressão do desenvolvimento social e humano 

As preocupações relacionadas com a distribuição dos recursos naturais e 

humanos num quadro geográfico determinado, bem como a análise das condições locais 

e regionais associadas ao seu aproveitamento e repartição, constituem um tema 

privilegiado de análise no estudo das relações entre os fenómenos físicos e humanos e 

das sua relações comuns (BAUD, BOURGEAT, BRAS, 1997, p. 149). Entre elas 

destacam-se os fenómenos de mobilidade geográfica cuja intensidade e extensão tem 

variado no tempo e no espaço acusando os contrastes de desenvolvimento entre 

diferentes regiões geográficas. Para além desta também a mobilidade social, entendida 

como “a passagem de um „status‟ social a outro” (ARROTEIA, 2008, p. 205), anda 

geralmente associada a alterações de residência, a desigualdades e a mudanças sociais, 

que importa assinalar. 

Referiu, Elias (1991, p. 192), a sequência de etapas de desenvolvimento social 

baseadas em “complexes événements extra-humains (...) que nous désignions par les 

termes vagues „d‟événements naturels‟”; que assentam em “rapports humains, ce que 

nous désignons généralement par les termes de „rapports sociaux‟ ». Estas situações 

levam-nos e encarar o processo de desenvolvimento como um processo social, 

evolutivo e territorial, como aponta Lopes (1995, p. 273), pressupondo o “acesso aos 

bens e serviços básicos e às „oportunidades em geral em situações de relativa 

igualdade” sendo que, “a criação e manutenção de tais condições de acesso exige 

intervenção sempre que as assimetrias tendam a alargar-se como frequentemente 

acontece (..)”.  

Tendo presente o texto de Baud, Bourgeat, Bras (1997, p. 75), a definição 

clássica de desenvolvimento incide sobre a “expansão da economia, acompanhada de 
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uma repartição mais ou menos equitativa de riqueza suplementar, que acarreta uma 

melhoria global do nível de vida e uma transformação das estruturas da sociedade”. 

Neste trabalho os supra-citados autores (Op. cit., p. 258-259), defendem que a 

perspectiva clássica de desenvolvimento, “confunde-se com o crescimento económico, 

que pode definir-se como o incremento duradouro de uma unidade económica, simples 

ou complexa, (...), sendo o desenvolvimento propriamente dito sobretudo a combinação 

das mudanças mentais e sociais de uma população que a tornam apta a fazer aumentar 

cumulativa e duravelmente o seu produto real e global”. Estes aspectos remetem-nos 

para diferentes conceitos de “desenvolvimento” (Op. cit., p. 49), sendo este o “conjunto 

de mudanças nas estruturas sociais e mentais (R. Barre), que engendram uma relação 

de „arrastamento recíproco‟ entre aparelho económico e população (F. Perroux)”.  

Outros contributos podemos evocar, nomeadamente os de Rostow
1
, relacionados 

com a análise dinâmica das “modificações essenciais que se produzem em cada etapa 

(sociedade tradicional, condições prévias de arranque, descolagem, maturação, 

consumo de massas) e fazendo depender a génese de variáveis, mesmo extra-

económicas, que agem como condições para a produção de um efeito determinado”.  

Em tempos distintos e seguindo diferentes cenários da conjuntura económica 

mundial, os conceitos de crescimento, de progresso e de desenvolvimento, têm variado. 

Por isso, de acordo com Perroux (1987, p. 30), “a atenção dada ao desenvolvimento 

anuncia revisões radicais quanto ao domínio da economia e aos instrumentos de 

análise que aí se aplicam”. Esta reflexão permite-nos recordar Quintana-Cabanas 

(1989, p. 272), ao afirmar: “a um país, chamamos desenvolvido quando tem uma 

produção diversificada, suficiente para garantir uma certa independência, em relação 

aos mercados internacionais”; pelo contrário “um país subdesenvolvido é aquele que 

não consegue satisfazer as necessidades elementares dos cidadãos”. Tal situação leva a 

que o ratio do Produto Nacional Bruto (PNB)/habitante, tenha valores diferenciados 

sugerindo a sua distribuição assimétrica mesmo dentro das fronteiras políticas de um 

estado e da sua evolução ao longo do tempo. 

                                                
1 The stages of economic growth. Cambridge, University Press, 1960 
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Não cabe neste âmbito deste texto discutir as razões de natureza geográfica ou 

política, histórica, económica ou outras, responsáveis por esta situação. Disso temos 

registo no importante acervo bibliográfico sobre as teorias do desenvolvimento regional 

e em estudos sobre os contextos e a sua evolução no tempo. No entanto importa 

recordar que tais abordagens são acompanhadas por indicadores de diferente natureza: 

demográfica, económica, social e cultural, que permitem identificar estádios 

diferenciados da evolução societal de um país ou região, e que se repercutem nos níveis 

de instrução e de bem-estar dos seus habitantes, ou seja, no seu desenvolvimento social 

e humano. Mais ainda, têm vindo a surgir com maior intensidade no período posterior 

ao da segunda guerra mundial (WILLIS, 2005, p. 27 e p. 36-38)  

De entre os autores que se interessaram sobre esta temática recordamos Perroux 

(1987, p. 30), que no enunciado teórico sobre o “novo desenvolvimento”, remete-nos 

“para o homem, sujeito e agente, para as sociedades humanas, para a sua finalidade e 

para os seus objectivos manifestamente evolutivos” (Loc. cit.), ou seja, para 

"desenvolvimento de cada homem e de todos os homens". Como defende este autor (Op. 

cit., p. 34), este processo deve ser feito no quadro alargado das relações espaciais, no 

qual se inscrevem os fenómenos sociais e no âmbito mais restrito da actividade humana 

em estreita ligação com a sociedade. No mesmo sentido pronunciou-se Lopes (1995, p. 

18), considerando que “o desenvolvimento tem que ver com as pessoas e estas 

localizam-se, como se localizam quaisquer outros recursos, como se localizam as 

actividades”. Por isso, acrescenta o mesmo autor (Op. cit., p. 19), o desenvolvimento 

impõe “condições de ordem qualitativa – de equilíbrio, de harmonia, de justiça social – 

(...) e exige ainda, numa perspectiva temporal, que a utilização dos recursos garanta 

permanência e estabilidade (...)”.  

Embora pertinentes estas considerações não escondem a discussão proposta por 

Perroux (1987, p. 13), acerca do significado ambíguo do próprio conceito de 

'desenvolvimento'. Alerta-nos este autor para o facto dele ser, ao mesmo tempo, "a 

acção de desenvolver e o que daí resulta" defendendo, por isso, uma análise de natureza 

"epigenética", que advém da complexificação crescente da própria sociedade e da 
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interacção constante dos actores com o seu meio, dos organismos com os agentes e dos 

processos com os seus resultados. Tal significa que tendo em conta experiências já 

recentes, o quadro teórico que subjaz à noção do “novo desenvolvimento” (Op. cit., p. 

31-32), obriga a que este seja: 

- global, ou seja, que tenha uma “visão de conjunto das dimensões de um todo 

humano e a diversidade dos aspectos que deve ser assumida nas suas relações, para 

além das análises especiais”; 

- endógeno, abarcando “as forças e os recursos interiores de uma nação e a sua 

utilização e valorização coerentes”; 

- integrado, ou seja, “reunindo unidades ou factores num mesmo conjunto”. 

Daqui decorre que ao reflectirmos sobre a natureza de certos indicadores 

económicos e sociais escolhidos para identificarem um determinado estádio de 

crescimento que acompanha o processo de desenvolvimento, nos interroguemos não só 

sobre a sua origem e significado, mas também 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 no bem-estar da população residente num determinado 

território e na sua influência sobre os territórios vizinhos. A variação desta relação 

determina a intensidade dos fenómenos migratórios. No seu conjunto estes confirmam a 

existência de diversos factores relacionados com o crescimento e o desempenho do 

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

e os fenómenos de expressão urbana, que tão bem atestam a dimensão das migrações 

humanas.  

Acontece que toda e qualquer desigualdade do desenvolvimento sócio-económico 

e cultural arrasta consigo resultados distintos e progressos diferenciados levando a uma 

alteração dos "comportamentos e das mentalidades" (BIROU, 1978, p. 94), dos papéis 

sociais e das formas de desempenho e à transformação das hierarquias tradicionais em 

hierarquias renovadas. Mais ainda, garantem o aumento do nível cultural que 

acompanha o progresso económico (QUINTANA-CABANAS, 1989, p. 349), de que 

resultam mecanismos complexos associados ao espaço onde se concentram as unidades 
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responsáveis pelo progresso económico, à melhoria dos modelos organizacionais das 

unidades de produção e de serviços que concorrem para a sua evolução e, também, às 

inovações técnicas decorrentes do nível de escolarização e da formação da mão-de-obra 

ou seja, do “factor humano” e da sua qualificação.  

Assinala ainda o supra-citado autor (Op. cit., p. 353) que, se os modelos de 

crescimento baseados na „economia clássica‟ consideram os três factores principais: 

recursos naturais, trabalho e capital, como indispensáveis ao desenvolvimento global e 

de cada povo, na chamada “economia do conhecimento”, o aumento da educação geral 

e tecnológica permite considerar a educação como um verdadeiro “capital humano” que 

acompanha os restantes factores de produção, mas que permite a inovação, chave da 

melhoria dos métodos de produção, de organização e da produtividade empresarial. O 

que acabamos de referir ilustra como toda e qualquer desigualdade do desenvolvimento 

arrasta consigo resultados distintos e progressos diferenciados do desenvolvimento 

económico, do desenvolvimento pessoal e dos valores da própria sociedade 

(PERROUX, 1987. p. 72), aspectos que se traduzem na evolução da actividade humana. 

Por isso a análise desta ao longo do tempo, constitui um dos aspectos a reter na 

compreensão do crescimento demográfico e sócio-económico das sociedades em geral e 

em especial naquelas em que a sua evolução e crescimento tem por base a economia 

rural, o comércio e as trocas sedeadas em vilas ou cidades de maior dimensão.  

Se atendermos a um estudo pioneiro de Lopes (1971, p. 11) e às considerações 

sobre este assunto, aceitamos que “não parece duvidar-se de que o desenvolvimento 

económico conduz à concentração das populações e, uma vez iniciado o processo, os 

seus efeitos multiplicadores levam ao desenvolvimento de maiores lugares (centrais)”, 

ou seja, no dizer do referido autor (Op. cit.), que “o desenvolvimento económico tem 

gerado urbanismo; e o urbanismo, a partir de certo ponto, tem acelerado o crescimento 

económico”. Associando esta reflexão a um determinado território temos de considerar 

que a evolução dos seus habitantes anda a par da construção do “complexo histórico-

geográfico” e da evolução das inovações técnicas sugeridas pelo crescimento dos 

habitantes, pela sua adaptação ao meio e pelos movimentos migratórios (ARROTEIA, 
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2009). Neste processo as cidades são consideradas como centros de atracção das 

actividades económicas e das populações residentes nas áreas vizinhas (GASPAR, 

1972), sendo evidente o estabelecimento das múltiplas relações entre os fenómenos de 

industrialização-urbanização e os movimentos da população.  

Diversos autores têm vindo a chamar a atenção para a importância destes 

movimentos (ALARCÃO, 1964; NAZARETH, 1988; ALBERGARIA, 1999; COSTA, 

2002), comprovados através da verificação de elementos estatísticos relacionados com a 

mobilidade interna e de outros estudos relacionados com o processo de 

desenvolvimento regional (MARQUES, 2004). No seu conjunto estes evidenciam "a 

tendência primeiro para a industrialização e depois para a "terciarização" com 

acentuada diversificação dos serviços" (LOPES, 1987, p. 292-293), sugerindo 

diferentes tipos de leituras: geográficas, sociológicas, económicas e outras, sobre a 

natureza, a dimensão, a extensão e os seus efeitos na população. A referência a outros 

contributos permite recordar Quintana-Cabanas (1989, p. 267) que reconhece, nos dias 

de hoje “el desarrollo se caracteriza por un aumento del sector terciario en la 

actividad laboral”. Neste caso os sectores primário e secundário contribuem “só, 

indirectamente, para o bem-estar humano, proporcionando as bases materiais que o 

condicionam”, e o sector terciário (Loc. cit.) “proporciona directamente o bem estar 

humano, constituindo-o e assinalando o nível que este chega a alcançar”. Este é um 

dos autores que se refere à evolução dos sectores de actividade, tal como foram 

identificados por Colin Clark, considerando que o crescimento do sector terciário tem 

vindo a afirmar um novo sector, o “sector quaternário”, derivado da economia do 

conhecimento (Op. cit., p. 269) o qual, conjuntamente com o anterior, é dominado pelos 

“white-collars” (Op. cit., p. 347).  

Tomando como exemplo a sociedade americana, Willis (2005, p. 41) reconheceu 

que ao longo de séculos esta experimentou diferentes níveis de desenvolvimento 

económico, desde o estádio identificado pela sociedade nativa, com base nas 

actividades de subsistência; ao estádio seguinte, de grande desenvolvimento das 

actividades agrícolas; à fase de inovação e de desenvolvimento, favorecida pela 
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revolução técnica, pela construção de diversas infra-estruturas, pelo incremento do 

comércio; à fase de maturidade, iniciada no início do século passado, com o lançamento 

das bases da economia moderna e, por fim, o estádio de consumo de massa, que 

acompanha as melhorias dos níveis de vida e de bem estar da população.  

Outras referências podem ser feitas com base na interpretação de autores 

clássicos, tais como E. Durkheim (1858-1917) e M. Weber (1864-1920), que no seu 

tempo deram um valioso contributo para a compreensão dos fenómenos nacionais e 

regionais do desenvolvimento. Para Durkheim
2
 (1893), a sociedade assenta em duas 

formas de solidariedade: a mecânica (por semelhança) e a orgânica (por diferenciação), 

diferenças que segundo Aron (1982, p. 298), “a oposição destas duas formas de 

solidariedade se combina com a oposição entre sociedades segmentárias e aquelas em 

que aparece a moderna divisão do trabalho”, que acompanha a evolução recente 

baseada no conhecimento científico. Assim e a propósito do contributo de Weber, 

assinala o referido autor (Op. cit., p. 466) que “a ciência é um aspecto do processo de 

racionalização característico das sociedades ocidentais modernas”, as que acabaram 

por experimentar os primeiros sinais da revolução industrial e urbana, determinantes 

para a eclosão dos fenómenos de mobilidade humana: mobilidade geográfica e social.  

Tendo presente a leitura de alguns daqueles autores retemos a importância da 

“consciência colectiva” ou comum, como “o conjunto das crenças dos sentimentos 

comuns à média dos membros de uma mesma sociedade” (DURKHEIM, 1977.I, p. 98), 

e do seu contributo sobre as normas, valores, conhecimentos e aptidões comuns, 

complementares da intensidade das relações de sociabilidade entre os membros do 

mesmo grupo ou colectividade, que se expressam nas aglomerações humanas 

decorrentes desta mobilidade. Aqui a disponibilidade de recursos humanos e sociais e a 

prevalência dos valores sociais colectivos, sobre os valores individuais, contribuem para 

a construção do “capital social” o qual, de acordo com Neto e Froes (2002, p. 56) - 

citando James Coleman - resulta da “capacidade disponível em grupos humanos para 

                                                
2 Veja-se: “A divisão do trabalho social”. Lisboa, Editorial Presença/Livraria Martins Fontes, 1977 (II 

Vols). 
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trabalharem juntos, visando objectivos comuns”. Nesta acção coexistem diferentes 

factores, que não só os de natureza económica mas também os de natureza cultural e 

social, ligados à família, à escola e aos demais agentes de socialização e de formação.  

 

2. Factores desencadeantes dos processos de desenvolvimento e de 

mobilidade 

Tendo presente o caso dos movimentos gerais da população notamos que estes 

têm vindo a acentuar a persistência de "assimetrias espaciais" que no caso português, 

acompanham os fenómenos de "bipolarização e litoralização" (NAZARETH, 1988) 

existentes no nosso território, bem como a tendência gradual para o aumento do 

crescimento das grandes áreas urbanas do litoral, da Braga a Setúbal e Algarve. Disso 

nos dá conta a perda de população registada em diferentes áreas do país, 

particularmente sentida desde a década de setenta do século passado, realçando o 

agravamento das condições de repulsão e de desertificação interiores.  

Os dados anteriores carecem, mesmo assim, de análises mais detalhadas a nível 

regional que permitam identificar a extensão deste e de outro tipo de migrações que se 

têm acentuado com o desenvolvimento do ensino superior e a expansão da sua rede. 

Tratam-se dos movimentos relacionados com a mobilidade da população estudantil - 

mobilidade interna e no espaço europeu de ensino superior -, indispensáveis à formação 

do “capital humano” e ao desenvolvimento científico e cultural do país. Estão neste 

caso deslocações provocados pela frequência de estabelecimentos de ensino superior – 

educação terciária - no domínio da formação inicial ou já a frequência de outros 

estabelecimentos de ensino no âmbito de programas europeus de mobilidade estudantil 

do tipo Erasmus, e de outras acções relacionadas com o ensino, a investigação e a 

formação profissional.  

Pelo seu interesse na compreensão do desenvolvimento social e humano e da 

mobilidade geográfica e social que lhe anda associada, este fenómeno merece-nos 
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atenção já que tem vindo a ganhar um significado acrescido, estando na origem de 

outros fenómenos migratórios de carácter duradouro ligados à evolução do mercado de 

emprego e às necessidades regionais de mão-de-obra especializada. De facto, sendo o 

desenvolvimento um processo complexo, que tem a ver “não só com a expansão e o 

crescimento do sistema económico, mas também com as mudanças sociais e culturais 

que lhe andam associadas” (ARROTEIA, 2008, p. 15), ganha particular relevância “a 

formação dos recursos humanos e o „acréscimo de conhecimentos, de competências, de 

aptidões laborais‟” (Loc. cit.) e outras, adquiridas pelos membros da sociedade através 

de acções educativas consistentes e ao longo da vida. 

Em estudo de carácter prospectivo, Grilo (1987, p. 9), reconheceu “o benefício 

global obtido pela educação é geralmente mais alto que o resultante de investimentos 

em outros sectores económicos e que o investimento no ensino primário tem uma taxa 

de benefício social mais elevada que o investimento no ensino superior (...). No entanto, 

os investimentos no ensino superior possuem um benefício privado maior que o social 

significando que o indivíduo é mais beneficiado que a sociedade”. Outros autores têm-

se debruçado sobre este fenómeno. Entre eles voltamos a recordar Quintana-Cabanas 

(1989, p. 265), que suportando-se em estudos de Vaizey (1967)
3
, afirma o seguinte: “el 

desarrollo económico se debe a todo un conjunto de factores, que podrían ser 

sintetizados en los siguientes: crecimiento de la fuerza laboral, acumulación de capital 

físico, aumento del conjunto de conocimentos, y cualificaciones profesionales al 

alcance de la comunidad”. Estes factores promovem o crescimento económico e são 

igualmente responsáveis pela procura social da educação na medida em que o aumento 

da segmentação laboral obriga a formações cada vez mais aprofundadas e alargadas 

(Op. cit., p. 266).  

Outras questões relacionadas com este tema são ainda apontadas por Quintana-

Cabanas (Op. cit., p. 267), que recorrendo a contributos de Edgar Faure
4
 transcreve o 

seguinte: “Existen lazos estrechos entre los grandes objetivos que se fijan las 

                                                
3
 VAIZEY, John (1967) – La educación en el mundo moderno. Guadarrrama, Madrid 

4
 FAURE, Edgar et al. (1973). Aprender a ser. Alianza, Madrid 
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sociedades y las finalidades asignadas a la educación. Está claro que el círculo vicioso 

del subdesarrollo económico y de la desigualdad del desarrollo educacional sólo puede 

romperse si se ataca a los dos puntos. De aquí dos conclusiones: 

- Hoy más que ayer, toda reforma educacional debe pivotar sobre los objetivos 

del desarrollo, tanto social como económico; 

- El desarrollo de la sociedad no se puede concebir en absoluto sin renovar la 

educación”. 

Por sua vez, de A.M. M‟Bow (1982, p. 30)
5
 recorda que “el desarrollo ya no 

puede considerarse únicamente desde el ángulo del rendimiento económico y del 

aumento de los bienes materiales (....). Cultura y progreso son inseparables; por 

haberlo ignorado han fracasado tantos proyectos de desarrollo”. Corroborando esta 

citação, Quintana-Cabanas (1989, p. 278), afirma que a “situação cultural (...), tão 

pouco favorece a aprendizagem escolar”, em resultado quer dos modelos de educação 

adoptados serem “desfasados para poderem contribuir para o desenvolvimento” do 

país, quer porque “os objectivos quantitativos do desenvolvimento, copiados de países 

avançados, fazem esquecer os objectivos qualitativos que deveriam adequar-se à 

identidade, às circunstâncias e às possibilidades de cada nação”. Estas considerações 

ajudam-nos a compreender como o sistema de ensino é considerado como factor 

relevante do progresso social e do próprio desenvolvimento sócio-económico, processos 

associados à mobilidade humana.  

Note-se que o sistema de ensino, integrando todas as estruturas públicas e não 

públicas ligadas à educação e à formação, é uma entidade complexa, cujo 

funcionamento está dependente das orientações e opções do sistema político e de outros 

sistemas sociais: o económico, o demográfico, o administrativo e outros. Nestas 

circunstâncias o sistema de ensino desempenha múltiplas e complexas funções sendo o 

palco onde coabitam a estabilidade e a entropia; é um sistema aberto, reagindo aos 

estímulos internos e aos do seu exterior; é uma unidade mutável, que se vai adaptando 

                                                
5 M‟BOW, A.M. (1982) – Las raíces del futuro. UNESCO. Paris 
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às exigências do seu meio sem se deixar diluir nele próprio. Tendo presente uma 

perspectiva de “tipo ideal”, de Weber
6
 - associado à “noção de compreensão (...) ao 

que é característico da sociedade e da ciência moderna, a saber o processo de 

racionalização” (ARON, 1982, p. 482) -, este sistema deverá estar orientado para o 

aluno e para a sociedade, deixando claro que nas suas relações a escola e o próprio 

sistema educativo, deverão contribuir para o "desenvolvimento global da 

personalidade" dos alunos, para o "progresso social" e para a "democratização da 

sociedade".  

Como referimos noutro local, (ARROTEIA, 1991, p. 187) "a concretização das 

expectativas e das funções que atribuímos ao sistema escolar só é possível mediante a 

satisfação de um certo número de funções sociais", bem como da "observância de um 

conjunto de normas ditadas pela própria organização social onde aquele se insere". 

Numa perspectiva sistémica afirmámos ainda que tais pressupostos " são fundamentais 

para o bom funcionamento do sistema escolar que só poderá atingir plenamente os 

seus objectivos se os diversos elementos que o compõem se encontrarem devidamente 

articulados e solidários no cumprimento de um objectivo específico e comum a todos os 

seus membros". Se aplicado ao sistema de ensino estes princípios ditam a necessidade 

de este encarar a organização, a liderança, a gestão dos recursos humanos, a formação e, 

sobretudo, a qualidade dos serviços, como indispensáveis à inovação e ao progresso 

social, numa ligação articulada com as exigências da sociedade.  

No quadro de referências que estamos a assinalar importa-nos considerar a 

mudança social operada pela inovação, entendendo que esta, a “inovação técnica 

opera-se na sociedade que ela contribui a transformar” (MENDRAS, FORSÉ, 1983, p. 

9), não só de forma global mas, igualmente, “local ou segmentada, que se agregam 

para constituir a „bola de neve‟ e desencadear a mudança global” (Loc. cit.). Para 

tanto há que adaptar novas estratégias educacionais e formativas ao novo contexto 

                                                
6
 Max WEBER (1864-1920). Economista, Historiador e considerado um dos fundadores da 

Sociologia. Entre os conceitos fundamentais preconizados por Weber, destacam-se os de: 

“Sociologia compreeensiva”, “Tipo-ideal”, “Pluralidade das causas” e “Racionalização”. 
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social e político, económico e cultural, a condizer com as necessidades sociais, as 

dinâmicas locais e das próprias comunidades educativas. Entendemos por isso que o 

cumprimento das metas a atingir, promotoras do desenvolvimento social e humano, 

devem atender cada vez mais ao equilíbrio entre os sistemas sociais e educativos e aos 

desafios que se levantam resultantes do ajustamento entre "as necessidades de 

crescimento e de desenvolvimento económico...; a procura crescente da educação e a 

promoção das igualdades de acesso; a explosão do conhecimento e a natureza dos 

recursos disponíveis; a harmonia entre a quantidade e a qualidade do ensino" 

(ARROTEIA, 1991, p. 166).  

Como reconhece um documento do PNUD (2004, p. 127), “as pessoas são a 

verdadeira riqueza das nações” no sentido em que, “o objectivo básico do 

desenvolvimento é alargar as liberdades humanas”. Nestas circunstâncias reconhece-se 

a oportunidade do estudo dos fenómenos relacionados com a socialização, a mobilidade 

geográfica e a mobilidade social, associados a toda a população e, sobretudo, a estratos 

definidos da população jovem e de jovens-adultos e à sua frequência de cursos de 

educação terciária. Esta situação alicerça-se no fenómeno crescente da procura social da 

educação; na expansão e diversidade da rede escolar, no desenvolvimento humano, no 

desenvolvimento sócio-económico e cultural e na evolução das condições de vida da 

população portuguesa.  

Importa recordar que o aumento da procura social da educação surge como um 

dos sinais mais evidentes do processo de democratização do ensino, traduzido na 

“criação de condições de igualdade de acesso à educação, no acréscimo da frequência 

da população escolar, nos resultados do sucesso dos alunos e no aumento da 

participação dos cidadãos na vida da comunidade” (ARROTEIA, 2008, p. 63). Estas 

condições têm permitido o acesso de grandes faixas da sociedade, e não só um reduzido 

número de elites, aos diversos bens e serviços culturais contribuindo, por esta via, para 

a mudança social e cultural baseada na mobilidade geográfica e social desta população.  
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3. A procura da educação como indicador de mobilidade e desenvolvimento  

A existência em Portugal de um grande número de assimetrias e de desequilíbrios 

espaciais entre as regiões rurais e urbanas, do litoral e do interior, do norte e do sul do 

país, constitui um fenómeno bem conhecido de que nos dispensamos de aprofundar. A 

este respeito poderíamos evocar diversas medidas de política educativa relacionadas 

com a formação de recursos humanos na sua articulação com o processo de 

desenvolvimento regional. Entre estas, contam-se as que levaram à criação do ensino 

superior politécnico (Dec. Lei nº 513-T/79), salientando a importância da formação de 

"técnicos de que as actividades socio-económicas carecem" e o país necessita para o 

seu desenvolvimento. Por esta razão estabelece esta legislação que os estabelecimentos 

de ensino superior politécnico devem "colaborar directamente no desenvolvimento 

cultural das regiões onde estão inseridos", bem como "prestar serviços à comunidade, 

como forma de contribuição para a resolução de problemas, sobretudo de carácter 

regional, nelas existentes". 

Tomando como exemplo outras iniciativas tendentes à democratização do ensino 

em Portugal (ARROTEIA, 2008), registamos que estas têm levado ao alargamento 

progressiva da rede de estabelecimentos escolares, sobretudo no ensino superior e 

andam associadas às expectativas crescentes da população tendentes à maior 

mobilidade social conferida pela titularidade de um diploma. Neste contexto podemos 

considerar a educação terciária como um dos factores responsáveis pelo animação de 

diferentes circuitos económicos regionais e dos centros urbanos onde estão implantados 

estabelecimentos deste nível de ensino e, por conseguinte, mais um dos mecanismos 

responsáveis pela fixação de novos habitantes nestes centros e na sua área de influência. 

Entre eles contam-se não só a população docente e funcionários, mas também os 

diplomados (MARTINS, ARROTEIA, GONÇALVES, 2002), absorvidos pelo mercado 

de emprego promovido pelas empresas ou serviços da região. Tal tem vindo a acontecer 

no decurso das três últimas décadas, período em que se intensificou a mobilidade geral 

dos recursos humanos no nosso país por razões que têm a ver, nomeadamente, com a 

expansão da rede de Escolas desta natureza.  
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Note-se que o interesse com que hoje em dia a comunidade científica dedica aos 

fenómenos relacionados com a educação e a formação, comprova as afirmações mais 

consistentes de que esta constitui um importante factor de desenvolvimento com base 

na formação humana e pessoal dos alunos e na cooperação entre a instituição escolar e a 

sociedade. Esta cooperação assenta no reconhecimento de que a inovação e o 

desenvolvimento técnico e tecnológico justificam o alargamento dos estudos iniciais e a 

sua continuidade durante o exercício de uma profissão. Daqui se depreende a 

necessidade da formação ao longo da vida, tida como indispensável para o 

aproveitamento de novas competências e aptidões que permitam incrementar projectos 

de natureza pedagógica e científica, articulados com as necessidades do 

desenvolvimento regional, assente em processos complementares do desenvolvimento 

social e humano e na responsabilidade da educação como factor de mobilidade 

(geográfica e social) dos recursos humanos. 

A referência a estes aspectos realça as expectativas criadas em torno da 

ampliação da rede do ensino superior, universitário e politécnico (sobretudo de natureza 

pública), em todas as regiões do país. Neste caso os novos Institutos Politécnicos 

sedeados nas capitais de distrito constituíram-se como centros de polarização de novas 

escolas, de alunos e professores e de numerosos investimentos aplicados na construção 

de infra-estruturas (de natureza científica, cultural e social), que têm vindo a contribuir 

para alimentar as contas regionais. Tais investimentos contribuíram, igualmente, para 

reforçar a importância regional dos novos centros de ensino superior numa tentativa, 

ainda não conseguida, de orientar os novos cursos e áreas de formação às necessidades 

do tecido produtivo e às exigências de internacionalização da economia nacional. 

Na actualidade a expansão da rede de ensino superior em Portugal é considerada 

por diversos autores como um dos factores de desenvolvimento regional (COSTA, 

2002; CERDEIRA, 2008; ALMEIDA, 2008), mas não tem permitido contrariar o 

carácter repulsivo de certas regiões do país, como o demonstram diferentes indicadores 
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sociais, demográficos e culturais
7
 recentes. Esta apreciação contraria as exigências das 

muitas transformações políticas, sociais e económicas que têm afectado crescentemente 

a nossa sociedade e sobretudo o processo de democratização do ensino (expresso já na 

reforma Veiga Simão e aprofundado depois do 25 de Abril de 1974) e por outras 

reformas políticas lançadas nas últimas décadas. Recorde-se que o processo de abertura 

do sistema de ensino a um número crescente de cidadãos de todas as origens sociais e 

culturais tem sido correspondido pelo aumento crescente da procura social da educação 

e pelo acréscimo das respectivas "taxas de escolarização". Para tanto contribuíram o 

alargamento da rede escolar, a melhoria das condições de acessibilidade, a alteração dos 

modelos de formação de professores, as exigências do mercado laboral e o acréscimo 

das expectativas de mobilidade social conferidas pelo prosseguimento de estudos.  

Independentemente de outros factores também o sucessivo alargamento do "ciclo 

de vida escolar obrigatório" ocorrido nos finais de sessenta e mais tarde nos finais de 

oitenta com a publicação da nova Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei nº 46/86), 

têm vindo a influenciar este aumento da procura social da educação, consolidando a 

expansão da própria rede. Alargando-se a rede e alterando-se as condições de acesso ao 

ensino superior, nomeadamente através de programas específicos para a população 

adulta, o crescimento da população neste subsistema de ensino traduz ainda as 

expectativas da sociedade e de alguns dos seus segmentos mais dinâmicos, que têm 

depositado muitas esperanças na formação conferida pelas universidades e institutos 

politécnicos. Nestas circunstâncias faz sentido considerar a importância do ensino 

superior como factor de desenvolvimento regional devido ao seu contributo na 

formação dos recursos humanos e nos processos de inovação social. Este é um dos 

aspectos que ganhou novo interesse depois de PORTER (1990) ter realçado a 

importância dos “factores básicos” fundamentais, tais como os recursos naturais, o 

capital e, sobretudo, a mão-de-obra especializada, no processo de desenvolvimento 

socio-económico. Independentemente destes, considera ainda este autor a acção de 

                                                
7 Vejam-se os dados estatísticos contidos em diversas publicações do Instituto Nacional de Estatística 

(INE) 
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outros aspectos, os factores 'avançados', tais como as redes de comunicação e as 

instituições de ensino superior, no crescimento responsável pela melhoria das condições 

sociais e de vida da população.  

Embora seja possível assinalar a existência de outros factores que estão na origem 

do processo de desenvolvimento regional na sua dupla perspectiva, espacial e temporal 

(LOPES, 1987, 19) pensamos, à semelhança de PERROUX (1981) e de CARNEIRO 

(1988), que a formação de recursos humanos tem vindo a constituir-se como um dos 

pilares fundamentais da "modernização humana, cultural, económica e social do país" 

(CARNEIRO, Op cit., p. 23). Assinalou este autor que o alargamento da rede de 

formação terciária em todo o território nacional (Loc. cit.) desempenhou "um papel vital 

no apetrechamento e contínuo aperfeiçoamento das lideranças regionais capazes de 

romper o círculo vicioso do subdesenvolvimento interior". 

Tendo presente o contributo do ensino superior na formação de recursos humanos 

(ARROTEIA, 1999), no prosseguimento das actividades de ensino e de investigação e 

na prestação de serviços à comunidade, parece-nos fundamental realçar que esta acção é 

tanto maior quanto mais aprofundadas e orientadas forem as aprendizagens para as 

necessidades produtivas locais, contribuindo para a mobilização eficaz da totalidade dos 

recursos endógenos de cada região, nomeadamente através da fixação de quadros 

técnicos nas áreas da sua residência. Para tanto importa salientar a necessidade de 

adequação dos cursos existentes ao tecido económico e produtivo regional e a 

capacidade do sistema de ensino desempenhar um papel de relevo no processo de 

modernização humana, social e económica, agindo como elemento facilitador do 

processo de inovação empresarial e de atracção de novos investimentos e habitantes. 

Recorde-se que entre as funções desempenhadas pelos sistemas de ensino, a 

socialização das gerações jovens e sua capacitação profissional, constituem duas dessas 

missões fundamentais. Não se tornando necessário referir as demais importa assinalar 

que a acção daquele sistema na formação dos recursos humanos, constitui a base em 

que assenta a "teoria do capital humano" nos aspectos que dizem essencialmente 

respeito aos investimentos humanos em educação-formação, no crescimento económico 
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e na distribuição dos rendimentos da população (BECKER, 1964). Note-se que foi no 

cenário do crescimento económico registado na década de sessenta, na Europa e nos 

E.U.A., que se valorizou a importância da educação como investimento produtivo e 

como factor promotor da igualdade de rendimentos e de mobilidade social em 

sociedades marcadas pelo dualismo e pela estratificação social. Essas situações foram 

encaradas como facilitadoras da democratização do ensino, justificando a enorme 

expansão dos subsistemas do ensino secundário e do ensino superior registada desde 

então, bem como a diversificação de diferentes iniciativas conducentes à aproximação 

da escola ao mercado de emprego.  

Por esta via podem justificar-se os enormes investimentos em prol da educação e 

da formação com vista à satisfação das necessidades crescentes de mão-de-obra 

qualificada, à promoção do desenvolvimento social e económico, à transferência de 

tecnologia e do conhecimento, ao lançamento de programas diversos de mobilidade 

estudantil e de activos. No entanto a marcha recente dos sistemas sociais e produtivos, 

bem como a evolução tecnológica e dos mercados tem estado na origem de inúmeros 

fenómenos de exclusão social e laboral, vindo a dar azo a que se ponham em causa 

certos aspectos relacionados com o investimento em educação, a evolução do 

crescimento económico e o agravamento das desigualdades sociais e de desemprego. 

Globalmente estes fenómenos, que tendem a acentuar-se na actualidade, têm 

questionado o papel linear da educação no processo de desenvolvimento. Sobre este 

assunto interrogou-se há muito HALLAK (1974, p. 196): que tipo de educação, "para 

quem e para que desenvolvimento?", vindo a sugerir uma pluralidade de modelos e de 

estratégias na construção das novas concepções de desenvolvimento que vieram a 

afirmar-se desde a década de setenta. Algumas destas preocupações foram seguidas por 

outros autores, que introduziram novos conceitos tais como os de desenvolvimento 

global e integrado, de desenvolvimento endógeno e centrado no homem, defendidos 

ainda por ABDEL-MALEK (1984) e pela UNESCO (1984) e apoiados em textos 

oficiais, especialmente da O.N.U., no começo dos anos oitenta. No seu conjunto estas 

novas propostas reconhecem a importância da formação inicial e ao longo da vida como 
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um processo fundamental da evolução da sociedade e da construção de novos processos 

de desenvolvimento.  

Para além destes contributos outros vieram a consolidar a relação entre a 

formação de recursos humanos e o processo de desenvolvimento socio-económico. 

Assinalamos os que consideram ser a formação de mão-de-obra a base indispensável 

para o desenvolvimento do PNB de um país. Tal entendimento associou o processo de 

planeamento da educação ao desenvolvimento do país, o qual pode ser igualmente 

apreciado tendo em conta a relação “custo-benefício” da educação. Neste caso os 

ganhos salariais do indivíduo podem ser equacionados em função do nº de anos de 

escolaridade, pressupondo-se que os benefícios adquiridos pela educação variam de 

acordo com as habilitações adquiridas. Elaborada em função de indicadores referidos a 

um passado ou baseados em estimativas previamente determinadas sobre a evolução das 

necessidades do mercado, esta teoria mostrou-se particularmente sensível às questões 

suscitadas pelo facto de nem sempre aos mesmos níveis de instrução corresponderem 

idênticos salários. Em relação à actualidade novos contributos teóricos justificam a 

crescente procura social da educação (DELORS, 1996). Contudo, porque esta anda 

associada a factores pessoais relacionados com as expectativas sociais da população, 

com as sua origens rurais ou urbanas, com a sua herança cultural e com as diferentes 

acessibilidades (física, socio-económica e cultural), torna-se difícil quantificar este 

fenómeno relacionando-o apenas a uma das causas dominantes. 

A apreciação destes aspectos não permite, apesar de tudo, justificar as mudanças 

em curso ao nível dos sistemas sociais, relacionados com o aumento do rendimento 

económico da população e com a importância da instrução nesse processo. De facto, a 

importância da educação na constituição dos “stocks” de capital formativo, associada à 

afirmação da teoria do capital humano, considera “a educação formal como uma 

intervenção cujo rendimento económico se podia medir estatisticamente por meio da 

análise do custo/benefício como o aplicado às estruturas salariais” (COLOM e 

DOMINGUÉZ, 1997, 85). Neste caso a educação deve ser considerada como um factor 

de produtividade já que aos indivíduos com maior escolarização se pode associar um 
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maior rendimento no trabalho. Tal tem vindo a verificar-se tanto ao nível da formação 

inicial como ao nível da formação laboral, num quadro de relativa estabilidade 

económica e social, mas perturbada pelos fenómenos e pela crise desencadeada pela 

globalização. 

Como assinalou MARTINS (1999, p. 98-99), são vários os factores que podem 

contribuir para o desenvolvimento económico, que surge como resultado de uma matriz 

complexa de factores relacionados com o crescimento da força de trabalho, a 

acumulação de capital físico, o aumento do conhecimento e das qualificações 

profissionais. Defende este autor (Loc. cit.) que, embora existindo uma relação forte 

entre a educação e a economia, a educação não se assume “como factor determinante 

na estrutura e rumo seguido pela economia”, mas mostra-se ”indispensável a sua 

acção, quer adequando a mão-de-obra ao sistema de emprego e tecnológico, quer 

socializando em comportamentos exigidos pelo sistema produtivo e pelo sistema de 

disfuncionalidades, como é o caso do desemprego”. Estas as razões que relançam a 

oportunidade dos estudos em prol dos sistemas de ensino na sua relação directa com os 

fenómenos de mobilidade de recursos humanos, da situação do mundo laboral e das 

exigências da sociedade de conhecimento na formação de sistemas e de territórios de 

conhecimento, coerentes com as mudanças em curso. 

 

Nota final 

A acção do ensino superior não se esgota na sua contribuição para a formação de 

diplomados de diversa natureza, mas na sua capacidade de resposta às necessidades de 

formação de recursos humanos, acção que deve assegurar de forma contínua e em 

complemento própria formação inicial. Compulsando indicadores relativos à 

distribuição das escolas, à frequência dos alunos ou mesmo à distribuição dos 

diplomados em Portugal
8
, verificamos que essa distribuição continua a não ser 

homogénea, mostrando as mesmas tendências e características que marcam a 

distribuição espacial da população portuguesa (ARROTEIA, 2007) ou seja, o peso 

                                                
8 Veja-se: INE, 2001 – XIV Recenseamento Geral da População; IV Recenseamento Geral da Habitação. 
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crescente da sua litoralização e uma distribuição radial para o interior seguindo os 

principais eixos de circulação. Tal facto pode continuar a justificar-se dada a oferta de 

oportunidades de emprego nas áreas metropolitanas e a atracção exercida pelos centros 

universitários tradicionais em relação aos novos centros. 

Esta situação, relativa à mobilidade dos recursos humanos em Portugal, tem 

vindo a ser considerada em diversos estudos de natureza académica (ARROTEIA e 

MARTINS, 1998; CERDEIRA, 1999 e 2008; ALVES, 2000, ALMEIDA, 2008), 

realçando, no seu conjunto, a crescente mobilidade das candidaturas de acesso ao 

ensino superior (CIPES, 2008), da frequência e da inserção dos diplomados no mercado 

de emprego. Tal situação torna inevitável o agravamento das assimetrias sociais e 

espaciais, conduzindo a uma desarticulação progressiva entre as áreas de origem dos 

estudantes do ensino superior e os seus locais de trabalhos. É o verificado em diversos 

situações de mobilidade dos diplomados pelo ensino superior, realçando a actualidade 

deste subsistema ser encarado como factor de desenvolvimento regional e da 

necessidade deste se enquadrar num processo global e coerente de planeamento social e 

humano que tenha em consideração as diferentes contextos regionais e a oportunidade 

de outros tipos de análise sobre a mobilidade geográfica e social da população 

portuguesa. 
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