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SESSÃO DE ABERTURA

Exmos Senhores

-  Ministro da Presidência, Dr. Nuno Morais Sarmento;
-  Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Presidência, 
 Dr. Feliciano Barreiras Duarte;
-  Secretária de Estado da Educação, Dra. Mariana Cascais;
-  Presidente da Comissão Científica do Congresso, Doutor Manuel Braga da Cruz;
-  Administradora da Fundação Calouste Gulbenkian, Dra. Isabel Mota;
-  Senhores Deputados;
-  Senhores representantes diplomáticos e consulares;
-  Senhores representantes das Associações de Imigrantes;
-  Minhas Senhoras e meus Senhores.

É com muito gosto que me encontro neste momento a abrir - no Dia Mundial do 
Imigrante, 18 de Dezembro, o I Congresso - “Imigração em Portugal - Diversidade 
- Cidadania - Integração”. Trata-se de um Congresso Científico, não de um espaço de 
propaganda, nem de celebração, nem de uma sessão de esclarecimento. Pretende ser 
um espaço de reflexão séria e científica, necessário pela actual situação da Imigração 
em Portugal, oportunidade e desafio para todos nós.

A meu ver, este Congresso é não só conveniente como necessário: fazer convergir e 
encontrar num só espaço e momento e em torno deste três grandes tópicos: - diversi-
dade, cidadania e integração - a reflexão e a experiência de tantas mulheres e homens, 
decisores políticos, investigadores, cientistas, imigrantes, pessoas que estão no ter-
reno, pessoas que vivem e reflectem a realidade plural da imigração em Portugal, num 
contexto europeu e mundial. Sou, devo confessar, daqueles que acreditam que “não há 
nada mais prático do que uma boa teoria”. Por isso, trata-se de promover uma reflexão 
que leve à acção, ao nível pessoal, associativo, local e central.

Este é apenas o I Congresso e espero sinceramente que outros se sigam; o tema, certa-
mente, não se esgotará e o formato escolhido - embora acertado, na minha opinião - tem 
os seus inegáveis limites: não é um Congresso de imigrantes mas um Congresso sobre 
a imigração, embora os imigrantes, das mais variedades origens, estejam presentes na 
assembleia, através das suas associações e como comentadores nos diversos painéis. 
Numa palavra, a este Congresso sobre Imigração deve seguir-se outro, noutros moldes 
que seja o Congresso das Comunidades Imigrantes.
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O fenómeno da imigração é sempre um fenómeno de dupla direcção - o que chega e 
o que acolhe e integra. Neste I Congresso, na presença e com a colaboração activa 
de muitos imigrantes e seus representantes, voltamo-nos, sem exclusividade, para a 
sociedade que acolhe e integra, concretamente, Portugal.

Numa segunda fase, num II Congresso, debruçar-nos-emos predominantemente sobre 
aqueles que imigram, que chegam, na sua pluralidade, anseios e direitos. Lanço aqui a 
ideia e o desafio e desde já, sem me querer substituir aos imigrantes e suas associa-
ções, em nome do Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas (ACIME) me 
comprometo a todo o apoio e colaboração.

A imigração, concretamente em Portugal, não é um problema, é uma realidade incon-
tornável, na sua quantidade (cerca de 5% da população residente e 10% da população 
activa) e qualidade, com imigrantes vindos da Oceânia, Ásia, África (sobretudo dos 
PALOP) América (sobretudo do Brasil) e Europa (com a recente imigração chamada “de 
Leste”), imigrantes espalhados por todo o território e ocupando os mais variados locais 
no espaço social.

Tenho da imigração, em geral, como pública e repetidamente o tenho afirmado, uma 
visão francamente positiva, em termos humanos (a procura de uma vida melhor e o con-
vívio da diversidade) demográficos, financeiros, económicos e até ecuménicos. Mas um 
fenómeno desta dimensão e aceleração, apesar de positivo, não pode deixar de trazer 
consigo problemas perante os quais não podemos fechar os olhos: tráfico e exploração 
de pessoas, necessidade de informação, aprendizagem da língua, reconhecimento de 
habilitações e competências, passagem à prática do princípio constitucional da igual-
dade, problemas da 2.ª e 3.ª geração e da nacionalidade, representações negativas 
veiculadas pela comunicação social, desemprego, estabilização da família, etc., etc..

É por tudo isto que não defendendo de modo algum uma Europa ou um Portugal - for-
taleza, também, responsavelmente, não posso defender uma política de portas escan-
caradas, pois as primeiras vítimas dessa política seriam os próprios imigrantes e não 
faltaria quem quisesse explorar em atitudes xenófobas, sobretudo em época de crise 
económica e de emprego ameaçado, as dificuldades reais, transformando-as em papões 
ameaçadores...

Se olharmos para o programa do Congresso e virmos os nomes aí presentes - Presidente 
da República, Primeiro-Ministro, Ministro da Presidência e seu Secretário de Estado, 
Comissário Europeu, Prof. Demetrios Papademetriou, deputados, especialistas nas 
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diversas áreas, representantes de associações de imigrantes, de centrais patronais e 
sindicais, economistas, sociólogos, geógrafos, juristas, activistas dos direitos humanos 
e de organizações da Igreja Católica, - duas coisas, creio eu, saltam à vista: a variedade 
dos pontos de vista representados, por um lado; e por outro, o pluralismo das persona-
lidades, convidadas não em função de pertenças partidárias ou ideológicas, mas sim da 
qualidade do seu contributo. A Comissão Científica do Congresso, que saúdo na pessoa 
do seu Presidente, Professor Doutor Manuel Braga da Cruz, está pois de parabéns.

Permitam-me ainda confessar que me surpreendeu pela positiva a aceitação pronta e 
disponível de todas as personalidades convidadas. Foi, para mim, mais um sinal con-
firmativo da necessidade e oportunidade deste Congresso. Convido todos os presentes 
a participar neste Congresso com a atitude de fundo que eu próprio me proponho ter: 
humildade. Só o humilde, aquele que sabe que não sabe tudo, aquele que está disposto 
a mudar ou alterar a sua posição, aquele que é capaz de se pôr a si próprio em questão, 
está em atitude de verdadeira escuta e aprendizagem e certamente os outros, apesar 
de todas as diferenças e confrontos, têm muito a dar-nos e a ensinar-nos.

A palavra Imigração - é bom lembrá-lo, não é uma palavra neutra e fria, é uma realidade 
que encerra pessoas, muito concretas, com as suas vida, alegrias, esperanças e desejos. 
Por outro lado, é uma realidade viva, em movimento contínuo que não se deixa fixar 
nem parar. É um puzzle humano colorido, de inumeráveis cores, línguas, sabores, tradi-
ções, culturas, religiões. Por isso mesmo, não pede apenas uma resposta, mas respostas 
variadas e sucessivas, um puzzle que se vai construindo com o esforço de todos.

A resposta ao desafio da imigração passa pelo conhecimento, a diversidade e a plu-
ridisciplinaridade, as perspectivas diversas, as leis, os regulamentos, os planos, os 
números, mas, no fundo, é uma questão de humanidade e de coração: reconhecer, 
ir reconhecendo, em cada outro, as suas necessidades, a sua plena dignidade, a sua 
cidadania: reconhecer, para lá das diferenças e com as diferenças, em cada outro uma 
pessoa, um concidadão e um irmão.

Resta-me dizer uma palavra breve de agradecimento: antes de mais ao Senhor Minis-
tro da Presidência e ao Senhor Secretário de Estado Adjunto, pelo apoio caloroso ao 
longo de toda a preparação do Congresso e pela presença nesta Sessão de Abertura. 
Quero agradecer ainda as presenças da Dra. Mariana Cascais, Secretária de Estado da 
Educação e do Prof. Doutor Manuel Braga da Cruz e nele de toda a Comissão Científica 
do Congresso. Agradeço também à Dra. Isabel Mota e à Fundação Calouste Gulbenkian.
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Quero também agradecer a presença do numeroso público, dos imigrantes presentes e 
dos representantes das suas associações e das diversas instituições e organizações que 
trabalham com e para os imigrantes.

Uma palavra última, de especial agradecimento, a três grupos de pessoas: aos confe-
rencistas, comentadores e moderadores dos diversos painéis, que tão gentilmente se 
prontificaram a dar a sua preciosa colaboração; à Comunicação Social, imprensa, rádio 
e televisão, da qual a boa integração tanto depende; e por fim a toda a equipa do Alto 
Comissariado que com a sua generosidade e flexibilidade garantiu as infra-estruturas 
e permitiu a realização deste evento.

Para todos, bom Congresso!

P. António Vaz Pinto, s.j.
(Alto Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas)
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Manuel Braga da Cruz
Presidente da Comissão Científica do I Congresso 
sobre Imigração em Portugal
Reitoria da Universidade Católica Portuguesa

Seja-me permitido agradecer antes de mais ao Senhor Alto Comissário para a Imigração 
e Minorias Étnicas, P. António Vaz Pinto, o honroso convite que me dirigiu para presidir 
à Comissão Científica deste I Congresso “Imigração em Portugal: Diversidade, Cidada-
nia, Integração” que aceitei não só com prazer mas como um dever, pela importância 
e acuidade da temática e da problemática em causa.

Portugal foi, durante séculos, um país de emigração, que se habituou a ver partir o 
seu povo para as mais diversas paragens do mundo. As marcas dessa peregrinação são 
bem evidentes em tantos destinos dos portugueses, nas culturas doutros povos, nos 
espaços por onde passaram e se instalaram. Por esse facto, a expansão europeia, e da 
sua civilização, tanto ficou a dever à gesta histórica dos portugueses.

Há poucos anos, porém, Portugal tornou-se simultaneamente país de imigração, destino 
procurado e demandado por muitos e variados povos. Alguém chamou a esta viragem 
o regresso das caravelas.

Sempre tivemos minorias estrangeiras entre nós, mas nunca com a expressão e as 
características da presente imigração. Vêm de vários continentes, pertencem a várias 
raças e etnias, são portadores das mais diversas culturas, professam diferentes con-
vicções religiosas, falam uma vasta pluralidade de línguas. De fenómeno episódico, 
quase imperceptível, a imigração passou a fluxo notório e marcante da nossa vivência 
colectiva, dotando a sociedade portuguesa de uma multiculturalidade que não conhe-
cíamos no passado.

Esta imigração não substitui a emigração, que persiste, embora com menor intensidade, 
mas coexiste com ela. O que permite confrontar as experiências do acolhimento rece-
bido com o oferecido, e daí ler a capacidade e as dificuldades de absorção e inserção 
que somos capazes de conseguir e de proporcionar.

Esta Conferência quis antes de mais tomar o pulso à realidade social a que se refere, 
medir as mais importantes dimensões do fenómeno: quer do ponto do vista demográfi-
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co e sociológico, quer do ponto de vista económico e cultural, passando pelas perspec-
tivas política e jurídica. Pretendemos perceber com objectividade as características da 
imigração em Portugal, detectar os problemas e desafios que representa. 

Uma boa parte da imigração de que falamos é ilegal, e por isso deficientemente  detec-
tada. Convém captar, antes de mais, a globalidade dela, para lhe perceber todo o alcan-
ce e significado. O ponto de partida das nossas considerações pretendeu por isso ser o 
levantamento mais exaustivo possível da imigração, nos seus aspectos quantitativos e 
qualitativos, na sua variedade de proveniências e de destinos.

A imigração, como sabemos, ocorre por razões de desequilíbrio demográfico, e daí a 
importância de compreender o seu significado económico, tanto para o nosso país de 
destino, como para os países de origem. Os imigrantes contribuem de forma decisiva 
para o desenvolvimento económico de uns e de outros. Daí que queiramos pôr em evi-
dência as motivações económicas da imigração e compreender a sua relevância. 

A imigração coloca à sociedade de acolhimento importantes problemas de integração 
social, quer em termos urbanísticos e habitacionais, quer em termos laborais e fami-
liares, quer em termos culturais e linguísticos. Por isso nos quisemos debruçar também 
sobre estas questões, que desafiam particularmente a nossa capacidade de planeamen-
to, a nossa legislação laboral, o nosso sistema de ensino.
 
Não menores são os problemas jurídicos que decorrem da imigração, na sua multiplici-
dade de aspectos, com a correspondente dimensão legislativa e política.

Como a problemática não é exclusiva, mas partilhada no quadro dos países europeus, 
quis a Conferência debruçar-se igualmente sobre a dimensão comparada de todas estas 
questões, mormente sobre as políticas de imigração, que regulam os fluxos, determi-
nam as condições de recepção e as perspectivas de absorção laboral e de integração 
social.

Estamos cientes que estamos a começar um caminho, e não a chegar ao fim dele. A 
imigração, se bem que experimentada de forma difusa, não tem sido estudada sufi-
cientemente. Importa conhecer para compreender, e para melhor actuar. A preocupação 
científica, que anima este Congresso, é garantia para um mais correcto equacionar dos 
problemas que solicitam intervenção.
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A interdisciplinaridade com que quisemos interpelar a realidade é demonstrativa da 
convicção que partilhamos de que só uma visão global poderá ajudar a entender e a 
resolver os problemas com que nos confrontamos.

Abertos, como sempre fomos ao longo da história, ao diálogo e cruzamento de culturas, 
animados pelo humanismo que caracteriza a nossa identidade e maneira de estar no 
mundo, queremos olhar para aqueles que compartilham connosco o mesmo espaço geo-
gráfico nacional com a solidariedade e a fraternidade com que sempre estabelecemos 
pontes através dos continentes e dos mares.

Fazemos votos para que estes dois dias de reflexão e debate nos ajudem a atingir estes 
objectivos. Agradecemos a todos os que se disponibilizaram para enriquecer com a sua 
presença e com o seu contributo este fórum, e a todos os que pela sua atenção ajudarão 
a fertilizar na acção os nobres propósitos que nos animaram, ao corresponder ao apelo 
do Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas.
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Nuno Morais Sarmento
Ministro da Presidência

Exma. Sra. Vice Presidente da Assembleia da República, Dra. Leonor Beleza
Exma. Sra. Secretária de Estado da Educação
Ex.mo Senhor Alto Comissário para a Imigração
Ex.mo Senhor Presidente da Comissão Científica do Congresso, Sr. Prof. Braga da Cruz
Exma. Sra. Dra. Isabel Mota, representante da Fundação Gulbenkian
Exma. Sra. Presidente da Comissão para a Igualdade e Direitos das Mulheres, 
Dra. Amélia Paiva
Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Parar para pensar a Imigração é o desafio que congrega os participantes deste Con-
gresso. Um desafio que ganha particular importância quando se trata de enfrentar um 
fenómeno que tem evoluído com extraordinária rapidez, mas ao qual nem sempre é dada 
a devida atenção. A falta de atenção, por seu lado, contrasta com a dimensão que esta 
questão actualmente assume. 

Quando nos referimos à Imigração nos nossos dias, seja em Portugal seja na Europa, já 
não falamos de uma realidade marginal ou residual em relação ao conjunto da socieda-
de. Falamos sim duma realidade central na nossa vida colectiva. É urgente, por isso, e 
com este pressuposto, pensar a Imigração.

Este é, de facto, o maior fenómeno demográfico que nos legou o milénio passado. Tor-
na-se hoje um dos mais importantes desafios que a Europa tem pela frente. Por isso, 
e na abertura deste Congresso, gostaria de partilhar convosco algumas reflexões que 
espero possam ajudar ao enquadramento desta realidade.

Em primeiro lugar, creio que é óbvio para todos que uma imigração feliz, bem conse-
guida, com plena integração depende, tal como um casamento, de pelo menos duas 
vontades: a do povo que emigra e a do povo que acolhe.

Sabemos que nenhum verdadeiro casamento se realiza apenas com a vontade de um dos 
cônjuges: a convivência no dia-a-dia tornar-se-ia insustentável e ninguém toleraria a 
permanência de tal situação. Também na imigração assim é. Se há pessoas que podem 
vir viver para a Europa e para Portugal, é porque nós, emigrantes e povo acolhedor, 
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assim o desejamos e consentimos. Fala-se muitas vezes da Imigração como se de cari-
dade miserabilista se tratasse. Nada mais errado! A Imigração é também, repito, uma 
necessidade e um desejo do povo português.

É certo que há hoje uma grande quantidade de pessoas que gostariam de viver na Europa 
e em Portugal – certamente mais do que aquelas que temos capacidade e queremos rece-
ber. É certo também que grande parte dessas pessoas vêm à procura de melhores condi-
ções de vida. Nesse sentido, é verdade que nós temos muito para DAR a essa população.
No entanto, nós só podemos dar na medida em que pudermos e aceitarmos RECEBER. 
E quem pensasse que não temos nada a receber dos Imigrantes estaria profundamente 
iludido. Se outro modo não bastasse, seria suficiente atentar nos factos que nos che-
gam através da estatística.

Neste âmbito, importa recordar os dados recentes sobre as populações europeia e portu-
guesa e o facto de se estar a caminhar para um envelhecimento acentuado e irreversí-
vel. As projecções demográficas das Nações Unidas dão-nos conta disso mesmo: 

• Nos próximos dois séculos prevê-se que a população europeia diminua para 538 mi-
lhões, isto é quase menos um terço do que a população actual (728 milhões). 
• Ao contrário do que se pensa, a taxa de envelhecimento é também mais acentuada 
nos países que, a partir de 1 de Maio, vão passar a fazer parte da União Europeia do que 
nos Estados Membros!
• No caso português, tememos que tal estimativa peque por optimismo. Segundo a 
projecção do Instituto Nacional de Estatística, prevê-se que já em 2050 a população 
portuguesa tenha diminuído cerca de 25%... – 7,5 milhões de portugueses contra os 
actuais cerca de 10 milhões! 

Não é daqui a duzentos ou trezentos anos, mas daqui a menos de cinquenta anos!!!

Neste envelhecimento rápido que a Europa vive, há dois factores a considerar: 

• Por um lado, a diminuição da população activa. 
• Por outro, o número crescente de idosos que esse grupo cada vez menor de traba-
lhadores vai ter de suportar. 

Face a este quadro, entendemos que não há solução para o problema demográfico na 
Europa que não contemple também a necessidade de a abrir à imigração. Por isso afirmo 
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claramente: a imigração tem que ser encarada como um dos eixos da vida social, eco-
nómica e financeira da Europa e de Portugal. Não aparece porque existe uma política 
de imigração. Pelo contrário, a imigração surge como algo quase natural, que se impõe 
pela realidade e que não podemos ignorar. É compreensível que o alcance da realidade 
a que nos referimos deixe alguns de nós muitos surpreendidos.

A Europa e Portugal foram historicamente povoadores. A América, grande parte da Áfri-
ca, a Oceânia são continentes que foram povoados de modo substancial pelos europeus.
Portugal também foi um actor determinante nesse processo. Actualmente ainda somos 
um País com cerca de 5 milhões de pessoas a viver fora de Portugal, um número equiva-
lente a quase metade dos que vivem no nosso território. Sempre nos vimos como povo 
emigrante. Só há muito pouco tempo somos País acolhedor.

Para alguns esta mudança é vista como uma ameaça. Não negamos que haja riscos so-
ciais e culturais associados a esta alteração que têm de ser devidamente ponderados. 
Mas acredito que devemos ver nesta inversão uma oportunidade. 

Se países como os Estados Unidos da América ou a Austrália foram desenvolvidos so-
bretudo a partir do esforço e sacrifício de milhares e milhares de imigrantes, também 
nós saberemos contar com o contributo de todos aqueles que nos chegam dispostos a 
contribuir para o desígnio nacional.

Como dizia recentemente o Secretário-Geral das Nações Unidas “se for dada a oportuni-
dade aos Imigrantes de explorar ao máximo o seu potencial, a vasta maioria tornar-se-á 
uma mais valia para a sociedade”. Esta mudança de mentalidade, a percepção e a pon-
deração das questões culturais e sociais que lhe estão associadas, tem de ser encarada 
como prioritária.

O I Congresso sobre a “Imigração em Portugal” é, por tudo isto, uma importante opor-
tunidade para aprofundar este desafio com que nos deparamos. 

Estamos conscientes de que esta não é apenas uma temática interessante e estimu-
lante; não é apenas uma reflexão importante no âmbito de mais um Congresso. É fun-
damentalmente um grande desafio que se coloca ao nosso País. Um desafio feito a 
partir dos imigrantes e dirigido para eles. Pensamos nas pessoas que vieram de longe 
e que nos são muitas vezes distantes. Este Congresso pretende ser mais um passo da 
nossa parte, dirigido às suas realidades, às suas dificuldades. É mais uma maneira de 
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podermos mostrar a todos que nos queremos aproximar, que queremos conhecer, estudar 
e partilhar, pensar e entender a realidade dos imigrantes. São fundamentalmente os 
desafios da integração da imigração com que nos devemos aqui debater.

Quando falamos de integração de imigrantes, estamos a assumir que há um esforço 
conjunto a fazer neste processo. Esforço de quem vem, mas também esforço de quem 
acolhe. Não é exclusivamente aos imigrantes que cabe desenvolver um esforço de adap-
tação e inserção. É também ao povo português, a todas as forças da sociedade civil, às 
instituições do Estado que cabe desenvolver a integração dos imigrantes.

Como poderíamos nós desejar e permitir que imigrantes venham viver na Europa e em 
Portugal e não procurar criar simultaneamente condições para que o possam fazer com 
dignidade, em condições de cumprirem o seu desejo de uma vida mais feliz?

Em nome pessoal e do Governo, congratulo-me com o esforço sem precedentes que 
no último ano tem sido feito nesta área. Não aceito, pois, um pretenso paternalismo 
vanguardista de quem julga ter o exclusivo das preocupações sociais. Como também 
não aceito aqueles que invocam tantas vezes os valores do humanismo e personalis-
mo, sem depois os praticarem. Porque os valores humanistas praticam-se, as políticas 
sociais executam-se. Não se podem ficar só pelas intenções. Política de imigração não 
é ter discursos bonitos e irrealistas. Também não é erguer falsas bandeiras de preten-
so altruísmo e humanitarismo, sem coerência, sem objectivos, sem qualquer tipo de 
ambição. Sabemos que muito mais pode e deve ser feito, mas em boa hora quisemos 
traçar uma política de imigração. Qualquer política e também a política de imigração 
tem que assentar em princípios e objectivos, uma vez enunciados estes, na busca da 
sua concretização. Por isso, foi com base na nossa experiência colectiva e também na 
responsabilidade histórica de Portugal, que definimos alguns Princípios Orientadores 
das Políticas de Integração. 

Em primeiro lugar, e tal como tem sido afirmado repetidas vezes por este Governo, para 
uma política de integração efectiva e coerente dos imigrantes, é necessário assumir o 
combate à imigração ilegal. Assumimo-lo desde o início e mantivémo-lo. Não podemos 
tolerar o tráfico de seres humanos e a exploração de mão de obra de quem está mais 
vulnerável. Este combate será prosseguido. O combate à imigração ilegal não nos impe-
diu de garantir com coragem uma política humanista no que diz respeito à reunião 
familiar dos imigrantes. Este é um combate de que nos orgulhamos, pois consideramos 
que o direito a viver em família é um direito essencial a ser concedido a todos os imi-
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grantes em igualdade de circunstâncias. Devo dizer a este respeito que vamos entrar 
no ano de 2004, dez anos depois de termos celebrado o Ano Internacional da Família, 
com a convicção de que estamos a pôr em prática uma política pró-família no quadro 
da imigração.

Por outro lado, quisemos também delinear uma política de integração assente na va-
lorização da diferença. Recusamos, pois, o princípio da assimilação, segundo o qual 
os imigrantes deverão ser como nós para poderem viver entre nós. Sabemos que todos 
temos a ganhar com uma sociedade heterogénea. O que nos une é o nosso destino, o 
objectivo para que nos dirigimos. Mais importante, pois, do que saber se viemos todos 
do mesmo local, é perceber para onde vamos. Todos. E quero aqui realçar que contamos 
com os imigrantes legais para a edificação de um novo Portugal. Todos estamos convo-
cados e os imigrantes não serão excluídos.

Em terceiro lugar, e na continuidade do que antecede, assumimos como um desafio a 
redução de conflitualidade e o combate da xenofobia. A este propósito importará 
dizer que permitir a entrada de um número de pessoas maior do que aquele que temos 
possibilidade de acolher e de integrar seria falta de senso e um contributo para uma 
conflitualidade social que a todos, repito a todos, prejudicaria. Não temos o direito de 
criar falsas expectativas nem contribuir para o surgimento de fenómenos de xenofobia. 
Por isso as restrições à entrada de estrangeiros, vistas tantas vezes como desumanas, 
são na verdade e em nosso entender uma importante forma de contribuir também para 
a integração.
 
Mas para além disso, é certo que o acesso ao emprego é a forma mais eficaz de com-
bater a exclusão. Para isso, apostamos no reconhecimento das habilitações e das 
competências e na necessidade de formação profissional contínua nas comunidades 
estrangeiras. Queremos, além do mais, que a segunda geração se torne uma primeira 
prioridade na sociedade portuguesa, garantindo um acesso efectivo à educação e à 
saúde, mas também o acesso a oportunidades de formação de identidade e de realiza-
ção pessoal. Só se o conseguirmos, cumpriremos plenamente e com coerência os objec-
tivos a que nos propusemos. Sabemos que são elevados, mas se não tivermos ambição 
não cumpriremos a nossa missão.

A terminar, sendo este o primeiro congresso deste nível que se realiza em Portugal, 
compreendam que temos uma enorme expectativa em relação à partilha dos vossos co-
nhecimentos. Esperamos que possam contribuir para o futuro de uma maior integração 
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dos imigrantes. Reconhecendo o que já se faz, apontando novos caminhos. Qualquer 
política nesta área pretende-se que seja dinâmica e aberta a todos os contributos. A 
integração dos imigrantes não compete, na verdade, apenas ao Governo. Por isso, espe-
ro que este Congresso possa servir para incentivar o meio académico, as associações de 
imigrantes, as organizações não governamentais, as estruturas da Igreja Católica e de 
outras igrejas, os representantes do poder local e outras forças da sociedade portugue-
sa a encararem o desafio da imigração como uma força positiva para Portugal.

Contamos com todos vós, para que os portugueses contem cada vez mais com os imi-
grantes!

Sabemos que a maneira como acolhermos os imigrantes, sobretudo num momento eco-
nomicamente difícil, é, sem dúvida, um teste aos nossos valores e às nossas convic-
ções.

Para mim, pessoalmente, esta é uma questão apaixonante. O que mais me motiva são 
as pessoas, na sua individualidade, com os seus sonhos e derrotas, medos e coragem, 
alegrias e sofrimento. O mais importante, para mim, é que sempre que a medida do 
sofrimento de uma pessoa dependa do nosso empenho – e aqui depende -  não podemos 
ter hesitações.

O nosso compromisso tem de ser total!
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Demetrios Papademetriou
Carnegie Endowment for International Peace

Hoje irei falar brevemente sobre o sistema de migração internacional, introduzir uma 
noção da dimensão, composição e distribuição dos imigrantes no mundo, discutir algu-
mas tendências (algumas mais genuínas que outras), e identificar alguns temas impor-
tantes relacionados com a migração, sobre os quais necessitamos de pensar um pouco 
mais e tratar bastante mais atenciosamente do que o que temos feito até agora.
 
1. O Sistema de Migração Internacional: uma visão quantitativa  

O sistema de migração internacional inclui países de destino, de origem, e de trânsito. 
Globalmente, cerca de metade das nações mundiais têm um papel significante neste 
sistema e, cada vez mais, existe um maior número de países a desempenhar simulta-
neamente múltiplos papéis — como locais de onde e através dos quais os imigrantes 
chegam, e como locais nos quais os imigrantes se estabelecem ou trabalham apenas 
durante um período de tempo. Também cada vez mais se nota uma interdependência 
crescente, ou, se quiserem, uma simbiose emergente entre trabalhadores, famílias, re-
des transnacionais de vários tipos, e políticas domésticas nacionais, estrangeiras e 
económicas. 

As estimativas do volume de migrantes internacionais rondam, aproximadamente, os 
175 ou 180 milhões de pessoas. Contudo, notem por favor que isto inclui cerca de vinte 
ou mais milhões de pessoas que eram migrantes internos até ao início dos anos 90, 
altura em que foram reclassificados como migrantes internacionais, quando a União 
Soviética se fraccionou num vasto número de Estados independentes. 

O que devemos reter é que precisamos de ter cuidado com o que lemos e como usamos a 
informação sobre a migração internacional, isto é, deve haver uma certa precaução no 
uso de estatísticas da migração, e devemos estar atentos ao facto de que as estatísticas 
falsas ou enganosas são, regularmente, os instrumentos de análise de muitos profetas 
do destino desta área.   

O fluxo de imigrantes é ainda mais difícil de estimar com alguma exactidão do que o 
volume de imigração. A minha melhor estimativa é que o número é aproximadamente 
entre os 7 e 10 milhões de pessoas por ano, das quais, aproximadamente quatro milhões 
conseguem o acesso, legal ou ilegalmente, às sociedades industriais avançadas. 
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Em termos de composição, o volume de imigrantes é praticamente composto só por 
homens. Contudo, o grupo imigrante com maior crescimento é o das crianças, seguido 
do das mulheres.  

Em termos de classes imigrantes, a maior categoria é a das famílias. O (re)agrupamento 
familiar é ainda a unidade de base e o pilar, ou multiplicador se quiserem, de qualquer 
sistema de imigração. As restantes categorias são, sequencialmente, as seguintes: às 
famílias imigrantes seguem-se, em número, os trabalhadores, e, muito distanciadamen-
te, os requerentes de asilo e refugiados. De facto, os requerentes de asilo ou refugiados 
representaram sempre menos de 10% do número total de imigrantes. É ainda de notar 
o crescimento de uma última categoria: a migração não autorizada ou irregular foi, de 
longe, a forma de migração com maior crescimento nos últimos dez anos. 

A distribuição do volume de imigrantes é aproximadamente a seguinte: no espaço (Es-
tados Unidos, Canadá, e México) do Acordo de Comércio Livre da América do Norte 
(NAFTA) existem aproximadamente quarenta milhões do volume total de imigrantes, e 
aproximadamente dois milhões do volume anual de imigrantes em circulação. A Europa, 
e com isto quero dizer União Europeia, Área Económica Europeia, e os 10 novos países, 
inclui uma percentagem do volume total de imigrantes provavelmente semelhante à 
da área do NAFTA. Apresenta uma percentagem um pouco mais pequena da circulação 
anual, sendo que tem uma base populacional um pouco maior — aproximadamente 460 
milhões na Europa, acima definida, em comparação com cerca de 430 milhões na área 
do NAFTA. Isto torna a Europa, largamente definida, uma área de densidade imigratória 
(relativamente recente) notavelmente significativa. Todavia, e da mesma forma que em 
qualquer uma das últimas quatro décadas, o maior número absoluto e percentagem do 
volume imigrante encontra-se na Ásia.  

Finalmente, em termos de densidade per capita, os países com o maior volume de nas-
cidos no estrangeiro (a medida mais geral e politicamente mais neutral para imigrantes) 
são: o Luxemburgo com cerca de 35 a 40 por cento, a Austrália com um pouco mais de 
25 por cento, a Suiça com um pouco menos de 25 por cento, o Canadá com cerca de 17 
por cento, e a Alemanha com cerca de 14 por cento. A estes, seguem-se países mais de-
sertificados a nível de densidade, entre 9 a 11 por cento de imigrantes nascidos no es-
trangeiro. Entre eles, encontram-se os Estados Unidos (que comporta de longe o maior 
número de novos imigrantes por ano do mundo, que inclui nas suas estimativas os cerca 
de 10 milhões de imigrantes não autorizados e a maioria dos seus residentes temporá-
rios de longa duração), a Suécia, a Holanda, a Bélgica, a França, a Grécia, etc. . 
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Vale a pena fazer uma última observação em relação a este ponto. Se subtrairmos do 
volume total de imigrantes os cerca de 20 milhões, maioritariamente russos que se 
tornaram migrantes internacionais em circunstâncias algo técnicas (foram as fronteiras 
que se mudaram e não eles!), o volume de imigrantes hoje em dia representa aproxi-
madamente 2.5 por cento da população mundial. Esta percentagem é relativamente 
semelhante à de 1960, 1970, 1980 e a grande parte dos anos 90.  

2. Grandes tendências da migração internacional

Existem algumas tendências para a migração internacional que são válidas, em maior ou 
menor grau, para sociedades industriais mais avançadas. Contudo, existe uma observa-
ção geral que eu gostaria de fazer antes de introduzir essas tendências: grande parte do 
crescimento e perseverança dos altos níveis de migração internacional é da responsabi-
lidade tanto da realidade de mercado das nossas sociedades (a que, provocativamente, 
chamo a nossa cumplicidade por providenciarmos as condições e circunstâncias nas 
quais todas as formas de imigração sobrevivem e aumentam), como deles (migrantes), 
como que a forçarem as nossas portas e a imporem-se a nós. Eu retomarei esta questão, 
explicita ou implicitamente, repetidas vezes durante esta apresentação porque está no 
centro da minha análise, mas bastante ausente em muitas outras.

Irei agora identificar três grandes tendências gerais: 

• A primeira, e talvez mais problemática, é a recusa de adaptarmos as nossas po-
líticas de imigração de modo a que reflictam melhor as realidades de mercado. 
Submetemos grande parte das nossas decisões sobre a imigração a sindicatos clan-
destinos e ao seu tráfico humano.   

• A segunda grande tendência tem duas dimensões e foca uma competição crescente 
por imigrantes de vários tipos. Actualmente, a competição por imigrantes especia-
lizados, que inclui estudantes, engenheiros, pessoas com especializações técnicas 
e tecnológicas, bem como profissionais médicos de várias áreas, é um facto con-
sumado. Existe outra tendência não tão concensual (e politicamente mais contro-
versa) que só lentamente está a vir a público. Esta tendência procura legitimar e 
regular a entrada temporária (mas não tanto a permanente) dos imigrantes que 
estejam dispostos a cumprir as regras e a trabalhar arduamente em trabalhos que 
muitos dos cidadãos dos países desenvolvidos acham cada vez menos aliciantes.  

• A terceira tendência apresenta-se-nos como um grande desafio, étnico e de gover-
nação: o crescimento da migração baseada em promessas falsas e servidão contra-
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tual. Geralmente associados, estes dois fenómenos vão além do comércio sexual, 
tópico de conversa actualmente em voga em alguns dos países industriais desen-
volvidos. 

Enquanto estas três tendências são, de alguma forma, óbvias e facilmente apoiadas em 
evidências, a fundamentação de análise de duas tendências adicionais não é, nem tão 
clara nem tão inequívoca, como a das três primeiras, embora isso não pareça afectar a 
popularidade das mesmas. 

• A primeira, assim denominada, tendência é que a “imigração está fora de controlo”. 

Existem, certamente, evidências que sugerem que os níveis de imigração têm aumenta-
do. Como referi anteriormente, a imigração não autorizada tem de facto aumentado, em 
termos absolutos e relativos, em termos da imigração total. Este facto contribui for-
temente para a percepção de fora de controlo. Contudo, na minha opinião e como referi 
anteriormente, penso que o que estamos a presenciar em muitos dos nossos países é o 
mercado a apoderar-se simplesmente de áreas de cujas responsabilidades os políticos e 
policy makers abdicaram. Por outras palavras, a natureza detesta vácuos e, consequen-
temente, o mercado decidiu preencher o vazio criado virtualmente em todos os nossos 
países, pela recusa dos políticos de criar e ampliar as possibilidades de regulação da 
entrada e acomodação dos imigrantes. 

• A segunda tendência requer uma análise mais céptica do que a que se faz normal-
mente. Refere que  “o sistema de asilo está fora de controlo”. 

Olhando para alguns números, mais precisamente para o número total de pedidos de 
asilo anuais nos países industriais desenvolvidos e, nomeadamente, para a baixa frac-
ção desses pedidos que é aceite, pode de facto parecer que o sistema de asilo está fora 
de controlo. Contudo, tal afirmação parece mais plausível do que é, apenas na ausência 
de alguns pontos de referência. Por exemplo, nos últimos anos foram apresentados me-
nos pedidos de asilo do que no início e em meados dos anos 90. O número de pedidos 
aumenta ou diminui largamente em função das medidas que os governos tomam para 
acabar com a ambiguidade e melhor definir a prevenção, adjudicações e expulsão das 
pessoas cujo pedido de asilo foi negado. A diminuição para metade do número de pedi-
dos de asilo no Reino Unido, num único ano (2003), é um exemplo do quão sensíveis os 
mesmos são à restrição de regras.
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Com isto quero dizer que os pedidos de asilo reagem, bastante mais do que alguns 
observadores pensam, às políticas e ao modo (rígido ou tolerante) como nós as aplica-
mos. Um tipo de falha, parece, mais do que qualquer outro, estar na base da disfunção 
do sistema: a falta de vontade da maioria dos governos de exercerem os princípios de 
boa governação, nomeadamente, expulsar as pessoas cujo pedido de asilo foi negado. 
Claramente, não é necessário acrescentar que, por forma a que a expulsão seja aceitável 
é necessário que a adjudicação do asilo, e de outras formas de protecção, sejam com-
pletamente transparentes, justas tanto aparentemente como na realidade e generosas. 
Um outro aspecto que também contribui substancialmente para a tensão no sistema de 
asilo é a nossa falta de vontade de criar canais para as pessoas poderem entrar e traba-
lhar nos nossos países sem terem de suplicar para proceder ao reagrupamento familiar. 
Tal comportamento convida segmentos inteiros das nossas sociedades a tentarem ma-
nipular o único sistema de entrada que algumas delas permitem. Esta é, seguramente, 
uma das questões a que me referia quando falei sobre o quanto implicados nós todos 
estamos neste problema.    

De seguida gostaria de apresentar sete questões políticas complexas, cuja relação com 
a imigração deveria ser levada bastante mais a sério do que é. Estou particularmente 
preocupado com o facto de nos colocarmos em risco ao ignorar a ligação entre estas 
questões. Não é que não reconheça o risco nestas questões. Ele existe e eu reconheço-
o. Contudo, compreender mais profundamente a relação entre estes aspectos e a imi-
gração (e vice-versa) é de tal forma fundamental para uma boa administração pública 
e governação eficiente, que não podemos evitar envolver-nos no esforço sem pagar um 
preço.
   
• Primeiro, compreender melhor as razões da crescente procura de trabalho desem-

penhado por imigrantes nos nossos países, em todos os níveis de especialização e 
em todos os sectores económicos.
• Especificamente, deveríamos considerar a ligação entre as falhas dos nossos 

sistemas de educação e instituições de formação em preparar os trabalhado-
res, necessários para que as nossas economias se tornem competitivas… e 
a imigração. Explorar sistematicamente a persistente falta de vontade dos 
nossos trabalhadores se tornarem mais móveis em termos geográficos, e a sua 
sistemática fuga ao que os japoneses chamam trabalhos 3-D— (demanding, 
dirty and dangerous) exigentes, sujos e perigosos —, trabalhos para os quais 
os estrangeiros têm sempre prioridade. Sei que existe grande discordância 
relativamente ao facto de os nossos trabalhadores estarem ou não dispostos a 
exercer muitas destas tarefas, contudo, gostaria apenas de vos fazer duas per-
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guntas que costumo fazer regularmente quando falo para uma audiência. Pri-
meiro, quantos pais conhecem que aspirem a que os seus filhos desempenhem 
este tipo de trabalhos? Segundo, numa época de aumento de regimes abertos 
ao comércio internacional, será que os empregos 3-D podem continuar a ser 
remunerados no mesmo nível que costumavam ser – quando o proteccionismo 
assegurava que os produtos estrangeiros ou permanecessem fora do país ou, 
por outro lado, que não se tornassem competitivos, mediante a criação de um 
sistema de altas taxas, impostos, e outras formas de regulação?  

• Segundo, e de certa forma relacionado com o primeiro, porque é que as perspec-
tivas de emprego são tão boas para imigrantes ilegais? Esta é uma área que exige 
uma introspecção analítica, política e, principalmente, bastante maior e muito 
mais honesta, para que vá bastante além da ladainha normal sobre maior controlo 
e melhores armadilhas. 

• Terceiro, como é que o desemprego está relacionado com a imigração, se é que está 
relacionado de todo? Esta questão está relacionada com a anterior e, como devem 
compreender, alude a “O rei vai nu”. 

• Quarto, estaremos nós a interiorizar e começar a pensar nas implicações da crise 
demográfica que existe em muitos dos nossos países e no potencial papel da imi-
gração como resposta a essa crise?  

• Quinto, será que reconhecemos que as remessas de imigrantes são uma forma po-
tencial e indolor, de atingirmos os nossos principais objectivos de ajuda ao de-
senvolvimento, e de, gradualmente e ao longo do tempo, contribuirmos para a 
diminuição de parte da migração indesejável dos dias de hoje?  
• Na minha opinião, poucas questões exemplificam melhor a nossa confusão 

relativamente à migração internacional, do que a nossa falha ao olhar as 
remessas de imigrantes como uma ajuda ao desenvolvimento, ou o crescente 
debate sobre se essas remessas são de facto recursos úteis aos objectivos de 
desenvolvimento dos países de terceiro mundo em crescimento!  

• Sexto, a relação entre a imigração e o Estado-Providência parece, por vezes, para-
lisar policy makers e intimidar completamente a maioria dos políticos — enquanto, 
para opor à imigração, apresentam a outros o teatro grego da antiguidade deux 
ex machina. A questão aqui não é rejeitar a ligação actual (muitas vezes adversa) 
entre estes dois fortes conceitos (isto é, que a imigração é um inimigo do Estado-
Providência), mas pensar melhor sobre como transformar a imigração num aliado, 
num contributo para a democracia social. 

• Sétimo, precisamos de pensar mais e reavaliar algumas decisões sobre as políticas 
de controlo da imigração que tomámos no passado e que, actualmente, atingiram 
praticamente um estatuto de teste à nossa seriedade sobre o assunto. Por exemplo, 
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as questões do controlo fronteiriço e nacional têm de ir além de “mantê-los do lado 
de fora”, e outras medidas intrusivas de regulação interna, procurando enfatizar 
mais a regulação e promovendo acções de controlo inteligentes que sejam conce-
bidas para ajudar a manter a integridade dos sistemas. Para tal, um primeiro passo 
fundamental passa por apoiar políticas que sejam simultaneamente consistentes 
com os factos reais (por exemplo, muitos imigrantes, se pudessem escolher, pre-
feriam ter a oportunidade de vir-e-ir do que ter de fazer escolhas de imigração do 
género um-ou-outro) e com os nossos interesses nacionais. 

Finalmente, existem algumas questões que nos preocupam demasiado e de uma forma 
desproporcionada, especialmente porque esta preocupação não parece ser particular-
mente produtiva. Torná-la mais produtiva requereria definirmos alguns objectivos, co-
meçarmos a procurar uma maior perspectiva de equilíbrio, tentando atingi-lo de forma 
sistemática nas questões políticas. 

Por exemplo, o verdadeiro objectivo político do nosso trabalho nestas áreas deveria ser 
um controlo, fronteiriço e nacional que enfatizasse uma regulação inteligente e acções 
de controlo concebidas para ajudar os programas e sistemas a manter a sua integridade. 
E deixem-me dizer-vos o que é que não funciona (investir apenas em recursos policiais e 
depender sempre de metodologias de controlo mais opressivas) e grande parte da razão 
porque não funciona (porque, teimosamente, negam as realidades do mercado, a nature-
za humana e os desejos de eleitorados importantes em cada um dos nossos países).  

O que estou a tentar dizer é que precisamos resistir ao impulso de procurar sempre 
novas balas de prata nos nossos esforços de gestão da migração. E com “gestão de 
migração” não quero dizer que devamos sentar-nos e relaxar. Em alternativa, a minha 
resposta passa por dar soluções políticas coordenadas e concebidas para reduzir a tal 
procura por imigrantes que, a longo prazo, é simultaneamente desnecessária e até pos-
sivelmente prejudicial, aumentar o acesso e regular inteligentemente a imigração que 
é, social e economicamente, necessária.  

Contudo, e infelizmente, em alguns locais a gestão da migração está a tornar-se um 
conceito sem significado. Na verdade, o Santo Graal mais usado actualmente na gestão 
da migração inclui coisas particularmente pouco interessantes, tais como: 

• Demasiadas conversações bilaterais e diálogos regionais que, excessivamente gas-
tos para serem úteis, continuam a existir abundantemente porque criaram o seu 
próprio momentum;

IM
IG

R
A

Ç
Ã

O
: P

E
R

SP
E

C
TI

V
A

S 
E

 D
E

SA
F

IO
S



29

• Demasiadas tentativas de estabelecer normas (uma nova “Comissão Global para a 
Migração” vai tentar mais uma vez); 

• Demasiados monólogos sobre esta questão, mascarados de diálogos e até de ne-
gociações (!). Neste contexto, países possivelmente como o vosso, e certamente 
como o meu, e suspeito que também muitos outros Estados da União Europeia, 
desenvolvem conversações com países de origem ou de trânsito sem oferecer nada 
do que lhes interessa verdadeiramente— um número substancial de vistos de tra-
balho, com períodos flexíveis – e que testaria novas ideias na área de gestão da 
migração; 

• Demasiada energia gasta com ideias cujo objectivo principal é o de ajudar-nos a 
livrar-nos de escolhas difíceis e não o de ajudar-nos a lidar com as questões verda-
deiras (como considerar o realojamento enquanto alternativa ao asilo, ou pensar-
mos que uma dúzia de vistos de trabalho possam ser o antídoto para a imigração 
ilegal de larga escala); e, finalmente,  

• Demasiados argumentos exaustivos sobre a “competência” e “primazia” burocráti-
ca desta questão, quer seja na União Europeia ou na minha região da América do 
Norte. 

CONCLUSÃO 

Na minha opinião, quando estiver tudo dito e feito, quando todos os advogados de 
defesa e de acusação da migração tiverem exposto o seu caso, deveremos concentrar a 
nossa força e franqueza no reordenamento dos nossos potenciais de investigação polí-
tica e intelectual, e nas prioridades de forma a reintroduzir uma complexidade no nosso 
pensamento e acções relativas à migração internacional. Ao fazê-lo, devemos dispor as 
nossas respostas numa configuração de sistema onde o feedback seja a principal forma 
de adaptação e aprendizagem, através da experiência de que o sistema dispõe. 

Nesta perspectiva,
  
• Devemos optar por fronteiras mais inteligentes e não por fronteiras abertas ou 

fechadas, 
• Não devemos fugir de, mas sim procurar práticas de gestão intelectualmente mais 

elaboradas, 
• Devemos desenvolver, qualquer nova linguagem necessária e a sintaxe politica ade-

quadas ao envolvimento activo das populações nas conversações nacionais sobre 
imigração e (i)migrantes,
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• Devemos empenhar-nos mais seriamente em conversações sobre a conversão do 
status quo em processos de migração legais, regulados e seguros,

• Devemos investir bastante mais energia e vários tipos de capital na integração 
dos imigrantes — e assim lidar com a crescente diversidade que define todas as 
sociedades industrializadas avançadas da actualidade.  

Ao fim e ao cabo, a tarefa com que nos confrontamos hoje, e com que nos confronta-
remos nos anos que se seguem, é a de gerir uma mudança rápida e profunda, causada 
apenas parcialmente pela migração internacional. Para gerir, quer a conversação, quer 
as políticas internas e externas que podem conduzir essa mudança ao beneficio das 
nossas sociedades a longo prazo, necessitamos de:

• Mentes mais rígidas, 
• Corações mais moles, 
• Conciliar melhor as nossas obrigações legais e morais,
• Mais lideres politicos e 
• Mais sucessos políticos e administrativos para que possamos partilhá-los, come-

çando a atingir recordes de desempenho nesta área política tão difícil.   

Muito obrigado pela vossa paciência e atenção.
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Uma política comum de imigração

António Vitorino
Comissário Europeu da Justiça e dos Assuntos Internos
Comissão Europeia

Nos últimos anos, as migrações têm, pouco a pouco, vindo a ocupar um lugar cada vez 
mais central na vida política, económico-social e cultural dos países industrializados. E 
Portugal não é uma excepção. Inicialmente um país de emigração, está agora a revelar-
-se como um pólo atractivo para certas comunidades de imigrantes que, de um modo ou 
de outro, se identificam com o nosso país e que por, variadíssimas razões, aqui se vão 
concentrando. Um dos grandes elementos propulsores desta mudança foi, sem dúvida, 
a adesão de Portugal à União Europeia.

Perante um quadro evidente de um país de imigração parece ser crucial entender, desde 
o início, que as actividades, instrumentos e mecanismos utilizados para lidar com tal 
fenómeno não devem ser isolados do contexto interdisciplinar que a imigração implica. 
Noutra perspectiva, Portugal também não pode encarar o fenómeno migratório sozinho. 
Apesar de muitas tarefas estarem a seu cargo, uma cooperação activa com os outros 
Estados-Membros é imprescindível. É exactamente este ponto que pretendo demonstrar 
com esta minha intervenção, uma vez que esta necessidade justifica a existência de 
uma política comum de imigração.

Ao nível comunitário, o primeiro enquadramento no que toca os assuntos migratórios 
foi-nos dado pelo Tratado de Amsterdão (1999) e fortalecido com o Conselho Europeu 
de Tampere nesse mesmo ano. Sentia-se e sente-se que a liberdade que usufruímos como 
cidadãos da União, não pode ser um reduto só nosso. Aí se disse que pelo simples facto 
de a União existir, constitui um pólo de atracção para muitas outras pessoas no mundo 
que não podem beneficiar da liberdade que os cidadãos da União consideram como um 
direito adquirido. E que seria contrário às tradições europeias negar essa liberdade 
àqueles que, por circunstâncias diversas, têm motivos justificados para procurar ace-
der ao nosso território. O objectivo último proclamado era o de uma Europa aberta e 
segura.

Para alcançar esta Europa, a União tem de definir uma política europeia de imigração, 
que encaixa no seguimento da inexistência de controlo nas fronteiras entre a maioria 
dos Estados-Membros e da existência de uma fronteira externa comum. Tampere realça 
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ainda a importância do combate contra a imigração ilegal (ponto particularmente refor-
çado no Conselho Europeu de Sevilha de 2002) e contra a criminalidade a ela associada, 
por um lado, mas não esquece o lado mais sociológico que reside na necessidade de 
um tratamento equitativo (não discriminatório) dos nacionais de países terceiros, bem 
como a parceria com os países de origem, pelo outro. Anteviam-se já nessa altura as 
longas discussões jurídicas sobre o estatuto dos nacionais de países terceiros e da pre-
mente aproximação das várias legislações nacionais. Implícita ainda em todo este pro-
cesso de construção de uma política comum de imigração está a política de integração, 
que tem de ser cuidadosamente estruturada e implementada pelos Estados-Membros.

O fenómeno migratório é muito mais complexo do que uma mera deslocação de massas. 
Ele estende as suas ramificações às áreas do emprego e desenvolvimento, e alerta 
também para algumas tendências económicas e sociais insustentáveis que afectam 
tanto a União Europeia como os países de onde essas comunidades de imigrantes são 
originárias. Uma gestão das migrações, tanto ao nível nacional como comunitário, 
parece impor-se. A política de imigração-zero que se impôs nos países da Europa nos 
anos 70, como resposta ao aumento do desemprego, não tem justificação nos dias de 
hoje. O fluxo migratório mudou de carácter e às imigrações económicas começam a 
juntar-se em grande número aquelas resultantes da reunificação familiar. A preocupa-
ção existente hoje em dia parece ser mais ao nível da integração social dos imigrantes 
e menos em torno do eventual ‘roubo de emprego’, apesar de este último, sem grande 
fundamento, continuar a afligir ainda as populações locais. O balanço da imigração, em 
termos económicos, ou será benéfico (crescimento do PNB e descida da inflação) ou 
quanto muito, na pior das hipóteses, será neutro. Logo, a problemática não será tanto 
económica... A sociedade portuguesa ainda é uma sociedade bastante homogénea e 
apesar de se tentar empolar uma preocupação mais económica com a imigração, seria 
talvez mais realista focar a dificuldade de encarar o fenómeno de um ponto de vista 
sobretudo cultural. Não deixa de ser um indício preocupante, revelado numa sondagem 
recente RTP/Público, o facto de 3 em cada 4 portugueses maiores de 18 anos se opor à 
entrada de mais imigrantes em Portugal.

É conveniente ter em mente que a dinâmica populacional também tem um papel im-
portante. A população, de acordo com a maioria das previsões, está a decrescer e a 
envelhecer e em breve se assistirá a um declínio das suas forças trabalhadoras, o que 
certamente terá um impacto negativo no crescimento económico e na sustentação do 
sistema de pensões. Os fluxos de imigração continuarão a ser uma constante, não só pe-
las condições existentes nos países de origem mas também pelas necessidades sentidas 
no mercado de trabalho. Parece, então, ser óbvia a importância de traçar uma gestão 
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equilibrada desses fluxos. O modo como se vai encarar a futura procura de trabalhado-
res-migrantes no contexto de um envelhecimento demográfico e o modo como se deve 
assegurar a integração dos imigrantes nas nossas sociedades, ou seja, o desafio econó-
mico-demográfico e o social, são duas faces da mesma moeda (imigração).

Convém ter em mente também que o fenómeno migratório não vai solucionar para 
sempre a questão do défice da população activa uma vez que, mais cedo ou mais tar-
de, o crescimento demográfico, pois as populações imigrantes acabam por adoptar os 
mesmos padrões de fertilidade, retomará, muito provavelmente, os índices actuais. É 
urgente delinear esforços que permitam combater a escassez de mão-de-obra no âmbito 
da estratégia de Lisboa e que vise as diferentes componentes do mercado de trabalho: 
participação feminina, incentivo aos desempregados, adiamento da idade da reforma. 
Até porque começa a ser por demais evidente que a tendência para o envelhecimento 
da população europeia não vai estancar. Se compararmos as previsões demográficas 
entre a Europa e os Estados Unidos da América para os próximos 20 ou 30 anos podere-
mos comprovar que a Europa assistirá a um envelhecimento da sua população de modo 
assustador relativamente aos EUA; em 2050, a média de idades nos EUA será de 36.2 
enquanto que no território europeu andará por volta dos 52.7. As consequências que 
reflectem estas percentagens afectarão não só a competitividade dos mercados com a 
descida da população activa mas também a sustentabilidade do sistema de pensões. 
Poderia pensar-se também que com o alargamento, a entrada de novos países na União, 
irá resolver em parte esta problemática, mas acontece que a situação demográfica 
destes novos países não é de facto muito melhor. Ou seja, as comunidades imigrantes 
poderão em parte e temporariamente aliviar o problema mas não poderão apagar a sua 
inevitabilidade.

Do ponto de vista económico, a comunidade imigrante é uma fonte de diversidade, 
flexibilidade e inovação que vai permitir suprir as lacunas do mercado de trabalho, quer 
relativamente à mão-de-obra qualificada, quer relativamente à mão-de-obra não quali-
ficada. A sua existência não vai aumentar o desemprego mas vai antes, pelo contrário, 
complementar e colmatar certas falhas sectoriais. Em relação ao trabalho não-qualifi-
cado, a comunidade imigrante geralmente faz o trabalho que os nacionais se recusam 
a fazer porque não compensa trocar o apoio dado pela segurança social ou pela família 
por um trabalho que remunera tanto ou menos do que o decorrente de um tal apoio. 
Logo não vai criar mais desemprego, vai gerar emprego. E, o mesmo se verifica em re-
lação ao trabalho qualificado. Não se nega a necessidade de incentivar a formação de 
trabalhadores (nacionais) em certos sectores, mas essa formação leva o seu tempo e 
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a carência em determinadas áreas é premente. A possibilidade contemplada por certas 
migrações temporárias pode auxiliar no colmatar dessas carências.

Por outro lado, nesta linha de raciocínio dá-se seguimento aos objectivos propostos 
pela estratégia de Lisboa (Março 2000), onde se visa tornar a UE na mais competitiva 
e dinâmica economia do mundo, capaz de um crescimento económico sustentável com 
mais e melhores empregos e maior coesão social, uma União onde os aspectos econó-
micos e sociais do envelhecimento demográfico se tornam mais significativos e onde o 
mercado de trabalho para os imigrantes e refugiados represente uma componente es-
sencial do projecto de integração. Mais ainda, em termos económicos e a curto prazo, a 
imigração poderá mesmo apresentar-se como um contributo para a solução do problema 
das pensões de reforma e para a manutenção dos níveis actuais do PNB e da população 
activa.

Porém, não se pode ter apenas uma visão puramente económica no que refere à imi-
gração. Tal seria não apenas chocante como também um retrato falso da realidade. É 
necessário articular o aspecto económico com componentes mais culturais e políticas 
como a integração das comunidades e o desenvolvimento de programas no sentido de 
não negligenciar as ligações com os países de origem desses imigrantes.

O grande desafio parece estar na integração das comunidades imigrantes nas socieda-
des para onde se deslocam. O que se pretende, tanto pelos Estados-Membros como pela 
União, é uma participação activa dos imigrantes nas sociedades que os recebem e vice-
-versa, bem como a elaboração de um quadro de direitos e obrigações que enquadre e as-
segure uma relação saudável. Para isso é necessário um bom entendimento, caso-a-caso, 
das origens dessas comunidades. O que leva um determinado grupo de pessoas a sair 
do seu país de origem e porquê o país X e não o Y, por exemplo - parecem ser questões 
pertinentes e adequadas a uma recepção e integração mais específicas das comunidades 
imigrantes. Os motivos que forçam a migração são os mais variados, mas geralmente 
estão associados à falta de recursos e oportunidades no país de origem. Crescimento 
económico reduzido, elevado crescimento populacional, taxas elevadas de desemprego, 
conflitos armados ou limpezas étnicas, fraca governação bem como a ausência de uma 
política doméstica reformista que possibilite uma evolução da situação. Os factores ti-
dos em conta pelos imigrantes na escolha do país de destino estão intimamente ligados 
a essas falhas também. A segurança e o desenvolvimento sócio-económico que brotam 
da procura de trabalhadores são um grande factor propulsor da deslocação. Mais uma vez 
aqui, a importância da integração (no ambiente de trabalho, neste caso) e da relação 
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com o país de origem (evitando o chamado brain-drain e ao mesmo tempo satisfazendo a 
vontade de contacto dos imigrantes com o seu país de origem, podendo mesmo preparar 
um eventual regresso) parece ser crucial e digna de um seguimento atento e activo.

Apenas uma referência essencial em relação ao elemento temporal da imigração. Não se 
pode negligenciar o fenómeno, não tão raro como isso, de que nem todos os imigrantes 
se deslocam para o nosso país, por exemplo, para aqui se estabelecerem indefinidamen-
te. A imigração temporária é um fenómeno cada vez mais habitual e já foi aqui men-
cionada relativamente aos trabalhadores altamente qualificados. A esta denominada 
brain circulation deverão também ser prestados os mesmos cuidados com os aspectos da 
integração e reforçada a cooperação com os países de origem, em vista da existência de 
um prazo implícito de retorno.

Um importante elemento que também deve encontrar eco na política de integração é 
o conceito de cidadania cívica. Este conceito contribui para a  legitimação do pro-
cesso de integração ao mesmo tempo que fortalece o envolvimento das comunidades 
imigrantes e o sentimento de pertença. Parece ser evidente e lógico que os Estados-
Membros desenvolvam a vertente prática deste conceito. A União Europeia não pode 
ter qualquer pretensão de construir uma comunidade política baseada na democracia, 
na igualdade e universalidade de direitos se deixar de fora milhares de imigrantes re-
sidentes no território comunitário. A UE deve ser uma comunidade de cidadãos. Neste 
sentido, também a Carta Dos Direitos Fundamentais se tornou num ponto de referência 
para uma extensão da cidadania cívica aos originários de países terceiros residentes na 
UE. Daqui se poderá compreender a importância de atribuir uma valor jurídico-legal à 
Carta. A essência implícita neste conceito de cidadania cívica está claramente eviden-
te na recentemente aprovada proposta de Directiva sobre o estatuto dos nacionais de 
países terceiros residentes a longo prazo na EU, em particular no que toca ao acesso ao 
emprego, educação, protecção social, liberdade de associação, liberdade de circulação, 
entre outros direitos.

A política de integração a desenvolver deve ser o resultado de um esforço coordenado 
entre um Estado-Membro e a União. Se é certo que um Estado-Membro (talvez melhor 
do que ninguém) sabe quais as vertentes a desenvolver no seu próprio país, não se deve 
esquecer que dada a quase inexistência de fronteiras internas na UE, as políticas que 
Portugal possa vir a desenvolver irão afectar aquelas que outro membro da União venha 
a desenvolver. Daí o desejo de concertação de modo a garantir uma melhor eficácia e 
coerência da política de imigração ao nível comunitário. Apesar de não existir uma de-
finição oficial de integração é ponto assente que se trata de um processo de duas vias. 

P
O

L
ÍT

IC
A

S 
D

E
 IM

IG
R

A
Ç

Ã
O



37

É importante não esquecer que na luta pela consagração dos direitos atribuídos aos 
imigrantes, direitos comparáveis aos dos cidadãos europeus bem como os corresponden-
tes deveres - que garantem uma participação económica, social e cultural na sociedade 
civil (cidadania) - a identidade da sociedade que os acolhe e os seus valores e normas 
fundamentais que estão na sua base devem ser respeitados. Por detrás do esforço de in-
tegração está um respeito mútuo. Deverá existir um respeito por esses valores e normas 
fundamentais (por exemplo, a liberdade religiosa e igualdade entre os sexos) ao mesmo 
tempo que se terá que criar uma maior habituação à ideia da diversidade. Neste ponto, 
a obrigatoriedade do ensino da língua materna não deve ver negada a sua importância, 
até porque esta obrigatoriedade será portadora de futuras vantagens para o imigrante 
(quer ao nível social, quer ao nível do mercado de trabalho) à medida que o processo 
de integração evolui.

Uma última nota sobre este processo de interacção reside nos conceitos de micro-ges-
tão e de subsidiariedade. A mão comunitária não vai intervir ao nível dos detalhes da 
integração porque, por razões evidentes, não é a autoridade mais informada e capacita-
da para o fazer, apesar de contribuir e dar todo o seu apoio às políticas de integração. O 
aspecto local, e mais concretamente o meio urbano é que terá de desenvolver esses es-
forços delimitados porque é o meio que não só engloba o fenómeno como também o que 
melhor o compreende. A integração faz-se, no fundamental, ao nível das comunidades 
locais, tais como departamento de bombeiros, polícia, escola, associações desportivas 
e religiosas.

O trabalho de coordenação desta política no plano comunitário tem sido desenvolvido 
em diferentes áreas. Na área legislativa, um grande esforço foi levado a cabo na apro-
vação recente da Directiva sobre a reunificação familiar e da Directiva sobre o estatuto 
dos residentes a longo prazo. Os trabalhos continuam sobre as propostas sobre a ad-
missão para efeitos de emprego, sobre a admissão de estudantes e voluntários e sobre 
a admissão de investigadores. Tem-se verificado um reforço coordenador de políticas, 
bem visível na elaboração, decidida no Conselho Europeu de Thessaloniki, dum relatório 
anual sobre o desenvolvimento da política de imigração e na coordenação de políticas 
de integração, através da criação de grupos de contacto nacional sobre elementos de 
integração.

Um ponto mais prático diz respeito à necessidade de um aumento do apoio financei-
ro europeu relativamente à integração. Existem vários programas que se destinam 
a complementar os esforços de integração desenvolvido pelos Estados Membros, bem 
como vários projectos-piloto para a integração das comunidades migrantes. Estes pro-
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gramas estão circunscritos a diferentes problemas específicos que já foram descritos e 
que se verificam no processo de integração.

Por outro lado, parece também visível que existe uma melhoria da informação sobre o 
fenómeno migratório. Foram desenhados vários planos de acção para recolha e análise 
de estatísticas, a rede de Migração Europeia também desempenha um importante papel 
nesse sentido, e existem vários programas da Comissão sobre investigação e desenvol-
vimento.

Uma importante palavra agora sobre a importância da relação de cooperação com os pa-
íses de origem e de trânsito das comunidades imigrantes. Na elaboração de uma política 
realista e coerente de imigração parece ser vital um diálogo com esses países, onde se 
discutam e esclareçam não só assuntos de natureza política e humanitária, mas também 
assuntos com implicações económicas. As migrações internacionais contribuem para o 
desenvolvimento dos países industrializados, mas também têm efeitos positivos nos 
países de origem. Porém, certos aspectos deste fenómeno, tais como a saída de mão-
-de-obra qualificada (brain-drain) e o movimento de refugiados nos países vizinhos, 
podem desnivelar a situação dos países em vias de desenvolvimento. É necessário um 
esforço coordenado de modo a que se alcance um equilíbrio ou se atinja uma situação 
de menor desvantagem.

Um outro ponto a não esquecer é o desenvolvimento por parte da Comissão de certos 
programas que delineiam estratégias nas quais se encaram os chamados factores de 
afastamento, procurando reduzi-los, por um lado, através do auxílio ao desenvolvimen-
to económico dos países de origem ou trânsito e, por outro, apoiando actividades de 
reforma legislativa, de desenvolvimento da capacidade de implementação normativa e 
do sistema de gestão moderno de fronteiras. Este tipo de cooperação revelar-se-á como 
essencial no auxílio e fomento de um saudável relacionamento entre a UE e os países 
terceiros.

É importante reter a ideia de que não se pode ter uma política séria de imigração (legal) 
sem prestar a devida atenção ao enquadramento e implementação de uma política de 
imigração ilegal. Uma luta eficaz contra a imigração ilegal está presentemente estru-
turada em 3 níveis: a política de vistos, o controle das fronteiras externas e o rela-
cionamento com países terceiros, mais concretamente, os acordos de readmissão. Não 
tenhamos dúvidas; sem política de imigração ilegal não conseguiremos dar credibilidade 
à política de imigração legal.
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Comentário à intervenção de António Vitorino

Leonor Beleza
Vice-Presidente da Assembleia da República

Em primeiro lugar, quero agradecer ao Senhor Alto-Comissário a honra que me confe-
riu ao convidar-me para estar hoje, aqui, a tentar comentar o que acaba de nos dizer 
o Senhor Comissário António Vitorino. Coisa que, aliás, faço com um enorme prazer, 
porque não consigo referir-me a nada do que ele disse como não estando de acordo. Ele 
trouxe-nos aqui, acho eu, o discurso que os portugueses e, se calhar, muitos dos que, 
hoje, vivem aqui connosco, precisam de ouvir. 

É um discurso que representa o contrário de uma perspectiva defensiva em relação à 
vinda e estadia dos imigrantes entre nós. Com base na ideia, acentuada em vários mo-
mentos, de que há um interesse mútuo na vinda e presença dos imigrantes, entre eles e 
nós, deve estabelecer-se uma espécie de contrato de interesse mútuo também, porque 
a questão da integração social dos imigrantes em Portugal não é um problema só deles, 
mas de todos nós. 

Por outro lado, pareceu-me muito importante a posição enérgica que tomou em rela-
ção a não nos deixarmos ir em leituras fáceis e demagógicas da realidade, ou até em 
sondagens que, aliás, por vezes lidas de uma forma mais profunda, têm um sentido 
contraditório. Com efeito, se as pessoas respondem com facilidade: “não queremos mais 
imigrantes”, também respondem que querem uma integração a sério dos imigrantes, 
ou que os patrões não deviam poder tratá-los de maneira desfavorável, pelo facto de 
serem imigrantes. 

A leitura em profundidade das coisas que as pessoas, porventura muitas vezes, respon-
derão sem um grau muito elevado de reflexão, também mostra que os sentimentos dos 
portugueses em relação àqueles que acolhemos não são tão negativos como os números 
dos que declaram não querer mais imigrantes nos podem à primeira vista parecer. 

Julgo, também, extremamente realista e importante que o Senhor Comissário António 
Vitorino tenha salientado a conexão entre, por um lado, a necessidade de, na medida 
do que pode ser feito, regular os fluxos migratórios e, pelo outro, a garantia de integra-
ção daqueles que cá estão. Acredito que as duas coisas estão necessariamente ligadas. 
Acredito, também, que há limites - como foi clarissimamente já dito hoje - em relação 
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ao que pode ser a regulação de fluxos, sendo seguramente impensável impedir ou limi-
tar sem mais; mas é possível estabelecer mecanismos de regulação e esses mecanismos 
de regulação são importantes para efeitos da integração. E é assim também porque a 
percepção das pessoas é, como o Comissário disse, que as autoridades devem ter algum 
controlo. A ideia de que há esse controlo pode transmitir às pessoas confiança, esta por 
sua vez importante para a aceitação social da presença dos imigrantes e, em consequên-
cia, para a integração social dos imigrantes entre nós. 

Parece-me também de acentuar que há, nestas questões, evidentemente, perspectivas 
de carácter económico – eu sou jurista também e não me quero intrometer em áreas 
que não entendo. Li com muita atenção o estudo da evolução demográfica em Portugal, 
que já foi feito no âmbito do Alto Comissariado, e que revela exactamente aquilo que 
acabamos de ouvir, também para Portugal. Isto é, que o nosso problema demográfico 
é muito sério a curto prazo e que a imigração pode ter aí algum papel, embora não o 
de resolver a questão. Deixem-me, já agora, fazer uma pequena reflexão neste âmbito 
da questão da integração familiar, também aqui hoje falada e que, para mim, é uma 
questão essencial, e também relacionada com a demografia: deixe-se que as pessoas 
venham com a família, e que venham com os mais novos.

Mas a questão da integração também suscita a do respeito por uma série de regras. Este 
assunto, hoje, é muito falado em outros países da Europa. Entre nós, estará ainda numa 
fase embrionária. 

Todos sabemos que em França se discute se as raparigas podem, ou não, ir à escola com 
o chamado véu islâmico. A questão é vista no âmbito da laicidade da escola que, para 
a França, é um valor muito sério, que não começou por causa dos muçulmanos, mas por 
causa dos cristãos. 

O problema do véu liga-se com outros que me são muito caros e que queria aqui abordar. 
Um dos princípios que, obviamente, aceitamos e de que não podemos abdicar, que temos 
de conseguir praticar com os imigrantes, é o da igualdade entre homens e mulheres. 

Muitas vezes, a questão do véu é olhada entre nós de uma forma estranha. Porque é 
que os franceses se preocupam tanto com essa questão do véu? Porque é que ela tem, 
eventualmente, tanta importância? Eu ouvi bem, há uns dias, a Senhora Shirin Ebadi, 
a iraniana Prémio Nobel da Paz - que o recebeu sem o véu na cabeça, apesar de as au-
toridades iranianas o imporem - dizer, em França, que se os franceses insistirem muito 
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em não deixarem as raparigas irem com o véu à escola, os fundamentalistas utilizarão 
isso para evitar que sejam escolarizadas e o resultado poderá ser, eventualmente, muito 
mais gravoso. Estas palavras suscitam-me reflexões sobre o significado exacto do que 
é aceitar a diversidade, aceitar formas diferentes de pensar e de sentir, e os limites que 
essa aceitação, necessariamente, tem de conhecer. 

Embora em Portugal este tipo de questões ainda, porventura, se não ponha assim, 
deixem-me também que refira algo que tem a ver com coisas que jamais poderemos 
aceitar em Portugal, como é, por exemplo, a mutilação genital feminina. Vamos falando 
já disso, às vezes alto, outras vezes baixinho, não sabemos bem qual é a expressão que 
tem entre nós, mas relaciona-se com princípios que terão de ser aceites por aqueles que 
se instalam aqui, e que porventura têm práticas e formas de ver as coisas de maneira 
diferente da nossa.

Também quero referir, em relação à questão da integração dos imigrantes, a importância 
enorme que tem, em todas as circunstâncias, a questão, a que se referia o Senhor Alto 
Comissário, do acesso dos filhos dos imigrantes, em qualquer circunstância, a cuidados 
de saúde e à escola. A questão da escola é de tal maneira importante para todos, que 
é difícil subestimar a importância do acesso ao ensino de todos aqueles que cá estão e 
que têm idade para o fazer. Não há desenvolvimento pessoal nem integração possíveis, 
nem imaginários, se essa questão não for seriamente resolvida. Não sei exactamente 
em que termos está pensado o acesso anunciado à escola e à saúde por parte de filhos 
de imigrantes ilegais.

Mas sugiro que essa preocupação com as crianças comece mesmo antes de elas nasce-
rem, com vigilância na gravidez e assistência no parto, e sobretudo que nós saibamos 
distinguir todos esses aspectos do tratamento em geral da imigração ilegal. Ouvi tam-
bém bem as palavras do Comissário António Vitorino sobre esta questão, e não tenho 
dúvidas sobre a firmeza com que é preciso abordá-la, mas é preciso distinguir essa 
firmeza de certo tipo de questões que têm a ver com direitos básicos e inadiáveis e que 
não podem ser ignorados, mesmo que estejam em relação com imigrantes ilegais.  

Relativamente às questões da integração e dos problemas dos direitos daqueles que 
vêm, quero, para terminar, lembrar que nós somos um país que, durante muito tempo, 
pediu a países estrangeiros que tratassem os nossos emigrantes como nacionais deles. A 
experiência pode, hoje, parecer-nos longe no tempo; depende um pouco da nossa idade, 
se sentimos muito essa fase ou se sentimos pouco. 
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Há momentos, estava a falar dos muitos estudos que o Alto Comissariado tem promo-
vido, e que me parecem elementos essenciais para a compreensão de todos nós daquilo 
que está em causa, referindo-me a um estudo feito sobre  “A repercussão económica e 
para as contas do Estado da presença dos imigrantes”. Há aí um ponto que me perturbou 
um pouco, que foi o da não consideração do retorno dos descontos, em termos de pres-
tações a longo prazo, por parte daqueles que estão em Portugal quando, eventualmente, 
voltem para os países de origem. Ora, este foi um dos pontos por que nós, em Portugal, 
nos batemos durante muito tempo. Eu, pessoalmente, negociei com alguns países es-
trangeiros o tratamento dos portugueses emigrantes, sobre exactamente essa questão, 
e fará sentido que os agora imigrantes também obtenham um tratamento semelhante. 
O discurso público, o discurso dos que têm responsabilidade, os pequenos discursos mi-
cro e as atitudes micro, aos mais variados níveis, são absolutamente essenciais, porque 
acredito que, em Portugal, precisamos de receber muitos imigrantes que por sua vez 
precisam de vir. 

Apesar de todas as dificuldades e apesar de todos os mal-entendidos e apesar de todas 
as ideias, porventura erradas, que as pessoas tenham na cabeça, temos de saber en-
contrar o caminho de os (as) integrar, de maneira benéfica para eles (elas) e para nós, 
porque não pode ser boa para nós e não ser boa para aqueles que cá estão, nem pode 
ser boa para eles e não ser boa para nós.



43

Comentário à intervenção de António Vitorino

Nuno Severiano Teixeira
Reitoria da Universidade Nova de Lisboa

A primeira nota que gostaria de fazer é de natureza analítica e atravessa muitas das 
intervenções que foram feitas no Congresso: trata-se de uma contradição estrutural 
que, em certa medida, nos permite perceber muitos dos problemas com que a imigração 
se confronta. Existe, actualmente, uma contradição entre a natureza eminentemente 
transnacional dos fluxos migratórios e a natureza eminentemente nacional com que 
ainda hoje se formulam as políticas públicas de imigração e as opiniões públicas per-
cepcionam esses mesmos fluxos. Esta contradição entre a lógica nacional da gestão e 
da percepção dos fluxos e a lógica transnacional dos próprios fluxos migratórios, gera 
uma contradição que muitas vezes é difícil de conciliar e que está na origem de muitos 
dos problemas focados no Congresso, nomeadamente, e para dar um exemplo muito 
simples e muito claro, a questão da sondagem Jornal “Público”/RTP, que aponta o facto 
de que três em cada quatro portugueses acham que não são precisos imigrantes. Mais, 
que temos, mesmo,  imigrantes a mais. Isto prende-se, justamente, com esta contradi-
ção estrutural de base que afecta todo este tipo de problemas. 

A segunda nota que gostaria de fazer, situa-se no plano nacional e prende-se com a 
forma como, em Portugal, se encara o problema da imigração e das políticas de imigra-
ção. Há, hoje, neste quadro, duas questões fundamentais que estão, do ponto de vista 
da reflexão, e do ponto de vista da formulação das políticas públicas, em estádios de 
desenvolvimento relativamente diferentes: a primeira, tem a ver com a regulação dos 
fluxos, a segunda, com a política de integração. 

Do ponto de vista da regulação dos fluxos, há, hoje, não só a nível europeu mas 
também em Portugal, um consenso relativamente alargado sobre aquilo que deve ser 
o princípio fundamental orientador da política pública de imigração: o de que as po-
líticas de imigração zero são um mito. Estas políticas, tentadas há algumas décadas 
atrás, e que alguns saudosistas ainda, hoje, querem pôr em prática, são absolutamente 
contraproducentes porque, não só não evitam a entrada de imigrantes, como fazem 
com que estes venham ilegalmente e forcem os sistemas nacionais de asilo. Esta é a 
primeira questão. Quanto à segunda questão, também me parece que há algum con-
senso sobre o facto de não ser política e socialmente desejável uma política de portas 
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abertas, uma política de abertura total completa e desregulada da imigração, porque 
isso, justamente, provoca, em determinados sectores, como se tem visto, o crescimen-
to de sentimentos de racismo e de xenofobia. 

Há, portanto, uma posição relativamente equilibrada, que é uma posição de abertura 
regulada à imigração, cujo critério deve ser o da capacidade de acolhimento no mer-
cado de trabalho e da capacidade de integração social dos imigrantes. Esta forma, que 
me parece relativamente consensual e prudente, pode ser o princípio fundamental, e 
dirijo-me sobretudo aos responsáveis políticos que devem ceder à tentação de instru-
mentalizar a política de imigração. Trata-se de uma política fundamentalmente séria, 
que deve merecer um consenso político naquilo que é essencial, e devemos, obvia-
mente, afastar, quer à esquerda quer à direita, a sua instrumentalização para fins de 
natureza político-partidária. 

A segunda questão é a das políticas de integração. Se me parece que existe, com a ex-
cepção de franjas à extrema-esquerda e à extrema-direita, algum consenso sobre estes 
princípios fundamentais na regulação do fluxo, o consenso e o estado do debate estão 
muito mais atrasados no que diz respeito às políticas de integração. Julgo que, desse 
ponto de vista, as autoridades competentes e aqueles que têm apresentado estudos 
científicos nesta área, têm um enorme trabalho a fazer para, em conjunto, trazerem 
esse debate à sociedade civil. Isso é, do meu ponto de vista, absolutamente funda-
mental para evitar o tipo de sondagens referido. Julgo que devemos fazer um debate, 
abrir o problema, sobre que modelo de integração queremos em Portugal. As questões 
sobre o véu islâmico nas escolas francesas, sobre a laicidade, são problemas que devem 
ser discutidos com urgência e seriedade. E a questão pode equacionar-se do seguinte 
modo: que modelo de integração queremos em Portugal para as comunidades de imi-
grantes? É o da assimilação pura e simples? É o do multiculturalismo? Qual é o modelo 
que deve presidir à orientação da política pública de integração? Desse ponto de vista, 
partilho inteiramente do caminho aberto pela intervenção do Sr. Comissário António 
Vitorino, mas julgo que é preciso trabalhar sobre ele, clarificá-lo, pô-lo a debate e ge-
neralizá-lo na opinião pública. Há uma matriz de abertura cultural que é extraordinaria-
mente enriquecedora, uma matriz de tolerância cultural que vê o contributo das várias 
culturas como enriquecedor para a própria cultura e sociedade portuguesas. Contudo, 
há um conjunto, um núcleo duro de valores que são a matriz da nossa cultura, valores 
que tocam sobretudo o respeito pelos direitos humanos, que não gostaria que em 
Portugal fossem tocados pelo multiculturalismo. Não gostaria de ver em Portugal, para 
dar apenas um exemplo extremo,  práticas como a excisão feminina, isto é, práticas 
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que relevam de outras culturas mas que, do meu ponto de vista, são claramente contra 
princípios fundamentais e universais dos direitos humanos. É portanto necessário que 
haja abertura, que haja tolerância, é necessário que essa tolerância favoreça um certo 
multiculturalismo, mas com limites. E os limites são justamente os dos valores funda-
mentais que tocam os direitos humanos. É preciso fazer este debate junto da opinião 
pública em Portugal. 

Finalmente, uma terceira nota e uma palavra sobre a dimensão europeia. Na política de 
imigração, há três dimensões: uma dimensão de natureza sobretudo económica, uma 
dimensão de natureza securitária e uma dimensão de natureza internacional que, em 
certa medida, tem sido relativamente secundarizada. E esta dimensão internacional é 
fundamental do ponto de vista de uma política de imigração europeia, no sentido em 
que a natureza transnacional dos fluxos obriga a pensar uma política europeia também 
para fazer face a isso. Ou seja, é necessário um instrumento de política europeia, mas 
não é suficiente. É necessário que haja relação com os países de origem e de trânsi-
to dos fluxos migratórios extra-europeus, e é necessária, do ponto de vista de uma 
política de imigração europeia, uma relação também com a política externa comum e 
com a política de ajuda ao desenvolvimento, no sentido de estabelecer também uma 
dimensão de natureza económica e social e de ajuda ao desenvolvimento que possa vir 
de facto a tocar nas causas profundas da própria imigração.
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Processos identitários e gestão da diversidade

Jorge Vala
Depto de Psicologia Social e das Organizações do ISCTE 

Estudos vários realizados nestes últimos anos mostram que a maioria dos cidadãos da 
EU considera que os imigrantes, nomeadamente aqueles que são vistos como pertencen-
tes a outras raças, religiões ou culturas não devem ser discriminados e têm os mesmos 
direitos que os naturais dos países onde trabalham. Por exemplo, dados do European 
Social Survey (ESS) de 2002 indicam que 68% dos cidadãos da EU defendem que os imi-
grantes devem ter os mesmos direitos que os cidadãos dos países de acolhimento.

Mas, de par com estas crenças igualitárias, muitos europeus continuam a mostrar atitu-
des negativas para com os imigrantes, panorama que também encontramos em Portugal. 
Assim, e ainda de acordo com o ESS, cerca de 70% dos europeus, e uma percentagem 
igual de portugueses, considera que os imigrantes contribuem para aumentar a crimina-
lidade e a insegurança. Contrariamente ao discurso dominante, que representa Portugal 
como um país tolerante, aberto, com atitudes maioritariamente anti-discriminação, ou-
tros dados deste mesmo estudo mostram que o nosso país é igualmente atravessado por 
crenças e atitudes preconceituosas, que legitimam os comportamentos discriminatórios 
que ocorrem na vida quotidiana ou em contextos institucionais. 

Aliás, embora os meios de comunicação social não sejam particularmente sensíveis às 
manifestações da discriminação, não é difícil encontrar aí relatos de comportamentos 
discriminatórios. O caso recentemente descrito nos jornais e nas televisões (Dezembro 
de 2003) de discriminação de crianças portuguesas ciganas pelos pais dos alunos de 
uma escola de Bragança, não é um caso isolado (e resta saber se as crianças ciganas que 
passaram de 8 a 3 e depois desapareceram, nunca existiram ou se o seu desaparecimen-
to terá ficado a dever-se ao impacto dos protestos populares nos meios institucionais). 
Além do mais, Relatórios da Amnistia Internacional e do Observatório Europeu contra 
o Racismo e a Xenofobia identificam, recorrentemente em Portugal, comportamentos 
graves de autoridades institucionais, nomeadamente das polícias, contra pessoas vistas 
como pertencendo a outras raças. Um dos casos recentes, mais perturbadores, terá sido 
o de António Pereira, de 25 anos, membro do Centro Cultural Africano de Setúbal, que 
foi morto a tiro no Bairro da Bela Vista. 
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Num outro contexto institucional, dificuldades de vária ordem, mas também de or-
dem legal, têm afastado as mulheres grávidas imigrantes, nomeadamente as de origem 
africana, dos cuidados de saúde. Um estudo recente relatado na comunicação social 
mostrava, efectivamente, a inoperância dos serviços de saúde junto destas mães, cujos 
bebés apresentam mais patologias do que os bebés de mães brancas. 

Os comportamentos discriminatórios são tanto mais difíceis de identificar e de combater 
em Portugal, quanto mais se encontra difundida a ideia de que esses comportamentos 
e as atitudes que os sustentam não têm expressão entre nós. Neste sentido, é positiva 
a tomada de posição de dirigentes do PP (Novembro de 2003) associando desemprego e 
imigração. A discussão suscitada por essa tomada de posição e por uma outra, posterior, 
em que se declarava que “os angolanos, os moçambicanos e os timorenses nunca senti-
ram o racismo que houve noutros impérios”, permitirá quebrar consensos e abrir espaço 
a um pensamento analítico e reflexivo que o véu ideológico do luso-tropicalismo, que 
nos envolve a todos, não tem permitido. Independentemente (ou apesar) deste véu 
ideológico, tem-se verificado em Portugal, como noutros países europeus, uma evolu-
ção positiva nas normas sociais relativamente à interacção com os imigrantes. Muitas 
pessoas interiorizaram as normas anti-discriminação, embora muitas outras ainda as 
rejeitem, e muitas mais apresentem uma relação conformista com essas normas anti-
-racistas e anti-xenófobas, procurando mostrar que a elas aderiram, mas sem que isso 
corresponda a uma interiorização dessas mesmas normas.

É a relação conformista com as normas anti-discriminatórias que sustenta a ambiva-
lência de atitudes que atrás descrevemos e que permite que, em sociedades formal-
mente anti-racistas, o racismo e a xenofobia se perpetuem. Dito de outra forma, é a 
relação conformista com essas normas que sustenta o racismo subtil ou os chamados 
novos racismos, ou seja, um racismo que escapa à censura social, que implicitamente 
afirma a inferioridade do outro, mas que explicitamente se mostra igualitário. Neste 
novo racismo, no plano das atitudes, mas também no plano da reflexão institucional, 
a discriminação não é apresentada, e talvez nem seja mesmo sentida, como um ataque 
a pessoas de um outro grupo, mas como uma protecção do nosso grupo. Por exemplo, 
como mostrámos nos nossos estudos empíricos, hoje não se diz que “eles são piores do 
que nós”, o que se diz, e não é sentido como preconceito, é que “nós somos melhores do 
que eles”. Da mesma forma, hoje não se diz que “eles provocam medo”, mas é aceitável 
não exprimir sentimentos positivos relativamente a “eles” (Vala, Brito e Lopes, 1999). 
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Não estou a propor que se consiga eliminar o racismo mais tradicional e flagrante. Tenho 
aliás argumentado com base em estudos empíricos, que estamos a regressar a formas 
tradicionais de expressão do racismo (Vala, 2003). Estou apenas a enunciar uma forma 
nova, subtil, de atitudes preconceituosas que não põe em causa a norma do anti-racis-
mo e da anti-xenofobia. Vejamos um exemplo. Os pais de Bragança, no episódio atrás 
referido, nunca disseram que não queriam 8 crianças ciganas na escola dos seus filhos 
por estas crianças pertencerem a uma raça diferente e inferior, o que seria identificado 
como uma expressão clara de racismo flagrante. O que estes pais invocaram foram prin-
cípios pedagógicos e a necessidade de proteger as suas crianças de outras mais velhas 
e violentas. Ora, estes argumentos não podem ser identificados directamente como 
racistas. Mas as consequências do argumento racista flagrante ou do argumento racista 
subtil são as mesmas: a negação de um direito constitucional a crianças, percebidas 
como diferentes.

1. Representações sobre as diferenças entre grupos humanos e hetero-etnicização

Foi no quadro das novas expressões do preconceito que analisámos as representações 
sociais sobre as diferenças entre grupos humanos, mostrando como de uma represen-
tação baseada nas ideias de raça e de hierarquia racial, passámos a uma representação 
baseada nas ideias de diferenças culturais ou étnicas e de hierarquização de culturas. 
Mostrámos, assim, como a atribuição de diferenças culturais tem muitas vezes subja-
cente uma avaliação negativa e hierarquizante, está associada a orientações para a 
discriminação do outro, e é sentida por aqueles a quem a diferença é atribuída como 
um estigma. Este processo a que chamámos de hetero-etnicização, para o distinguir dos 
processos de auto-etnicização ou de reivindicação de uma identidade ancestral própria, 
será sustentado pelo essencialismo psicológico, pela naturalização das classificações 
culturais e pelo favoritismo em favor do endogrupo (Vala e Lima, 2003).

2. Quais as consequências destes processos para a integração dos imigrantes nas 
sociedades de acolhimento? 

É habitual conceptualizar as relações entre as sociedades de acolhimento e os imigran-
tes num contínuo unidimensional. Este contínuo teria num dos extremos a separação, 
com os imigrantes a procuraram manter a sua identidade de origem, e no outro a assi-
milação, com os imigrantes a abandonarem a sua cultura e a adoptarem a cultura da so-
ciedade de acolhimento. No pólo intermédio, estaria o biculturalismo, uma situação em 
que os imigrantes seriam um misto de elementos da cultura de origem e da cultura da 
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maioria. Esta posição pretende ser descritiva, mas assume-se também como normativa. 
Nesta perspectiva, o que seria desejável para o equilibrio de todos seria a assimilação, 
aqui representada como o termo de um processo evolutivo. Estudos empíricos vieram 
entretanto mostrar que a assimilição não seria sempre, nem necessariamente, vivida 
de forma positiva. Além disso, reconheceu-se que a perspectiva referida representava 
os imigrantes numa posição passiva, de quem há a esperar apenas a adaptação ou a 
assimilação.

Ao estudar as relações entre os imigrantes e as sociedades de acolhimento no Canadá, 
Berry (1990) propôs um modelo bi-dimensional sobre o que designa por aculturação, 
ou, dito de outra forma, por relações culturais. De acordo com este modelo, quando um 
imigrante se confronta com uma nova sociedade, emergem duas questões básicas: é 
importante manter a minha identidade cultural? É importante manter relações culturais 
com outros grupos da sociedade de acolhimento? As respostas a estas perguntas confi-
guram quatro modalidades de relações culturais que passamos a descrever. 

A integração exprime uma estratégia que consiste em manter aspectos importantes da 
identidade cultural de origem e ao mesmo tempo desenvolver relações com a socieda-
de de acolhimento e adoptar comportamentos e valores dessa sociedade. A separação 
indica um fechamento na cultura de origem. A assimilação, pelo contrário, indica uma 
abertura à cultura de acolhimento em detrimento da cultura de origem. Finalmente, a 
marginalização não pode ser entendida como estratégia de relação cultural, mas como 
resultado de um processo de negação da própria cultura e de não integração na cultura 
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da maioria, muitas vezes por rejeição da própria maioria. Nalguns estudos, o autor deste 
modelo conceptualizou esta mesma posição como um estado de anomia psicológica, 
indicando perda de referências normativas. 

Note-se, contudo, que outros autores têm conceptualizado a posição de dupla rejeição 
de referentes identitários colectivos, do próprio e dos outros, como uma posição não 
necessariamente negativa, mas positiva (veja-se Bourhis, Moise, Perreault, Senécal, 
1997). Tratar-se-ia de uma posição que traduziria o desejo de afirmação da identida-
de pessoal do próprio e dos outros, sem o peso das pertenças categoriais. Seria uma 
posição que relevaria de atitudes individualistas, ou seja, da representação da pessoa 
como desejavelmente independente do grupo (Markus e Kitayama, 1991). Quanto a nós, 
preferimos representar esta posição de duplo afastamento da identidade do grupo de 
origem e da sociedade de acolhimento como a expressão de um processo psicológico de 
descategorização (Brewer e Miller, 1994), que poderemos associar no plano ideológico 
ao anti-comunitarismo do republicanismo francês.

A tipologia apresentada tem suscitado muita investigação empírica e tem ajudado a 
programar acções de integração social de imigrantes. Trata-se, porém, de uma tipologia 
que esquece o facto de as relações culturais serem, exactamente, relações e, por isso, 
envolverem atitudes e expectativas não apenas por parte dos imigrantes, mas também 
por parte da sociedade de acolhimento.

Importa, assim, conhecer as atitudes da sociedade de acolhimento face aos imigrantes 
e articular essas atitudes com as que partilham os próprios imigrantes. Na linha da 
tipologia que apresentámos, Bourhis e colaboradores (1997) propõem que as maiorias 
quando colocadas perante o problema da diferença cultural desenvolvem narrativas 
sobre a sua própria identidade e sobre as relações com os imigrantes que têm por base, 
também, duas interrogações fundamentais: devem os imigrantes manter a sua identida-
de cultural? Devem os imigrantes adoptar a cultura da comunidade de acolhimento? As 
respostas a estas perguntas podem dar origem a cinco estratégias de relação cultural: 
integração, assimilação, segregação, exclusão e individualismo. 

Neste caso, a integração corresponde a uma estratégia que associa o respeito pela 
identidade dos imigrantes e a aceitação de que estes adoptem os valores nucleares da 
comunidade de acolhimento. A assimilação, por sua vez, refere-se à negação da dife-
renciação identitária da minoria e ao desejo de que esta absorva os valores da maioria. 
A segregação significa recusar a identificação da minoria com os valores da maioria e 
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tolerar a identidade da minoria. A exclusão reúne a rejeição simultânea da identidade da 
minoria e da sua possibilidade de adaptação aos valores da maioria. Finalmente, a indi-
viduação, termo que preferimos, pelas razões já expostas, a individualismo, corresponde 
a uma estratégia que consiste em ver como desejável que cada pessoa seja considerada 
como uma entidade particular, autónoma e não definida em função das suas pertenças 
categoriais, maioritárias ou minoritárias.

3. Hetero-etnicização, exclusão e segregação

Tal como argumentámos num outro trabalho (Vala, in press), o processo de hetero-et-
nicização das minorias acima descrito facilita que a sociedade de acolhimento adopte 
uma estratégia de segregação relativamente aos imigrantes ou, de forma geral, rela-
tivamente a todas as pessoas vistas como pertencentes a outras raças, religiões ou 
etnias. De facto, a segregação defende que os imigrantes mantenham a sua identidade 
cultural, mas rejeita que eles adoptem os valores da cultura dominante. As pessoas que 
consideram desejável a segregação cultural não favorecem os contactos interculturais 
e preferem que os imigrantes permaneçam juntos entre si e separados da maioria. São 
ainda ambivalentes no que toca aos direitos dos imigrantes na sociedade de acolhi-
mento. Note-se que a estratégia de segregação, tal como a estratégia de exclusão, 
encontram justificação na crença de que os imigrantes nunca serão capazes de se inserir 
como membros de pleno direito na sociedade de acolhimento. Tal como pressuposto no 
processo de hetero-etnicização, acredita-se que os imigrantes dispõem de uma essência 
cultural diferente da essência da maioria, e, por isso, são percebidos como incapazes de 
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adoptar a sua cultura. Neste sentido, o melhor para todos seria que eles, os imigrantes, 
ficassem confinados ao seu próprio sistema de relações sociais, seja na habitação, na 
escola ou no trabalho, se refugiassem na sua identidade vista como inalterável, como 
se propõe na segregação, ou fossem excluídos, devido à diferença profunda da sua 
identidade, uma diferença que os torna infra-humanos e por isso incapazes de diálogo 
cultural com a comunidade de acolhimento.

4. A construção das identidades e as estratégias de assimilação, integração  
e individuação

• A assimilação e o medo da diferença e da semelhança

Se a exclusão e a segregação nos aparecem fundamentadas em processos de inferioriza-
ção como é o processo de hetro-etnicização, as restantes modalidades de relação cultu-
ral suscitam problemas a nível da construção da identidade da maioria e da minoria.

Com base nas reflexões anteriormente apresentadas, podemos propor que a assimilação 
é uma estratégia de relação cultural que responde, por parte da maioria, ao medo da 
diferença, da diferença de normas e de valores, ou ao simples desconforto causado pelo 
desconhecido, pelo estranho e pela diversidade.
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Embora se verifique alguma ambiguidade nas atitudes face ao diferente, resultados e 
muitos estudos indicam que preferimos a semelhança à diferença. Por exemplo, um 
estudo realizado no Canadá mostra que a maioria dos canadianos considera que os 
imigrantes devem ensinar os filhos a conservar a sua cultura, o que indica uma abertura 
à diferença, mas estes mesmos canadianos preferem imigrantes europeus, o que indica 
uma preferência pelo que é semelhante (Sabatier e Berry, 1994). Como já referimos, os 
nossos próprios estudos indicam que quanto maior a percepção de diferenças culturais, 
maior a orientação para a discriminação daqueles que são percebidos como diferentes 
(Vala, Lopes e Brito, 1999). Resultados nesta mesma direcção têm sido obtidos nos 
Estados Unidos (por exemplo, Sears, 1988), na Bélgica, no Reino Unido, na França e na 
Alemanha (Pettigrew e Mertens, 1995). Um estudo sobre a comunidade cigana, feito 
em Espanha, mostra, aliás, que esta comunidade é tanto mais objecto de preconceito, 
quanto mais se evidencia a sua resistência à assimilação (Moscovici e Perez, 1999).

É neste sentido que se tem mostrado, em contexto interpessoal, que quanto maior a 
semelhança, maior a atraçcão (Byrne, 1971). Pela nossa parte, e para contextos inter-
grupais, temos proposto a hipótese de que a diferença entre os valores do endogrupo e 
os do exogrupo pode ser percebida como uma ameaça quando associada, no plano moti-
vacional, a alterações no equilíbrio ou consistência cognitivos; no plano da identidade, 
a uma contaminação da pureza dos valores do endogrupo; no plano epistémico, a uma 
invalidação dos valores do endogrupo, no sentido em que a simples constatação de um 
outro sistema de valores retira aos valores do endogrupo o seu carácter supostamente 
universal, consensual e natural, pondo, assim, em causa, a indiscutibilidade da sua 
validade (Vala e Lima, 2003). 

Mas, só aparentemente, a assimilação ou a negação da diferença sossega os medos das 
maiorias. Ao responder ao medo da diferença, a assimilação desperta um outro medo - o 
medo da semelhança. A pesquisa tem mostrado que, de facto, a semelhança percebida 
entre grupos pode ser vista como uma ameaça à distintividade identitária dos grupos.

Como sabemos, uma parte importante da nossa identidade deriva da nossa pertença a 
grupos sociais. E a distintividade desses grupos relativamente a outros, aos quais não 
pertencemos, contribui para alimentar o sentimento da nossa diferença pessoal, o sen-
timento de que somos únicos e irrepetíveis, factor crítico da identidade. Dito de outra 
forma, quando sentimos que o grupo a que pertencemos perde a sua distintividade, 
então, sentimos que perdemos também uma parte da nossa distintividade pessoal, da 
nossa singularidade (Tajfel, 1974). Desta forma, a assimilação, através da qual o outro 
se torna próximo de nós, pode constituir uma ameaça inesperada à identidade. Estudos 
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realizados neste campo mostram que o medo da semelhança pode ser sobretudo salien-
te: em contextos competititvos; quando o estatuto dos grupos ou os seus recursos são 
vistos como instáveis; quando os grupos não sentem a sua identidade segura; quando 
a semelhança ocorre em aspectos simbólicos ou instrumentais importantes para a vida 
dos grupos; quando a identificação com o grupo é mais elevada (para uma revisão, ver 
Vala e Lima, 2003).

Concluímos, assim, que a assimilação só aparentemente é uma estratégia de relação 
cultural que apazigua a maioria. Embora responda ao medo da diferença, é muitas 
vezes sentida como impossível, dada a representação da inalterabilidade da diferença 
do outro, e pode estar na base do despertar de um outro medo – o medo de perda da 
identidade.

• A pluralidade de faces da integração 

A integração como estratégia de relação cultural supõe que os membros da sociedade 
de acolhimento olhem para os imigrantes como portadores de uma identidade própria 
que merece ser respeitada e, simultaneamente, aceitem que estes adoptem valores, 
normas e comportamentos da sociedade de acolhimento. Esta orientação implica que 
se valorize o biculturalismo, ou o pluriculturalismo, se pensarmos na copresença de 
várias comunidades, e que a sociedade de acolhimento se represente ela própria como 
pluricultural.

Do ponto de vista psicológico, nada obsta a esta complexidade na representação da 
identidade pessoal e social. A complexidade na representação do self induzida por este 
ou outros factores pode mesmo ser benéfica e constituir um recurso pessoal (Linville, 
1987). Mas como programar a integração? Esta questão tem sido, noutros países, objec-
to de pesquisa aplicada e fundamental. Na base dessa pesquisa vou procurar enunciar 
alguns desafios que se colocam às políticas de integração.

A integração pode ser vista no quadro de uma diferenciação intergrupal mútua, no sen-
tido em que cada grupo acentua a sua identidade própria e se diferencia aceitando a 
diferença do outro, e desenvolvendo com ele laços de cooperação (Hewstone e Brown, 
1986). A pesquisa tem mostrado que uma tal perspectiva produz relações intergrupais 
harmoniosas em grupos de trabalho ou em contextos institucionais bem delimitados, 
como a escola ou as empresas, em que é relativamente fácil estabelecer objectivos 
supra-ordenados e salientar a especificidade das contribuições de cada um. Os factores 
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críticos desta forma de entender as relações interculturais residem no sentido de coo-
peração que ela implica e na valorização mútua do objectivo supra-ordenado para o qual 
os grupos concorrem. Se, por exemplo, a maioria pensa que os imigrantes introduzem 
desequilíbrios nas relações sociais, se se sente privada relativamente a esses imigran-
tes, ou pensa que eles não contribuem para o bem estar colectivo, então um tal modelo 
é, à partida, contra-producente, e as relações que activa entre comunidades podem 
revelar-se problemáticas. Além disso que sentido fará confinar a maioria e a minoria 
em identidades específicas, nomeadamente quando, devido a assimetrias de poder, a 
maioria apenas permitirá a expressão pública de valores periféricos da minoria?

No sentido de facilitar a cooperação e a expressão igualitária das identidades, um outro 
entendimento da integração pode apoiar-se na recategorização das pertenças grupais 
numa categoria social mais inclusiva: uma nova identidade grupal comum (Gaertner e 
Dovidio, 2000). 

Neste caso, cada grupo é convidado a olhar o outro no quadro de uma nova categoria, 
até aí inexistente ou pouco saliente ou não valorizada. Espera-se que a inclusão numa 
nova categoria comum desencadeie comportamentos cooperativos e relações interpes-
soais mais harmoniosas. Note-se, no entanto, que esta perspectiva implica que, a nível 
das representações sociais, os grupos não sejam vistos como criações naturais, como 
expressão de essências, mas como formações sociais dinâmicas, portadoras de uma 
dimensão histórica e de capacidade de transformação.

De novo, a maior dificuldade suscitada por esta forma de entender a integração tem a 
ver com o sentimento de perda de identidade. Assim, enquanto a diferenciação inter-
grupal mútua pode desencadear conflitos se não for acompanhada de objectivos supra-
-ordenados claros, a recategorização numa categoria inclusiva, pode suscitar conflitos 
decorrentes da representação dessa nova categoria como uma ameaça às identidades 
sub-ordenadas.

Apesar de forte evidência experimental em seu favor (ver Monteiro, 2002; Rebelo, 
Matias e Monteiro, 2002), a recategorização inclusiva pode ser difícil de gerir em con-
textos sociais e políticos com história e cargas simbólicas fortes. Que vantagens pode 
sentir o grupo maioritário numa tal transacção? E o grupo minoritário? Esta pergunta 
é tanto mais pertinente quando a minoria ao entrar em contacto com a maioria se dá 
conta de que é objecto de uma atribuição de diferença e desencadeia um processo de 
auto-diferenciação e de emancipação. Neste processo passa a valorizar elementos do 
seu reportório comportamental a que não atribuía especial significado, cria outros que 
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lhe parecem diferenciadores e com todos eles compõe coerência e homogeneidade, onde 
antes havia heterogeneidade. Quererá a minoria prescindir desta identidade construída, 
em favor de uma identidade comum?

Para superar os problemas suscitados pela recategorização (ver Deschamps e Brown, 
1983; Hornsey e Hogg, 2000), tem vindo a ser testado um novo modelo que associa os 
dois precedentes. Trata-se de um modelo que envolve, simultaneamente, a recategoriza-
ção e o respeito pelas identidades de origem, menos inclusivas. Este novo modelo tem 
sido chamado modelo da identidade dual (Gaertner e Dovidio, 2000). 

Mas quer o modelo da identificação dual, quer o modelo da recategorização inclusiva 
suscitam um problema fundamental: quem define o protótipo da nova categoria supra-
-ordenada comum? Ou seja, quem define as características e os valores nucleares da ca-
tegoria comum? Quem define a cor do protótipo? (ver sobre este problema, Mummendey 
e Wenzel, 1999).

Por exemplo, recentemente, em França, a proposta de novos feriados em dias impor-
tantes para a religião islâmica e judaica suscitou dúvidas e perplexidades quer junto de 
cristãos, quer junto de agnósticos. E evocando um caso recente em Itália, em nome de 
uma pertença comum, deve ser concedido a um pai muçulmano o direito de não ver exi-
bido na escola dos seus filhos um crucifixo? E em nome de uma pertença comum, estare-
mos dispostos a não esquecer que os ciganos são portugueses antes de serem ciganos, 
e que a nossa identidade comum envolve a alma cigana? E que os africanos negros são 
muitos deles portugueses e que ser português não é sinónimo de ser branco? 

• Individuação e dinâmica das identidades comuns

A forma aparentemente mais evidente de redução dos conflitos intergrupais consiste em 
apelar ao contacto entre os membros dos grupos com a ideia de que tal contacto abrirá 
caminho à descategorização das pessoas, à atenuação das fronteiras entre grupos, à 
criação de uma visão mais complexa, diferenciada, rica, personalizada do mundo do ou-
tro. Desde cedo que se verificou que esta hipótese implica que as pessoas em contacto 
tenham um estatuto social equivalente, que o contacto seja positivo e que seja insti-
tucionalmente apoiado (Allport, 1954). Além disso, mais recentemente, foi sublinhado, 
por estudos feitos na Europa, que para ser efectivo nos seus resultados o contacto deve 
envolver uma dimensão afectiva e não ser apenas um contacto profissional, funcional 
ou de vizinhança (Pettigrew,1977; Vala et al., 1999) . 
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Outras análises sobre o contacto acentuam ainda o facto, provável, de que as relações 
sociais personalizadas e não categorizadas, focalizadas na informação pessoal sobre 
o outro podem, progressivamente, conduzir a uma diminuição da funcionalidade dos 
estereótipos na organização das relações sociais entre membros de grupos diferentes. 
Esta perspectiva deu origem ao modelo da descategorização (Brewer e Miller, 1984). 
Ainda na linha da argumentação em favor da individuação, verificou-se que um exogrupo 
percebido como uma totalidade homogénea é objecto de maior discriminação do que um 
exogrupo percebido como sendo formado por pessoas independentes (Wilder, 1978).

Uma outra forma de individuação pode ter origem na saliência de categorizações múl-
tiplas e cruzadas. Esta situação refere-se aos casos em que, num mesmo contexto, se 
salienta mais do que uma forma de categorização, sendo que uma pessoa que, numa 
dada categoria, se encontra numa posição oposta a outra, numa outra categoria en-
contra-se numa posição comum à dessa mesma pessoa. Ora, nestes casos, as diferenças 
entre categorias atenuam-se (Deschamps e Doise, 1978). 

Vejamos como o escritor Amin Maalouf, na sua obra As identidades assassinas, fala sobre 
a individuação decorrente da acentuação das pertenças múltiplas: “Se virmos a nossa 
identidade como sendo feita de pertenças múltiplas, algumas delas ligadas a uma his-
tória étnica e outras não; a partir do momento em que conseguirmos ver em cada um de 
nós, nas nossas próprias origens, na nossa trajectória, os confluentes diversos, as con-
tribuições diversas (…), as diferenças subtis e contraditórias; a partir deste momento, 
cria-se uma relação diferente com os outros (….); há, do nosso lado, pessoas com as 
quais tenho muito pouco em comum, e há do lado deles, pessoas com quem me posso 
sentir extremamente próximo”.

Esta estratégia de individuação psicológica tem no plano ideológico um correlato no 
republicanismo francês. Mas não poderá esta posição ideológica desencadear novas 
conflitualidades ao suscitar o sentimento de que se está a impedir a expressão pública 
de pertenças identitárias relevantes, como aconteceu no recente debate sobre o uso 
do lenço islâmico nas escolas francesas? É talvez por isso que o filósofo Paul Ricoeur, 
no quadro deste debate, defendeu a neutralidade activa da escola como instituição, e 
simultaneamente a possibilidade das afirmações identitárias na escola por parte dos es-
tudantes, uma forma de permitir a aprendizagem da emancipação das pertenças comu-
nitárias. A uma laicidade de exclusão, Paul Ricoeur contrapôs uma laicidade inclusiva.



60

I CONGRESSO - IMIGRAÇÃO EM PORTUGAL [DIVERSIDADE - CIDADANIA - INTEGRAÇÃO]

A
 G

E
ST

Ã
O

 D
A

 D
IV

E
R

SI
D

A
D

E

Allport, G.W. (1954). The nature of prejudice. Wokin-
gham: Addison-Wesley.

Berry, J. (1990). Psychology of acculturation: un-
derstanding individuals moving between cultu-
res. In R.W. Brislin (Ed.), Applied cross-cultural 
psychology. London: Sage.

Bourhis, R. Moise, L., Perreault, S. e Snécal, S. 
(1997). Towards an interactive acculturation 
model : a social psychological approach. Interna-
tional Journal of Psychology, 32, 369-386. 

 Brewer , M. e Miller, N. (1984). Beyond the contact 
hypothesis: theoretical perspectives on desegre-
gation. In N. Miller e M. Brewer (Eds), Groups 
in contact: the psychology of desegregation. 
Oralando: Academic Press.

Byrne, D. (1971). The attraction paradigm. New York: 
Academic Press.

Deschamps, J.C. e Brown, R. (1983). Superordinate 
golas and intergroup conflict. British Journal of 
Social Psychology, 22, 189-195.

Deschamps, J.C. e Doise, W. (1978). Crossed category 
memberships in intergroup relations. In H. Tajfel 
(Ed.), Differentiation Between Social Groups: 
Studies in the Social Psychology of Intergoup 
Relations. London: Academic Press.

Gaertner, S. e Dovidio, J. (2000). Reducing intergroup 
bias. London: Psychology Press.

Hewstone, M. e Brown, R. (1986). Contact is not 
enough. In M. Hewstone e R. Brown (Eds), Con-
tact and conflict in intergroup encounters. Oxford. 
Blackwell. 

Hornsey, M.J. e Hogg, M.A. (2000). Intergroup simi-
larity and subgroup relations: Some implications 
for assimilation. Personality and Social Psychology 
Bulletin, 26, 948-958.

Linville , P. (1987). Self-complexity as a cognitive 
buffer against stress-related illness and depres-
sion, Journal of Personality and Social Psychology, 
52, 663-676.

Markus, H. e Kitayama, S. (1991). Culture and the 
Self : implications for cognition, emotion, and 
motivation. Psychological Review, 35, 63-78.

Monteiro, M. (2002). A construção da exclusão social 
nas relações interétnicas: orientações teóricas e 
de investigação na perspectiva do desenvolvi-
mento, Psicologia, 16, 271-292.

Moscovici, S. e Pérez, J. A. (1999). A extraordinária 
resistência das minorias pressão das maiorias: o 
caso dos ciganos. In J. Vala (Coord.), Novos Ra-
cismos. Oeiras: Celta.

Os vários modelos de integração e de individuação que apresentámos parecem todos 
eles ter virtualidades próprias ao mesmo tempo que todos levantam problemas. A pes-
quisa tem vindo a aproximá-los, num vaivém entre pertenças comuns, diferenciação 
categorial e saliência da individuação. Mas esta perspectiva de combinações de estraté-
gias é difícil de programar no campo da acção política e de testar no campo da pesquisa 
empírica. Insuficiente é ainda a pesquisa que considera a especificidade da relação com 
diferentes categorias de imigrantes (por exemplo, no nosso caso, pessoas de origem 
africana, pessoas de países de leste ou cidadãos brasileiros), ou que sabe atender às es-
pecificidades dos contextos de relação cultural (escola, família, trabalho, lazer, etc.).

De qualquer forma, o que a investigação, de forma muito clara, tem deixado evidente é 
que a concepção tribal da identidade na linguagem literária de Amin Maalouf, a concep-
ção etnista da identidade na linguagem da teoria política ou a concepção essencializante 
da identidade na linguagem sociocognitiva são um dos fundamentos dos processos de 
exclusão e segregação.

Referências Bibliográficas



61

Mummendey, A. e Wenzel, M. (1999). Social discri-
mination and tolerance in intergroup relations: 
reactions to intergroup difference. Personality 
and Social Psychology Review, 3, 158-174.

Pettigrew, T (1997). Generaised intergroup contact 
effects on prejudice. Personality and Social 
Psychology Bulletin, 23, 173-185.

Pettigrew, T.F. e Meertens, R.W. (1995). Subtle and 
blatant prejudice in western Europe. European 
Journal of Social Psychology, 25, 57-75.

Rebelo, M.,Matias, C. e Monteiro, M. (2002). Efeitos 
da recategorização e da descategorização na re-
dução do enviesamento intergrupal: a perspec-
tiva do desenvolvimento infantil, Psicologia, 16, 
351-386. 

Sabatier, C. e Berry, J. (1994). Immigration et accul-
turation. In R. Bourhis and J.P. Leyens, (Eds.), 
Stéréotypes, discrimination et relations inter-
groups. Mardaga: Bruxelles. 

Sears, D. (1988). Symbolic racism. In P. Katz e D. 
Taylor (Eds), Eliminating racism: profiles in con-
troversy. New York: Plenum Press.

Tajfel, H. (1974). Tajfel, H. (1974). Social identity 
and intergroup behavior. Social Science Informa-
tion, 13, 65-93.

Vala, J. (2003). Percepções sobre a imigração e trans-
formações nas representações sociais sobre as di-
ferenças entre grupos humanos. In A Europa, o 
Desafio Demográfico e o Espaço de Liberdade, Segu-
rança e Justiça. Lisboa: Publicações do Gabinete 
do Parlamento Europeu.

Vala, J. (in press). Etnicização e estratégias de re-
lação cultural entre os imigrantes e os países 
de acolhimento: reflexões a partir do caso por-
tuguês. In A Barreto (Editor), Perspectivas Inter-
nacionais sobre a imigração (título provisório). 
Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais.

Vala, J. e Lima, M. Diferenciação social, racialização 
e etnicização de minorias: ambivalências e con-
tradições. In M. L. Lima, P. Castro e M. Garrido 
(Org.), Temas e debates em psicologia social. Lis-
boa: Livros Horizonte.

Vala, J., Brito, R. & Lopes, D. (1999). Expressões dos 
racismos em Portugal: perspectivas psicossocio-
líticas. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais.

Wilder, D. (1978). Reduction of intergroup discrimi-
nation through individuation of the outgroup, 
Journal of Personality and Social Psychology, 36, 
1361-1374.s.

Figuras

Figura 1 - Modelo bidimensional de aculturação 

(adaptado de Berry, 1980).

Figura 2 - Modelo de estratégias de relação cultural 

(adaptado de Bourhis et al., 1997).

Figura 3 - Estratégias de relação cultural e modelos 

de intervenção.



62

I CONGRESSO - IMIGRAÇÃO EM PORTUGAL [DIVERSIDADE - CIDADANIA - INTEGRAÇÃO]

Comentário à intervenção de Jorge Vala

Margarida Marques
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas - Universidade Nova de Lisboa

O texto aqui apresentado pelo Prof. Jorge Vala sustenta, basicamente, a ideia de que 
a diferença é a marca que estrutura a percepção que os portugueses formam sobre os 
imigrantes. (Reciprocamente, e em linha com esta construção perceptiva, os imigrantes 
também se vêm a si próprios como diferentes dos portugueses.)

A acentuação da ou das diferenças para designar os imigrantes, em detrimento da elei-
ção das similitudes, constitui este segmento da população em alteridade, o outro, que 
se distingue do nós familiar.

Atendendo a que as similitudes são tão ou mais relevantes quanto as diferenças, esta 
atitude denuncia uma opção, que tem como efeito, como refere J.V., a exclusão dos 
imigrantes, não reconhecendo neles os atributos identificáveis com o mesmo, consubs-
tanciado nos membros do todo nacional.

Esta parece, de facto, uma leitura bastante plausível do enviesamento, de natureza 
ideológica, que nos leva a privilegiar as diferenças, em detrimento das semelhanças; a 
construir como diferenças atributos que, noutros contextos, possivelmente não passa-
riam de pormenores triviais, de relevância diminuta, quando em confronto com toda a 
gama de atributos de identificação possível.

Contudo, nos ambientes cosmopolitas das cidades em que vivemos, em que, como su-
blinhado por alguns sociólogos (Fischer 1999), a ideologia da diversidade, mais do que 
a própria diversidade em SI, influencia a nossa maneira de viver, o argumento de J. V. 
merece uma exploração mais atenta.

Tome-se o caso de Lisboa:

• no passado dia 10 de Junho, dia de Portugal, de Camões e das Comunidades, uma 
festa da diversidade preencheu o espaço do Martim Moniz, integrada num ambiente 
de celebração da cultura urbana;
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• O Parque das Nações, espaço nobre da nova Lisboa construída pensando no século 
XXI, está recheado de referências a paragens exóticas e símbolos da diversidade, 
designadamente do chamado mundo da lusofonia;

• hoje mesmo, cartazes anunciam que, no Clube Estefânia, se realiza uma feira étnica 
que, como o próprio nome sugere, promove o exótico, o autêntico – em suma, o 
diferente, que assim se define por contraposição ao consumo de massas.

A esta atitude de construção da diferença, moldada numa postura de celebração do ou-
tro e da sua estética, não se pode, em bom rigor, associar uma dinâmica de excisão, um 
processo de estigmatização - antes se associa a ideia do desejável, do que nos liga aos 
outros, tornando-nos, do mesmo passo, parte desse outro e, reciprocamente, tornando 
esse outro em parte de nós.

O processo de globalização também é essa possibilidade de reconhecer os méritos das 
fecundações cruzadas de culturas. E a afirmação do global à escala local, tanto como a 
afirmação do particular na esfera global.

Assim se explica o sucesso da chamada Música do Mundo (world music), desde Cesária 
Évora, ao Buena Vista Social Club; desde o fado à guitarra cigana. Mas também o inte-
resse crescente pela literatura lusófona - antes designada a partir da referência nacio-
nal, como brasileira, angolana, moçambicana ou outra. Ou ainda a procura dos trópicos 
lusófonos como destinos privilegiados do turismo português.

As consequências culturais são de relevar, mas também os efeitos económicos não são 
menos importantes. Sublinharia a possibilidade de criação de novos mercados ou de 
rejuvenescimento de determinadas fileiras, a criação ou consolidação de oportunidades 
de investimento e a própria revalorização da imagem associada à incorporação econó-
mica dos imigrantes.

Os efeitos no plano da requalificação urbana de certas zonas quasi abandonadas e 
degradadas também podem ser consideráveis. Várias têm sido as reportagens na comu-
nicação social relatando os efeitos regeneradores do comércio imigrante em certas ruas 
do Porto, e quem ande por Lisboa, não pode deixar de reparar na revivificação que os 
imigrantes trouxeram ao bairro da Mouraria e suas adjacências. A Festa da Diversidade, 
que trouxe a esta antiga parte da cidade um formigueiro de gentes e de vida social pou-
co habitual, mostrou os potenciais efeitos de dinamização do tecido urbano. É claro que 
se pode correr o risco de carnivalização das culturas. A generalização, a partir de traços 
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particulares, desaguando na construção de essências culturais contraria a evidência 
do mais elementar: de que as culturas são vividas e evoluem em função dos contextos 
significativos.

Mas este é apenas um aspecto. Outro é o que se refere aos efeitos positivos esperáveis 
da normalização da diferença - entre culturas, como entre os sexos ou colectivos defini-
dos por outro qualquer atributo particular.

E assim como nas empresas se espera que a gestão seja o caminho para a melhor orga-
nização dos recursos, também a ideia de gestão da diversidade remete para a normali-
zação das diferenças na procura de uma forma eficaz de articulação na construção da 
sociedade civil.

Os imigrantes, em Portugal como noutros contextos, visam a inclusão, não o fecha-
mento ou o enquistamento (Kymlicka 1995). A ideologia da diversidade mostra como, 
na sociedade portuguesa, as narrativas nacionais dominantes vão cedendo o passo a 
perspectivas menos exclusivas. As trocas culturais observadas contrariam aliás a visão, 
ainda predominante, de jogo de soma nula: assim como quanto maior o número de faces 
de uma pedra preciosa, maior o seu valor; também no que respeita a construção das 
sociedades cosmopolitas que resultam das migrações, as fecundações cruzadas podem 
enriquecer, sem necessariamente retirar brilho às heranças nacionais.

Em suma, concluiria com uma última observação ao trabalho aqui apresentado pelo Prof. 
Jorge Vala - que é também uma sugestão construtiva. Penso que seria necessário, para 
dar conta cabalmente do processo de construção do outro, do diferente, introduzir uma 
perspectiva dinâmica no modelo de análise apresentado, assim contemplando a possibi-
lidade de acompanhar a cosmopolitização das cidades multiculturais que emergem com 
a intensificação das migrações.

A especificação da diferença pode não ter sempre valor de exclusão. A exposição da 
diversidade pode, pelo contrário, contribuir para a aceitação da normalidade daquilo 
que é diverso - e que tanto pode ser positivo, como negativo, consoante as situações 
envolvidas.
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Comentário à intervenção de Jorge Vala

Verónica Policarpo
Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Ciências Humanas

Tentarei estruturar o meu comentário em torno de seis pontos, que pretendem, por um 
lado, sublinhar os aspectos que mais me chamaram a atenção na exposição que foi feita 
e, por outro lado, resumir algumas interrogações que me foram surgindo, ao longo da 
exposição.

A importância do racismo flagrante na perspectiva das minorias

O meu primeiro comentário diz respeito às reacções dos grupos etnicizados ao processo 
de etnicização de que são alvo (e que, como ficou muito bem explícito anteriormente, 
implica quer a diferenciação destes grupos com base na sua cultura, quer a sua inferio-
rização).

No entanto, quando recuamos um pouco, (até aos quadros 3 e 4) há um aspecto interes-
sante que sobressai. Quando se compara a percepção dos jovens negros relativamente 
aos indicadores de racialização e de etnicização, vemos que:

•  Em primeiro lugar, no que respeita as características raciais, os jovens negros con-
sideram que os brancos os vêem como mais diferentes do que os brancos os vêem de 
facto: por exemplo, quando se perguntou aos jovens negros qual a percentagem de 
portugueses que os achariam uma raça menos dotada, eles responderam que 63% 
dos portugueses pensaria assim; mas curiosamente, 28% dos portugueses declara-
ram efectivamente que os negros são uma raça menos dotada;

•  Em segundo lugar, e já no que respeita às diferenças culturais, torna-se interessan-
te constatar que os jovens negros consideram que os brancos os vêem como “menos 
diferentes” do que os brancos os vêem de facto: por ex: quando se perguntou aos 
jovens negros qual a percentagem de portugueses que achariam que eles educam as 
suas crianças de forma diferente, a sua resposta foi 58%, mas curiosamente, muito 
mais portugueses (80%) declararam que os negros educam os filhos de maneira 
diferente.
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A minha interrogação é, então, a seguinte: ao querer sublinhar, e bem,em meu entender, 
a importância dos processos de etnicização, da diferença e inferioridade cultural, na 
construção do racismo não estaremos a menosprezar a importância das questões raciais 
neste fenómeno?

Toda a argumentação do texto tenta sublinhar a importância das diferenças culturais 
como forma de racismo e discriminação. Isto é muito importante pois chama-nos a 
atenção para o desenvolvimento de novas formas ocultas de racismo, num contexto em 
que o racismo flagrante - declarado - está em declínio nas sociedades ocidentais.

Porém, o que os dados que sublinhei nos podem sugerir é que da perspectiva dos qrupos 
discriminados (neste caso dos negros), o racismo flagrante continua, ainda, a ser senti-
do como um problema real e como fonte efectiva de discriminação. Um breve exemplo, 
inspirado em conversas que tenho tido com estudantes africanos a estudar em Portugal. 
Estes jovens com quem tenho falado têm-me dito: “a raça ainda é muito importante!” 
Muitos deles continuam a sentir na pele esse racismo declarado. Foi o caso de uma jo-
vem estudante que precisava de alugar uma casa e telefonou para um número que vira 
num anúncio. Marcou uma visita à casa mas, quando lá chegou, conta ela que a reacção 
da senhoria foi completamente diferente da que tinha tido pelo telefone, declarando 
imediatamente que a casa já estava alugada.

A minha questão é, então, esta: em que medida, e sem podermos de forma alguma re-
gredir na análise, deveremos ter em conta a discriminação racial, de uma forma nova, 
principalmente quando olhamos o problema da perspectiva das minorias, dos discrimi-
nados? [ Estaremos face a uma construção social do problema de acordo com interesses 
dos investigadores e do próprio Estado?] (cit. Marco Martiniello 1997, L’ Éthnicité dans 
les sciences sociales, PUF Paris)

A perspectiva das minorias na investigação

Um segundo comentário vem na sequência do anterior e remete para o imperativo de 
completar toda a investigação sobre discriminação que tem sido feita, segundo a pers-
pectiva das maiorias das sociedades de acolhimento, com a perspectiva das minorias. 
Este foi, aliás, um aspecto sublinhado na conclusão do texto que aqui ouvimos expor. 
Quais as razões que têm levado a que a pesquisa sobre este tema tenha sido, até aqui 
e pelo menos em Portugal, dominada pela perspectiva das maiorias1...E quais as difi-
culdades maiores a enfrentar, para complementar a abordagem desta questão com a 
perspectiva das minorias.
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As maiorias é que fazem as políticas

Um terceiro comentário surge-me em relação às atitudes das maiorias face às políticas 
de integração das minorias. Mais atrás, e independentemente da diminuição do racismo 
flagrante, referi a necessidade de reavaliar a sua importância na percepção da discrimi-
nação por parte dos grupos minoritários.

Porém, não posso deixar, agora, de estabelecer o contraponto desta afirmação, subli-
nhado um aspecto da exposição que me parece dos mais importantes. Uma vez que as 
políticas são, em regra, definidas, pelas maiorias (nomeadamente as elites políticas, 
mais do que as maiorias constituídas pelos eleitores), sabemos que o racismo subtil se 
torna, aqui, decisivo. De facto, são os processos de etnicização que sustentam posições 
ideológicas que definem os imigrantes como incapazes de interiorizar os valores das 
sociedades de acolhimento2. Neste sentido, são geradores de segregação e de exclusão 
e têm efeitos directos nas políticas e nos direitos das minorias. Nesta linha de pensa-
mento, como interpretar o caso português, no quadro europeu?
     
A segunda geração
 
O meu quarto comentário remete para a problemática dos descendentes dos imigrantes. 
Correndo o risco de me afastar do que foi exposto, parece-me muito relevante abordar 
algumas das questões que aqui foram desenvolvidas, relativamente à segunda geração. 
Não esquecendo toda a discussão conceptual que está por detrás do termo “segunda 
geração”, utilizo-o, contudo, por comodidade.

No que diz respeito às atitudes das maiorias face às minorias, parece importante avaliar 
em que medida os processos que aqui foram tão bem explicitados de hetero-racialização 
e, principalmente, hetero-etnicização afectam os jovens descendentes dos imigrantes, 
em Portugal. Será que, relativamente a este grupo, se acentua o processo de infe-
riorização com base nas diferenças culturais ou, pelo contrário, se atenua? E em que 
medida estes processos se tornam mais complexos, ou mudam mesmo de configuração, 
por exemplo se tivermos em conta as diferentes gerações? Por exemplo, quais os efei-
tos possíveis de uma convivência maior entre os jovens das maiorias e os jovens das 
minorias via socialização escolar, no que diz respeito ao processo de etnicização das 
minorias? Quais os contornos deste processo no  seio de um grupo social, os jovens, ele 
próprio minoritário em relação a uma maioria adulta?
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Os media

Um quinto comentário diz respeito ao papel dos media nos processos de etnicização de 
que ouvimos falar aqui hoje. Na sua obra “A objectividade nas ciências sociais”, Gunnar 
Myrdal alertava-nos, já em 1976, para o importante papel dos meios de comunicação 
social na mudança dos valores, pela divulgação de informação que permite corrigir as 
crenças falsas e pressionar os indivíduos a transformar, ou mesmo abandonar, os valores 
caídos em desuso. Esta importância é hoje ainda mais visível, numa sociedade em que 
os meios de comunicação de massas se tornaram praticamente a única fonte de infor-
mação de grande parte das pessoas. Há pois que pensar a importância dos media nos 
processos de etnicização, quer como vectores do racismo, quer como vectores explícitos 
do anti-racismo (Wieviorka, 2002)3.

Neste sentido, é importante referir que os meios de comunicação veiculam um discurso 
que, ainda que seja sobre as minorias, é produzido pelas maiorias (por exemplo, os 
jornalistas, na sua maioria brancos, de classe média, integrados social e profissional-
mente, etc.) e para as maiorias. Em que medida estes discursos contribuem para os 
processos subtis de etnicização de que temos estado a falar? Um estudo exploratório 
em que tive oportunidade de participar sobre a Discriminação étnica e de género nos 
media portugueses revelou, por exemplo, que no ano 2000 os meios de comunicação 
em Portugal contribuíram de forma decisiva para uma imagem negativa das minorias 
étnicas, por exemplo associando-as recorrentemente ao crime e à violência.

Em países como o Reino Unido, a existência de meios de comunicação social promovidos 
pelas próprias comunidades imigrantes constitui uma alternativa a esta tendência. Es-
tes meios de comunicação são produzidos pelas minorias, e para as minorias, e produzem 
discursos quer sobre as minorias, quer sobre as maiorias. Podem, neste sentido, consti-
tuir-se como factor de resistência simbólica aos processos de etnicização eventualmente 
promovidos pelos meios de comunicação hegemónicos. Além disso, podem constituir-se 
como veículos de construção e difusão de novas identidades, híbridas, eventualmente 
marcadas pela reapropriação de ícones culturais originais. Podem, igualmente, consti-
tuir um veículo fundamental de criação de objectivos comuns (com visibilidade social 
e política), para uma possível acção colectiva imigrante ainda incipiente em Portugal 
(assunto que me parece não ter sido ainda explorado pela academia portuguesa). Quais 
os caminhos a percorrer, no caso português, relativamente a este aspecto?
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1 Não esquecer quais os grupos 
sociais que representam os inves-
tigadores, quem são eles, o que 
querem, interesses científicos, e 
importância do Estado na fonna-
ção cientifica dos investigadores. 
Houve um processo de substitui-
ção na academia do racismo pelo 
tenno etnicidade e factor cultura. 
Fazer uma sociologia da sociolo-
gia das migrações e das minorias 
étnicas.

2 Tais processos de etnicização 
são protagonizados por que enti-
dades? Academia, estruturas insti-
tucionais do pais de acolhimento, 
Estado e seu aparelho, partidos 
políticos, elites não politizadas 
(grupos de interesse) - trabalho 
este não feito...

3 Atenção que os estudos dos me-
dia sobre imigração seguem a tra-
dição de Teun Van Dijk e por con-
seguinte estão influenciados pela 
busca de indicadores de racismo 
na analise efectuada, importante 

referir porque poucos se questio-
nam sobre isso e acaba por haver 
perversão no objecto em análise.

4 A título de exemplo, numa son-
dagem realizada pela Universida-
de Católica em 2002, perguntou-
se aos Portugueses “Se comparar 
os imigrantes com os portugueses, 
considera-os muito diferentes, um 
pouco diferentes, um pouco se-
melhantes ou muito semelhantes 
no que respeita a: maneira como 
educam os filhos; crenças e práti-
cas religiosas; valores e comporta-
mentos sexuais; língua que falam; 
usos e costumes.” Relativamente 
aos imigrantes do Leste Europeu, 
as não respostasa assumem per-
centagens muito elevadas (entre 
42,2%, para os usos e costumes e 
60,8%, relativamente aos valores 
e comportamentos sexuais).

a Um primeiro exemplo, de carác-
ter técnico. No inquérito realizado 
aos Europeus sobre a discrimina-
ção, no âmbito do Eurobarómetro, 

das 6 formas de discriminação 
consideradas com base na etnici-
dade, religião, deficiência física e 
mental, idade e orientação sexual 
- a origem étnica surge como a 
segunda forma de discriminação 
mais referida, sendo a primeira a 
idade. Foram, contudo, muito pou-
cos os inquiridos que declararam 
ter sido alvo de discriminação: 5% 
com base na idade, e 3% com base 
na origem étnica. Por outro lado, 
quando inquiridos acerca das for-
mas de discriminação que presen-
ciaram contra terceiros, a origem 
racial/étnica surge em primeiro 
lugar, com 22%, distanciando-se 
claramente das outras formas de 
discriminação. Este exemplo é, 
contudo, pouco claro, uma vez que 
neste questionário, as dimensões 
da raça e da etnia foram conside-
radas ao mesmo tempo, como um 
só item.

Alargar o estudo dos processos de etnicização a outros imigrantes

Para finalizar, e retomando a orientação dominante do texto, parece-me importante 
sublinhar a pertinência de alargar o estudo dos processos de etnicização a imigrantes 
de diversas nacionalidades. Este alargamento é tanto mais importante na medida em 
que Portugal diversifica cada vez mais a sua população imigrante, em termos de origem 
nacional e étnica. Por um lado, certos grupos têm crescido significativamente nos últi-
mos anos, como é o caso dos brasileiros. Por outro lado, relativamente a certos grupos, 
como é o caso dos europeus do Leste, os portugueses parecem sentir ainda um grau de 
desconhecimento que pode influenciar a sua etnicização4. Neste sentido, os imigrantes 
de leste podem surgir como um ponto de comparação interessante para perceber em que 
medida a raça está ou não está unidireccionalmente associada aos negros, nas repre-
sentações sociais das maiorias.

Notas
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Comentário à intervenção de Jorge Vala

Geraldo da Cruz Almeida
Advogado

Assumir a diversidade como problema e como fonte geradora de problemas a que é 
preciso emprestar soluções

Portugal assumiu no passado que as suas colónias africanas apresentavam especifici-
dades que deveriam ser atendidas. Por isso, criou mecanismos legais destinados a fazer 
face a essas particularidades. Hoje assume que existe pelo menos uma diversidade 
territorial das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

Do mesmo passo, entendo que deve ser assumida a diversidade interpessoal, não pela 
negativa como tem sido até agora, mas pela positiva, no sentido de que devem ser re-
conhecidas a essas comunidades o seu estatuto pessoal, com tudo o que lhe é inerente. 
Como diríamos em Direito Internacional Privado, Portugal deve assumir-se como um 
ordenamento jurídico pluricultural, tanto de base territorial, como de base pessoal.

Em Roma nem todos são romanos.

Incluir os visados (estrangeiros e minorias)

Na gestão da diversidade a maioria não pode dispensar a participação das minorias. 
Neste particular, é necessário alguma humildade para reconhecer que não se conhece 
tudo a respeito das minorias étnicas, mormente dos estrangeiros. Qualquer gestão da 
diversidade que tenda a por de lado os principais visados, é uma gestão fracassada. Mas 
esta inclusão tem que ser uma inclusão integrada. Não pode fundar-se no politicamente 
correcto, ou seja, criar-se a ilusão de se incluir os representantes das minorias só por-
que dá uma imagem positiva.

Outrossim, há que ter a coragem de estabelecer quotas de representatividade das mi-
norias, para os mais diversos sectores de actividade. Assumir a diversidade é assumir 
igualmente que ela traz problemas acrescidos, nomeadamente a discriminação. Assim 
como se aceita a existência de discriminação contra as mulheres, também se deve 
aceitar a existência de discriminação contra as minorias e, tal como se fez relativa-
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mente às mulheres, deve-se fixar quotas de representatividade das minorias em todos 
os sectores.

Definir e envolver os órgãos de gestão da diversidade

Não se trata de criar um Ministério ou Secretaria de Estado ou mesmo uma direcção 
geral para gerir os problemas das minorias. Qualquer ministério será insuficiente. To-
dos têm que ser envolvidos. As universidades deverão reformar os seus programas de 
ensino e passar a estudar aprofundadamente a condição dos estrangeiros, nos planos 
jurídico, sociológico, psicológico, em suma, cultural. Estes programas deverão destinar 
um número óptimo de horas ao ensino das matérias relativas às minorias. Deverão ser 
organizados cursos específicos, cursos de pós-graduação, sobre a condição das mino-
rias. Deverão ser apoiadas teses de mestrado, de doutoramento ou estudos de pós- 
-doutoramento relativos a tais matérias. Os organismos de formação profissional, como 
seja - falo daqueles que me são próximos - a Ordem dos Advogados, para a formação 
de advogados, o Centro de Estudos Judiciários, para a formação dos magistrados, o 
Instituto Nacional da Administração, para os funcionários, deverão incluir nos seus pro-
gramas o tratamento prático de temas ligados às minorias. Não há conhecimento, por 
exemplo, de o Centro de Estudos Judiciários ter incluído nos seus programas de ensino 
o estudo da condição jurídica do estrangeiro.

O conhecimento das convenções internacionais aplicáveis a imigrantes e minorias 
étnicas é amplamente deficiente. Recentemente tomei conhecimento que tanto a Em-
baixada de Cabo Verde em Lisboa, como os serviços consulares Portugueses têm vindo 
a cobrar ilegalmente taxas para a legalização de documentos a serem apresenados re-
ciprocamente nos respectivos países, quando desde 1976 foi assinado um acordo com 
Portugal a suprimir a necessidade de legalização.

Uma gestão assente em bases culturais aliviada de elementos de natureza policial

O principal órgão de gestão da diversidade é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. 
Como órgão policial ou pata policial ele empresta uma visão igualmente policial à ges-
tão da diversidade. Deve-se esvaziar o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de alguns 
aspectos como seja a questão da nacionalidade e a questão relativa às associações de 
imigrantes. A nacionalidade é um assunto de natureza eminentemente cultural. Não há 
nenhuma razão para estar adstrita ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. As associa-
ções de imigrantes não são associações internacionais como têm vindo a ser tratadas. 
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São associações portuguesas, com estatuto de direito privado português.

Uma gestão fundada na boa fé e na transparência dos actos da administração

A praxe administrativa funda-se na desconfiança. Os assuntos das minorias são trata-
dos com enorme excesso de zelo.

Uma gestão fundada no respeito pelos direitos fundamentais das minorias.

Garantias efectivas de direito ao recurso.
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Imigração e Desenvolvimento

João César das Neves
Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais 
Universidade Católica Portuguesa

O problema da migração é muito mais antigo do que o do desenvolvimento. Se tomarmos 
este último no seu sentido estrito, caracterizado pela subida sustentada do nível de 
vida da generalidade da população nacional, que apenas encontramos de forma clara 
após a chamada “revolução industrial”, então o desenvolvimento tem pouco mais de 
250 anos. Pelo contrário, a migração é um fenómeno inerente à natureza e à história do 
mundo. Relacionando os dois conceitos, encontramos uma quantidade de aspectos da 
dinâmica recente da economia mundial que, de alguma forma, estão próximos do fenó-
meno migratório. É em alguns desses aspectos que este breve texto se centra.

A análise será feita de duas formas diferentes: primeiro através da caracterização do 
problema, quer ao nível global, quer sobretudo na realidade portuguesa. Os dois primei-
ros capítulos tratam desta questão. Em segundo lugar são esboçados alguns resultados 
da relação entre desenvolvimento e migração, quer a partir dos dados da secção ante-
rior, quer de outros estudos. Uma breve secção de conclusões termina o estudo.

Caracterização da imigração mundial

O fenómeno migratório faz parte integrante da realidade económica e social mundial 
actual e, tudo o indica, continuará a fazer. Os dois quadros seguintes, que tentam uma 
medição preliminar e grosseira da sua dimensão ao longo dos últimos 35 anos, são bas-
tantes eloquentes nesse aspecto. Existem neste momento 175 milhões de pessoas no 
mundo a viverem fora do seu país de nacionalidade. Este número representa 2,9% do 
total da população do mundo. O fenómeno tem vindo a aumentar acentuadamente, não 
apenas em termos absolutos mas também em termos relativos. O número de imigrantes 
mais do que duplicou nos últimos 35 anos, subindo de 2.3% para 2.9% da população 
mundial.

A grande maioria desses estrangeiros, 62%, estão nos países industrializados. Essa 
situação tem vindo a acentuar-se, pois em 1965 a percentagem era apenas de 40.8% e 
em 1985 de 44.9%. O salto deu-se mesmo só nos últimos anos. Dentro dos países desen-
volvidos, a zona que absorveu mais estrangeiros foi a América do Norte com 37.5% do 
total da classe, seguida da Europa com 30.1%1. 
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População estrangeira no mundo (milhões de pessoas)

1965 1985 1990 2000

Mundo 75.9 105.5 154.0 175.0

Países Industrializados: 31.0 47.4 89.1 108.9

Europa 15.6 23.0 26.3 32.8

Antiga União Soviética 0.1 0.2 30.3 29.5

América do Norte 12.7 20.4 27.6 40.8

Oceânia 2.6 3.9 4.8 5.8

Países rend. médio e baixo: 45.0 58.1 65.1 65.9

Caraíbas e América Central 0.5 0.9 2.8 2.1

China 0.3 0.3 0.4 0.5

Ásia do Leste e Sudeste 7.6 7.5 6.9 9.4

África do Norte e Asia Ocid. 5.5 13.4 17.2 20.9

Países do Cons. Coop. Golfo 0.7 5.8 8.3 9.6

América do Sul 5.4 5.6 4.3 3.8

Ásia do Sul 18.7 19.2 19.6 14.9

África Sub-Sahariana 7.1 11.3 13.9 14.3

Fonte: 1965 e 1985 - WDR (1995), p.65; 1990 e 2000 - ONU (2003).

Nos países pobres, a zona mais atractiva para os imigrantes é, sem dúvida, o Norte de 
África e Médio Oriente, com 31.7% dos estrangeiros da classe. Seguem-se a Ásia do Sul 
(22.6%) e da África sub-sahariana (21.7%). Mas em todas as regiões, aqui como nos 
ricos, registam um aumento no número de imigrantes.

Considerando agora o peso relativo dos estrangeiros dentro de cada uma das regiões, 
existe uma grande disparidade. Mas, em geral pode ser dito que o peso dos estrangeiros 
subiu nos países ricos e caiu nos países pobres, com a excepção do Médio Oriente e 
Norte de África. 

A China é, das grandes regiões, a única em que os estrangeiros mantêm um peso des-
prezível ao longo de todo o período, característica que, em menor grau, partilham com 
o resto da Ásia do Leste e Sudeste. Se considerarmos países com forte imigração acima 
dos 5% da população e muito forte acima dos 10%, então apenas duas zonas, a Oceânia 
e a América do Norte, mantiveram valores elevados ao longo de toda a segunda metade 
do século XX. A Oceânia tem mesmo valores muito elevados em todas as observações e a 
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subir acentuadamente. A Europa só atingiu valores de forte imigração na década de 90, 
aliás como a média de todos os países desenvolvidos.

Entre os países pobres, apenas o Norte de África e Ásia Ocidental sobem acima dos 5% 
e apenas após os anos 80. Os dois quadros isolam, dentro desta região, a sub-zona mais 
notável, a dos Países do Conselho de Cooperação do Golfo (Bahrain, Kuwait, Oman, 
Qatar, Arabia Saudita e Emiratos Árabes Unidos), onde o peso de estrangeiros atinge 
valores elevadíssimos, acima de um terço da população total.

População estrangeira no mundo (% população total)

1965 1985 1990 2000

Mundo 2.3 2.2 2.9 2.9

Países Industrializados: 3.5 4.5 8.1 9.5

Europa 3.5 4.7 5.3 6.4

Antiga União Soviética 0.1 0.1 10.5 10.1

América do Norte 6.0 7.8 9.8 13.0

Oceânia 14.8 16.0 18.0 19.1

Países rend. médio e baixo: 1.9 1.5 1.6 1.3

Caraíbas e América Central 2.0 2.7 1.9 1.2

China 0.0 0.0 0.0 0.0

Ásia do Leste e Sudeste 1.9 1.2 1.1 1.3

África do Norte e Asia Ocid. 4.0 5.7 6.2 6.1

Países do Cons. Coop. Golfo 11.0 34.2 37.3 33.7

América do Sul 2.4 1.5 1.4 1.1

Ásia do Sul 2.8 1.8 1.7 1.0

África Sub-Sahariana 3.0 2.7 2.9 2.3

Fonte ibidem. 

Esta breve consideração dos totais mundiais e sua ventilação pelas principais regiões 
é, só por si, suficiente para sugerir algumas relações entre o fenómeno da migração e o 
desenvolvimento. A capacidade de atracção dos países ricos é, sem dúvida, um elemen-
to central nos movimentos populacionais. Só isso explica a grande volatilidade atrás 
das médias. De facto, o valor de 2.9% de estrangeiros no mundo, parte-se em 9.5% nos 
países desenvolvidos e 1.3% nos países pobres. 
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Mas esta realidade, normalmente tão referida, está longe de explicar a totalidade da 
questão. Note-se que 38% dos imigrantes do mundo se encontra em países de rendi-
mento médio ou baixo, o que é um número significativo, e que não pode ser explicado 
pela citada atracção. E se os países da ex-União Soviética deixarem de ser considerados 
ricos (como são no quadro, porque o eram em 1965 e 1985) e forem considerados pobres 
(como são agora), então o total de estrangeiros imigrados em países pobres sobe para 
55%, e esta classe passa a dominar o problema.

Outra observação que reforça esta ideia é que a África Sub-Sahariana, a zona com menor 
nível e ritmo de crescimento do mundo, está longe de ser a que tem menos imigrantes. 
Aliás, ela domina todas as zonas dos países de rendimento médio e baixo, excepto o 
Norte de África e Médio Oriente, ao longo de todo o período em análise. É evidente que 
estes imigrantes movem-se por motivos não económicos ou, pelo menos, por motivos 
económicos menos lineares. Muitos são, naturalmente, os chamados refugiados gerados 
pelos inúmeros conflitos que afectam o continente.

Mas isto revela, desde já, o aspecto mais importante para quem queira considerar as 
relações entre migração e desenvolvimento. Trata-se da grande diversidade de causas, 
motivos, características e propriedades dos fenómenos de migração, o que elimina ex-
plicações simplistas. Daí a variedade de resultados que se detectam nos estudos.

O caso português

Portugal é, sem qualquer dúvida, um dos casos mais interessantes na história mundial 
da migração. As várias fases da sua já antiga História testemunham a sua anormalidade. 
Mesmo uma inspecção rápida da evolução permite manifestar a grande peculiaridade do 
nosso comportamento.

• A população de Portugal

O primeiro elemento notável reside na grande instabilidade dos números da população 
considerada portuguesa nas várias épocas. A análise a fazer deve partir de 1415, data 
da conquista de Ceuta, porque esse é o momento em que termina a identidade entre 
Portugal e a Lusitânia. Os movimento populacionais anteriores, sobretudo ligados à 
reconquista cristã, sempre se tinham limitado à esfera lusitana.

A figura 1 apresenta a evolução da população portuguesa ao longo dos últimos seis 
séculos2. São bem visíveis as grande alterações na ordem de grandeza da população 
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nacional, correspondendo primeiro à construção do império e depois à sua dissolução. 
Note-se que em certos períodos o total do império sob administração mais do que 
triplicou a população do continente, correspondente ao rectângulo europeu, como se 
pode ver na figura 2.

As figuras revelam bem o papel de cada uma das fatias da nossa população e o seu domí-
nio nas várias épocas. Sobretudo o Brasil e a África ocuparam, cada um no seu período 
correspondente, um lugar de destaque dentro da realidade populacional do império. A 
Ásia e as ilhas do Atlântico Norte tiveram um lugar menor, mas influente, que ultima-
mente tem também sido jogado pela emigração. Estas duas últimas dão um contributo 
que actualmente é de 50% face à população do rectângulo europeu.

Por outro lado, se fôr considerada, não a população directamente sob administração 
portuguesa, mas aquela que está ou esteve sob essa administração lusitana, os números 
são ainda mais significativos. Nessa altura, o que se analisa é a evolução de todos os 
países de língua e cultura portuguesa. As figuras 3 a 6 revelam bem a impressionante 
dimensão dessa realidade. 
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No início do século XXI, a influência lusi-
tana, sempre crescente, estende-se a mais 
de 200 milhões de pessoas, dominada pela 
realidade brasileira. Essa totalidade, que 
representa hoje cerca de 3.7% da popula-
ção mundial e mais de 20 vezes a da me-
trópole portuguesa, tem vindo após 1815 
a divergir dos totais do império luso.

• As tendências de emigração

Um império exige uma forte emigração, 
que de facto se verificou ao longo da his-
tória de Portugal. A figura 6 manifesta a 
evolução dessa saída de portugueses nas 
suas várias fases da nossa história3.

Essa evolução, agregada a nível secular, 
revela uma regularidade surpreendente. 
Assim, como se vê no quadro seguinte, a 
informação disponível aponta para níveis 

de saída bruta de pessoas à volta de 2.5o/oo durante os séculos XVI, XVII e XIX, en-
quanto os séculos XVIII e XX tiveram taxas bastante mais elevadas, à volta de 4o/oo.
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Média anual da emigração portuguesa (o/oo da população total)

Século XVI 2.5

Século XVII 2.1

Século XVIII 4.0

Século XIX 2.5

Século XX 4.0

Fonte: cálculos a partir de Engerman e Neves (1997)

Esta regularidade, que subjaz à enorme variedade revelada na figura 6, pode sugerir uma 
relação entre migração e desenvolvimento. De facto, não se pode dizer que são neces-
sariamente as dificuldades económicas que motivam a saída, pois os anos setecentos 
e novecentos que tiveram as maiores taxas de saída, se não foram séculos calmos em 
termos produtivos, estão longe de ser os piores da amostra.

Este tipo de análise pode ser com proveito aprofundada no período mais recente, onde a 
figura revela bem os períodos de maior movimento populacional. Assim, podemos dizer 
que, no último século e meio, existem quatro épocas a que poderemos chamar “hiper-
emigração”, cada um deles com cerca de 10 anos. São eles:

• a década de 1888 a 1898, 
• o período desde 1905 até ao início da I guerra mundial em 1914, 
• o que vai do fim desta até ao início da grande depressão em 1929
• e, finalmente, a década de 1963 a 1973. 

Períodos de hiper-emigração portuguesa (taxa anual, o/oo população total)

Tx. Emigração 
(o/oo po. tot.)

Tx cresc. do 
PIB (%)

Tx Inflação 
(%)

Def.Orçamento (% PIB)

1888-1898 5.9 -0.8 2.6 -0.99

1905-1913 8.6 1.8 0.6 -0.04

1919-1929 5.8 4.6 23.7 -4.55

1963-1973 8.4 6.6 5.4 1.32

Fonte: cálculos a partir de Neves (1994) e Engerman e Neves (1997)
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Como mostra o quadro, também aqui existe uma surpreendente regularidade, pois o 
primeiro e o terceiro período registaram taxas à volta dos 6o/oo, enquanto os outros 
dois andam à volta dos 8.5%.

Se quisermos considerar as características económicas destes quatro períodos, no sen-
tido de procurar encontrar alguma relação entre o fenómeno do desenvolvimento e os 
episódios de grande emigração, mais uma vez os nossos esforços esbarram contra a di-
versidade. O quadro revela essa mesma diversidade. De facto, os dois primeiros períodos 
de grande emigração caíram em épocas de recessão (o primeiro inclui as fortes crises 
de 1889-1890 e 1893-1894, e o segundo segue-se imediatamente à crise de 1903-1904 e 
compreende o início da crise de 1913-1918). Mas os dois seguintes são de forte cresci-
mento, sendo o último mesmo o intervalo com maior dinamismo no produto português 
no século XX. 

Considerando o lado financeiro, só o terceiro período regista uma forte instabilidade 
nominal, com inflação elevada e forte crise orçamental. Os outros três desenrolam-se 
em relativa ou até forte estabilidade macroeconómica. Assim, a emigração nacional, 
pelo menos nos períodos de maior intensidade, não segue nenhuma regra económica 
clara. Mais um aviso à recusa de respostas simplistas.

• As tendências de imigração

Portugal é um país de emigração mas também tem sido, ao contrário do que se pensa, 
um país de imigração. A saída de muitos nacionais devido ao império e à mais recente 
emigração criou na metrópole o problema, várias vezes referido ao longo dos séculos, 
da falta de população. Foi essa a primeira causa da imigração.

Essa imigração também se revestiu de várias formas diferentes ao longo dos séculos. 
Após 1443, data do primeiro carregamento, começou o fenómeno da escravatura africa-
na em Portugal, elemento que chegou a ter grande importância. No século XVI, Portugal 
tinha mais escravos que qualquer outro país da Europa e eles representavam cerca de 
10% da população de Lisboa4.

Para além desta imigração forçada, está documentado um outro tipo de movimento, so-
bretudo relacionado com técnicos europeus. Os seus números subiram significativamen-
te ao longo do século XVI, estando registados sobretudo italianos, alemães, flamengos 
e ingleses, mas também espanhóis, catalães, muçulmanos e judeus5. Vemos hoje rasto 
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dessa presença, sobretudo na arte e arquitectura de igrejas, museus e monumentos 
espalhados pelo país.

As figuras 7 e 8 fornecem uma quantificação da imigração portuguesa, embora limitem 
a análise ao século XX, apresentando dados decenais dos censos da população e, desde 
1958, dados anuais das Estatísticas Demográficas. Os valores apresentados são de es-
trangeiros legalizados vivendo em Portugal.

Os dados confirmam a opinião corrente: a presença de imigrantes entre nós era pequena 
e estável (até com certa queda), até ao início dos anos 1970. Nessa altura inicia-se uma 
tendência crescente que não tem parado. A situação atingiu valores muito elevados nos 
últimos anos. Em 2002, incluindo as pessoas com autorização permanente de residên-
cia, uns inauditos 4% dos residentes são estrangeiros.
As figuras seguintes analisam a proveniência geográfica dos estrangeiros residentes. 
Nas linhas da figura 9 nota-se como o domínio de europeus na primeira metade do sécu-
lo foi invertido pelo aumento de africanos nos anos 70, que em breve fazia desse grupo 
o maior em Portugal. Nas últimas duas décadas o forte dinamismo da imigração teve 
grande influência na sua diversificação, que se torna bastante significativa até ao surto 
recente. Nos últimos anos a entrada de muitos imigrantes do Leste da Europa criou uma 
nova e influente comunidade.

Os três instantâneos da figura 10 revelam bem a variedade da evolução. Se em 1950 do-
minavam os europeus, com 75% do peso, em 1980 a situação era já bastante diferente, 
com os africanos em primeiro lugar (44%), seguidos dos europeus (33%) e dos america-
nos (sobretudo brasileiros), com 21%. Estes dois quadros, retirados dos Censos da Po-
pulação, contrastam com a situação actual, analisada nas Estatísticas Demográficas, em 
que África desceu para 34%, a Europa retomou o primeiro lugar com 41% (dividido em 
25% do Leste e 16% da União Europeia) e o Brasil representa 13% dos estrangeiros.
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Analisando a situação de 2002 mais de-
talhadamente, vemos que as maiores co-
munidades estrangeiras legais são a ucra-
niana (14.9%), a cabo-verdiana (14.6%) 
e a brasileira (14.5%), todas com valores 
muito próximos. Angola ocupa um quarto 
lugar isolado com 7.8%, e Guiné-Bissau 
está no quinto com 5.6%, seguindo-se 
vários países com cerca de 3%.

Também desta evolução se podem tirar 
algumas conclusões para a relação entre 

migração e desenvolvimento. Portugal começou o seu desenvolvimento moderno em 
meados da década de 1950, tendo evoluído a taxa acelerada. Além disso, vinte anos 
depois o país adquiriu uma sociedade moderna, aberta e democrática. Este segundo 
acontecimento e a consolidação do primeiro são contemporâneos do início da tendência 
crescente e do primeiro surto de entrada de estrangeiros, sobretudo vindos de África.

Tais factos parecem confirmar a ideia de que Portugal, à medida que se foi tornando num 
país desenvolvido, começou a atrair trabalhadores de países mais pobres. Inverteu-se 
assim aquilo que se tinha passado nas décadas anteriores. Portugal passou de um país 
de emigração para países mais ricos para um país de imigração de países mais pobres.
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Imigração e desenvolvimento, algumas notas

Na consideração das relações entre migração e desenvolvimento muitos factores devem 
ser tomados em conta. Sem qualquer preocupação de exaustividade, as páginas seguin-
tes procuram sublinhar alguns aspectos relevantes.

• Diversidade

O primeiro elemento, que ficou largamente documentado nas duas últimas secções, é a 
extraordinária diversidade do fenómeno a que chamamos migração. Ele tem muitas cau-
sas diferentes, muitas formas diferentes, muitos efeitos diferentes. O velho nomadismo 
e as invasões bárbaras são migração, como o são os refugiados de guerra, os peregrinos 
e os emigrantes económicos. Normalmente é neste último caso que se centram as aten-
ções, mas em muitas situações é impossível fazer uma separação nítida entre motivos, 
e todo o movimento inclui sempre razões económicas.

Temos excelentes exemplos de sucesso na migração, como a diáspora judia e a coloni-
zação americana ou australiana, e também casos terríveis, como a criação do império 
mongol e a escravatura. Imigrantes eram, também, homens determinantes como Con-
fúcio, Abraão, Ulisses, Moisés, Platão, S. Paulo e todos os Apóstolos, Maomé, o conde 
D. Henrique, Vasco da Gama, Miguel Ângelo, Mozart e Einstein. Ou, por outro lado, os 
horríveis Teseu, Átila, Gengis Khan, Pizarro, Cortez, Napoleão e Bin Laden.

Entre os casos de migração tipicamente económica há realidades muito diferentes. Por 
exemplo, encontramos numa emigração específica a maior e mais bem sucedida multi-
nacional da História. Os restaurantes chineses, que estão espalhados por todo o mundo, 
mesmo nos cantos mais recônditos, conseguem distribuir por todo o lado produtos 
muito exóticos a preços módicos, que os transformam num dos maiores casos de sucesso 
económico da humanidade. Este fenómeno impressionante está directamente ligado à 
cultura e ética económica chinesas, centradas num trabalho intenso enquadrado numa 
estrutura familiar.

A emigração chinesa, que está longe de se limitar aos restaurantes, é desde há séculos 
uma das mais poderosas forças de desenvolvimento nas zonas onde se situa. Desde S. 
Francisco na Califórnia até Taiwan, Singapura e Hong Kong, alguns dos maiores sucessos 
de desenvolvimento estão ligados a este facto, incluindo Moçambique, Tailândia, etc.. E 
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hoje, finalmente, a emigração reverte na própria China. Em muitos outros países acon-
tece que certos sectores decisivos da economia estão nas mãos de etnias estrangeiras 
provenientes da imigração. Além dos chineses, os libaneses, os indianos, os judeus, os 
cabo-verdianos, os árabes, os portugueses, entre muitos outros, são em várias zonas 
os motores da economia. Isto levanta frequentemente graves conflitos étnicos, que são 
muito referidos nas análises. Mas esses problemas constituem, sobretudo, manifesta-
ções evidentes da importância do fenómeno.

Um dos maiores casos recentes, que deve ser considerado um grande sucesso, é o da 
enorme imigração para Israel a partir da Rússia e dos países de Leste da Europa após 
1989. Largamente documentado e estudado6, este extraordinário movimento implicou 
a entrada de um total de 711 mil pessoas entre 1990 e 1997. “A população de Israel no 
fim de 1989 era de 4.56 milhões e o impacto da onda inicial em 1990-91 foi de aumentar 
a população quase instantâneamente de 7.6%”7, o que a transforma num dos maiores 
fenómenos registados na História. A análise desta situação chegou a resultados que, 
apesar das especificidades irrepetíveis, são muito relevantes para outros casos:
“As duas principais conclusões da experiência de Israel são que a absorção de imigran-
tes altamente competentes demora muito tempo e envolve uma substancial perda das 
suas capacidades. No entanto, os nativos não sofrem perda, mesmo se a imigração for 
grande”8. 

Os principais beneficiários desta imigração foram, pois, os naturais do país receptor, 
mesmo que os imigrantes tenham ganho também. Um sucesso paralelo é possível iden-
tificar noutros casos semelhantes, mas menos bem documentados, como seja o dos 
chamados retornados a Portugal após Abril de 19749.

Estes exemplos específicos confirmam que a diversidade é um elemento central do fe-
nómeno da migração. Que se está mesmo a acentuar. Como afirma a Comissão Europeia 
no seu mais recente relatório: “Os padrões de mobilidade para e dentro da Europa  
tornaram-se mais complicados e menos facilmente caracterizados como imigração, no 
sentido convencional de movimento de um movimento de um país para o outro seguido 
de uma instalação permanente”10.

Tudo isto chama a atenção para a complexidade do fenómeno, recomendando que se 
evitem as explicações directas e simplistas, que facilmente entram nesta discussão. Daí 
muitas das confusões e falácias que as secções seguintes abordarão.
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• Motivação

Se nos centrarmos nos movimentos por razões evidentemente económicas, a ideia mais 
simples que a ciência tem sobre a questão é a clássica hipótese de Harris-Todaro11. Este 
modelo afirma que a migração tenderá, na ausência de barreiras à mobilidade, a procurar 
a igualização dos salários entre as duas zonas. Esta conclusão tem levado muita gente a 
repudiar a imigração como contrária aos interesses dos trabalhadores do país anfitrião, 
por lhes reduzir os rendimentos. Mas tais atitudes nascem de uma incompreensão do 
modelo.

De facto, essa teoria afirma que os migrantes tendem a comparar o salário que recebem 
no local de origem (Wo), não com o salário no destino (Wd), mas com o valor esperado 
do salário no destino (Wd

e). Este indicador é constituído por vários elementos, cada um 
deles com grande importância. O primeiro é, naturalmente, o salário no país de imigra-
ção (Wd). Mas este valor tem de ser multiplicado pela probabilidade de obter emprego 
nesse local (p) e descontado do custo de migração (C). Se, como é habitual, a probabi-
lidade de obter emprego fôr considerada como o complementar da taxa de desemprego 
(p=1-u), então vem a fórmula habitual de Harris-Todaro: Wo=Wd

e
=(1-u).Wd-C

Os cálculos mostram que, mesmo no caso de se verificar a perfeita equalização (o que 
é sempre duvidoso, devido a uma enorme quantidade de barreiras, mais ou menos for-
mais), permanecem grandes diferenças entre os salários nas zonas de saída e de recep-
ção de trabalhadores. Wd=Wo+C
             (1-u)

Como se vê, as determinantes dessas diferenças são a taxa de desemprego na zona 
desenvolvida e o custo de mobilidade. Além disso, este fenómeno dá-se apenas nos 
salários a que concorrem os imigrantes, que são apenas uma pequena parte de todo o 
vector salarial da complexa sociedade receptora. E ele assume igualdade de produtivi-
dade entre imigrantes e nacionais, o que nem sempre existe.

O aspecto mais importante de todos é o mais básico. Toda esta abordagem se baseia 
na hipótese central da ciência económica, a da racionalidade dos agentes. Os agentes 
tendem a ponderar as alternativas e a escolher o caminho que pensam mais adequado às 
suas necessidades. Por isso, estes raciocínios contrastam com muitas análises comuns 
que, de uma forma ou de outra, partem de um certo grau de irracionalidade dos imi-
grantes, seja por desespero, por maldade ou por outras alegadas razões. É, pois, muito 

IM
IG

R
A

Ç
Ã

O
 E

 D
E

SE
N

V
O

LV
IM

E
N

TO



87

importante sublinhar a linha de resultados da ciência económica que, aqui como em 
tantos outros temas, diverge do senso comum. 
Um estudo recente confirma esta orientação e, consequentemente, obtém mais uma 
conclusão aparentemente paradoxal:
“A evidência obtida suporta a hipótese de um efeito de atracção (pull-effect) pela 
economia subterrânea a partir do lado da oferta. A maioria dos migrantes não são 
pessoas desesperadas sem meios de sobrevivência, mas pessoas em busca de melhorar 
as suas circunstâncias. Por isso são muito afectados pela informação acerca do que 
os espera nos países receptores. Sem dúvida, uma larga economia subterrânea exerce 
uma atracção particular num contexto internacional onde as fronteiras europeias estão 
estritamente fechadas. Os que não têm autorização de permanência por razões laborais 
são obviamente afastados do mercado de trabalho normal e, se não fosse o acolhimento 
da economia irregular, seriam em breve forçados a voltar ao seu país de origem. Assim, 
o fácil acesso ao emprego na economia subterrânea, onde não são precisos documen-
tos, promove a migração não-documentada. Longe de ser um efeito da migração ilegal, a 
economia submersa parece ser uma das suas causas”12.

Este pequeno texto mostra bem como a questão da escolha racional é a base essencial 
para entender a imigração. Estamos muito longe das abordagens emotivas que tantos 
insistem em usar.

• Desemprego

O modelo de Harris e Todaro também serve para explicar um outro aparente paradoxo: 
o facto de a migração continuar apesar de se verificar desemprego no país de destino. 
Como mostra a fórmula acima, esse desemprego afecta naturalmente a motivação de 
migrar, mas não a impede necessariamente. A observação recente confirma esse re-
sultado e até, aprofundando a análise, permite infirmar claramente a acusação feita 
normalmente de causalidade entre migração e desemprego.

“O argumento de que a existência de desemprego na Europa do Sul demonstra que a 
migração para estes países é causada por factores de impulso (push factors) no país de 
origem foi também examinada por esta investigação. Ela argumenta contra isto, a partir 
do facto de que muitos dos desempregados na Europa do Sul são jovens com educação 
bastante elevada ou mulheres, que não querem tomar os empregos mal-qualificados. 
Além disso, esses grupos vivem em famílias com homens empregados, e podem assim es-
perar por melhores oportunidades de emprego. Este facto é reforçado pelas disparidades 
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regionais: as regiões onde os empregos estão disponíveis, como o Centro e o Norte de 
Itália não correspondem às áreas de trabalho excedentário (o Sul). No entanto, a mi-
gração interna é agora baixa, por causa do alto preço da habitação no Norte e melhores 
rendimentos familiares no Sul (Reyneri and Baganha, 1999, 10-11).”13.
Deste modo, grande parte da retórica política, atribuindo aos imigrantes a responsabi-
lidade pelo desemprego, revela a sua inanidade empírica. Não existe qualquer motivo 
válido para repetir essas acusações.

• Desenvolvimento

Esta mesma abordagem permite ainda eliminar outros mitos acerca da imigração que 
permanecem teimosamente, apesar de sucessivamente contrariados pela evidência. Um 
dos mais importantes está ligado ao desenvolvimento e manifesta o benefício mútuo do 
processo de migração para o desenvolvimento.

Vários estudos ao longo dos séculos têm referido que a causa principal da pobreza em 
massa é a existência de um fenómeno a que se dá o nome de equilíbrio de pobreza, um nó 
de relação que se reforçam mutuamente e prendem uma comunidade nessa situação14. 
A migração deve ser, em primeiro lugar, considerada como uma forma de romper esse 
equilíbrio e assim contribuir para o desenvolvimento da região pobre. Mas, ao mesmo 
tempo, esse influxo de trabalho de pessoas dinâmicas, capazes de romper a armadilha 
da miséria, é muito importante para a zona onde se destina.

“Nos últimos dois séculos, aqueles que procuraram fugir ao equilíbrio de pobreza –que 
rejeitam a habituação– têm tido um recurso notavelmente seguro. Para a grande maio-
ria dos que tentaram essa fuga, esse recurso tem funcionado bem. Para os filhos deles, 
tem funcionado ainda melhor. (...) Fica-se surpreendido, de vez em quando, com a nossa 
capacidade para ignorar o óbvio, em especial quando nisso há conveniência social. A 
surpresa nunca foi tão grande como neste caso”15

Investigações recentes confirmam este resultado clássico:
“O estudo Effectiveness of National Integration Strategies Towards Second Generation You-
th fez algumas observações gerais sobre a juventude imigrante na Europa:

• não há bombas de relógio à espera de explodir, mas de facto mostra um alto grau de 
satisfação com a vida;
• não há evidência de radicalismo ou fervor religioso muito difundido;
• a integração não é impedida pela exposição aos media étnicos, como a televisão por 
satélite;
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• chega mais à educação e empregos superiores que os seus pais;
• a larga maioria mostra competência na língua do seu país anfitrião”16.

Este breve esquema pode levar-nos a dizer que o balanço dos efeitos da migração sobre 
o desenvolvimento é positivo. Na maior parte dos casos registam-se efeitos benéficos 
para ambos os lados. Claro que uma transformação deste calibre exige grande atenção e 
cuidados, pois os riscos são sempre grandes, igualmente para ambos os lados. Mas não 
há razões para pessimismos exagerados.

Conclusões

As relações entre desenvolvimento e migração são vastas e complexas. Neste breve 
estudo procurou-se esquematizar um quadro dessas relações, quer de um ponto de vista 
histórico, quer empírico, quer teórico. Ficou bem clara a vastidão do fenómeno das 
movimentações de populações.

As informações reunidas e muitas outras que poderiam ser aduzidas parecem confluir 
numa conclusão fundamental. A migração representa, em geral, uma reacção racional 
às condições económicas e tem por isso, em geral, efeitos benéficos para todas as zo-
nas envolvidas. Válvula de escape e variável de ajustamento, ela está ligada a grandes 
sucessos de desenvolvimento.

“A migração, como vimos, é o mais antigo meio de que se lança mão contra a pobreza. 
Selecciona aqueles que mais desejo têm de ajuda. É boa para o país onde os migrantes 
vão viver; ajuda a quebrar o equilíbrio de pobreza no país de onde os migrantes partem. 
Qual será a perversidade da alma humana que faz com que certas pessoas se mostrem 
contrárias a uma coisa tão boa?”17

Esta expressão emocional, típica do seu autor, é certamente excessiva. Mas, mesmo 
eliminando o exagero e tom polémico de Galbraith, não há qualquer dúvida que ele toca 
aqui num dos paradoxos mais influentes de hoje, como de sempre. O seu exagero é, 
apesar de tudo, mais próximo da verdade do que os muitos exageros de sinal contrário 
que se ouvem muito mais correntemente.

Portugal, que muito ganhou com sucessivas vagas de emigração, está hoje a viver um 
forte evento de movimento contrário. A grande conclusão parece ser que não existe ne-
nhuma razão para esperar menores ganhos, no meio de iguais exigências e dificuldades, 
que nos episódios anteriores.
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Notas
1 O aumento do número de estrangeiros nos países da ex-
União Soviética após 1985 é o elemento mais significati-
vo na evolução. Mas esta subida é causada, não por novos 
movimentos mas, simplesmente, pelas mudanças das na-
cionalidades. O que se verificou foi que um país único se 
fragmentou, e isso levou cidadãos, que eram nacionais, 
a passarem, de um dia para o outro, a ser estrangeiros na 
sua antiga casa.
2 A fonte das figuras 1 a 6 é Engerman e Neves (1997), 
actualizada até 2001.
3 Os dados, também de Engerman e Neves (1997), embora 
revistos e actualizados, são fornecidos em permilagem da 
população da metrópole portuguesa. Deve notar-se que a 
disponibilidade de informação é muito diferente antes e 
depois de 1855. Enquanto no primeiro período estão ape-
nas acessíveis médias quase-seculares, no último século 
e meio existem dados anuais.
4 Cf. Engerman e Neves (1997) IV.4.
5 Cf. Engerman e Neves (1997) V.2.
6 Ver, sobretudo, Weiss (2000).
7 Weiss (2000) n.1.

8 Weiss (2000) n. 4.
9 Relativamente a este caso a dimensão, embora menor, 
é igualmente impressionante: “O impacte demográfico do 
retorno de África, entre 1974 e 1976, também pode ser 
quantitativamente medido através do Recenseamento 
Geral da População ocorrido em Março de 1981, quando 
todo o Portugal se estabilizava dentro do período revolu-
cionário. A população total de Portugal ficou cifrada em 
9833014 indivíduos, sendo 505078 considerados “retor-
nados”” Mattoso (1994) p.86.
10 Comissão Europeia (2003) p.34.
11 Ver Todaro (1969) e Harris e Todaro (1970).
12 Reyneri e Baganha (1999) 8, citado em Comissão Euro-
peia (2003) p. 28, itálico acrescentado na citação
13 Comissão Europeia (2003) p.28.
14 ver Neves (1990).
15 Galbraith (1979) p. 115-116
16 Comissão Europeia (2003) p.40
17 Galbraith (1979) p. 128.
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Comentário à intervenção de João César das Neves

Maria Ioannis Baganha
Faculdade de Economia - Universidade de Coimbra

Muito se tem escrito sobre qual é o nexo causal existente entre as migrações e o de-
senvolvimento. Ninguém parece ter dúvidas de que existe uma relação entre os dois 
processos, mas já não há tantas certezas quando se trata de caracterizar o sentido e a 
intensidade dessa relação ou quando se tenta estabelecer de forma rigorosa uma rela-
ção de causa e efeito entre migrações e desenvolvimento.

A apresentação que acabámos de ouvir é bem reveladora da complexidade de que se 
reveste o tratamento deste tema, antes de mais porque como afirmou João César das 
Neves a “grande diversidade de causas, motivos, características e propriedades dos 
fenómenos de migração” eliminam á partida quaisquer explicações simplistas.

Existem contudo dois consensos na literatura sobre este tema que me parecem ser de 
reter. O primeiro diz respeito à direcção dos fluxos migratórios voluntários (isto é ex-
cluindo os movimentos forçados de refugiados) que esmagadoramente se processam de 
países menos desenvolvidos para países mais desenvolvidos. Como foi salientado pelo 
João César das Neves há movimentos migratórios significativos entre países menos 
desenvolvidos, mas mesmo nestes casos o sentido da relação mantêm-se, ou seja, os 
países de que se emigra são mais pobres do que os países para que se imigra.

Por exemplo, é verdade que os países que constituem o Conselho de Cooperação do 
Golfo e que por si só absorvem 5% de todos os migrantes do mundo não são a zona 
mais desenvolvida do globo, mas é igualmente verdade que os países fornecedores de 
mão-de-obra a esta região nomeadamente o Egipto, a Jordânia, a Palestina, a Índia, o 
Paquistão, o Bangladesh, o Sri Lanka e as Filipinas são ainda menos desenvolvidos do 
que os países do Golfo.

Como diria Aristides Zolberg a cada sul o seu norte, só que como acabámos de ver com 
alguma frequência o norte fica também no sul, facto que pode ser em larga medida atri-
buído ao sancionamento político das migrações, particularmente por parte dos países 
mais desenvolvidos que nas últimas décadas criaram barreiras crescentes à entrada de 
novos imigrantes.
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O segundo consenso diz respeito ao impacto do desenvolvimento nas migrações. 

De facto, desde a publicação, em 1990, do relatório Ascencio que se aceita que o desen-
volvimento pode, no curto prazo, promover a emigração ao aumentar as expectativas 
da população e ao permitir mais facilmente acumular os recursos necessários para a 
partida. Sobre este tema, o trabalho que acabamos de ouvir substancia o que acabo de 
dizer, uma vez que revela que o período de hiper-emigração, que ocorreu em Portugal de 
1963 a 1973, registou simultaneamente a taxa mais elevada de emigração e a taxa mais 
elevada de crescimento do Produto Interno Bruto.

João César das Neves termina o seu trabalho fazendo algumas reflexões sobre a relação 
entre desenvolvimento e diversidade, desenvolvimento e motivação e desenvolvimento 
e desemprego que me parecem particularmente pertinentes e que o levam a concluir 
”que o balanço dos efeitos da migração sobre o desenvolvimento é positivo. Na maior 
parte dos casos registam-se efeitos benéficos para ambos os lados.”

Penso que se tivesse continuado a análise que fez e abordasse seguidamente os impac-
tos das remessas e do retorno no desenvolvimento dos países de origem dos migrantes 
a conclusão seria provavelmente um pouco mais mitigada.

Senão vejamos: sabemos que o valor das remessas enviadas pelos emigrantes para os 
seus países de origem atingem volumes cada vez mais significativos: de facto as remes-
sas cifraram-se em 75 biliões de dólares em 1990 e em 100 biliões em 2000. E o que é 
mais significativo, como se afirma num recente relatório da Organização Internacional 
das Migrações (IOM), é que se tivermos em conta as remessas que são enviadas por 
canais não oficiais, podemos dizer que o volume das remessas enviadas para os países 
menos desenvolvidos foi superior ao volume das ajudas externas e constituiu uma fonte 
de rendimento mais estável que os outros fluxos privados e que o investimento estran-
geiro directo (10M, 2002:9).

É inegável o impacto das remessas nas economias dos países de origem, particularmente 
em países como Cabo Verde, Jamaica, Jordânia, Samoa ou Yemen em que, em 2000, as 
remessas enviadas ultrapassaram o produto interno bruto desses mesmos países em 
mais de 10 por cento (ONU, 2002). Se esse impacto é positivo ou negativo é debatível 
uma vez que pelo menos numa primeira fase as remessas tendem a ser essencialmente 
usadas para consumo, podendo por isso provocar pressões inflacionistas.
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Sobre este tema, se tomarmos como paradigma o caso português podemos ser um pouco 
mais precisos nas nossas conclusões. De facto, em trabalho anterior analisei o efeito 
das remessas na economia portuguesa entre 1950 e 1988, tendo concluído que: “se as 
remessas tiveram uma influência negativa no desenvolvimento económico português, 
nomeadamente devido aos efeitos inflacionistas e à sobrevalorização da taxa de câmbio 
que provocaram,. . ., esses terão sido males menores, comparados com os efeitos po-
sitivos que são directamente atribuíveis à emigração, nomeadamente aspectos ligados 
à formação de capital, ao desenvolvimento do sistema bancário e à restruturação da 
estrutura produtiva nacional, sobretudo quando comparados com o efeito, com certeza 
negativo que teria tido para a sociedade e para a economia portuguesa a permanência 
no país de vários milhões de nacionais em idade activa em situação de subemprego, ou 
desemprego.” (Baganha, 1994:970).

Quanto ao binómio desenvolvimento e retorno, a evidência existente sugere que, ao 
contrário do que alguns pensaram nos anos 60 e 70, o emigrante retornado não tende 
a investir produtivamente no país de origem nem o capital acumulado nem as compe-
tências adquiridas durante o período de emigração. Recorrendo mais uma vez ao caso 
português para substanciar este ponto, o que a literatura sobre retorno nos diz sobre as 
características dos emigrantes regressados nos anos 70 e 80 a Portugal é que: “A maio-
ria dos emigrantes regressados era oriunda de zonas rurais e estava ligado à agricultura 
em Portugal. Destes, 90 % regressaram se não a este sector, pelo menos às suas comu-
nidades de origem. Cerca de metade destes emigrantes tinha mais de 45 anos e um terço 
mais de 56 anos... apenas 59% dos regressados optaram pela vida activa e a maioria 
destes passou a trabalhar por conta própria na agricultura ou no pequeno comércio...
A larga maioria dos regressados são analfabetos (12%), não possuí qualquer grau de 
escolaridade (24%) ou detém unicamente um nível de ensino básico (56%).”
(Baganha, 2000:224- 225)

Dadas as características socio-demográficas dos emigrantes retornados a Portugal nos 
anos 70 e 80, não é de supor que o seu contributo tenha sido significativo para o de-
senvolvimento económico do país.

Em suma, a relação entre migrações e desenvolvimento é complexa e multifacetada e se 
o balanço final das migrações no desenvolvimento é positivo ou negativo depende, em 
grande medida, do nexo causal que for analisado.
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No estado actual de conhecimento sobre este tema ficam-nos duas certezas. A primeira, 
também enfatizada pelo João César das Neves, é que há uma relação directa e efectiva 
entre emigração e o aumento dos níveis de bem estar e das condições de vida da genera-
lidade dos migrantes e seus descendentes. A segunda é que pode ser que exista, mas até 
hoje ainda ninguém conseguiu provar qual é a relação de causa e efeito das migrações 
na subida sustentada do nível de vida da generalidade da população, ou seja, qual é o 
impacto das migrações no desenvolvimento.



95

Comentário à intervenção de João César das Neves

Carlos Vianna
Presidente da Casa do Brasil de Lisboa

Os meus comentários sobre a excelente conferência do Prof. João César das Neves vão se 
centrar no ponto 3 do seu trabalho, precisamente sobre o tema central deste painel.

Sem deixar de concordar com as suas considerações teóricas alinhadas neste ponto, gos-
taria de chamar a atenção para alguns aspectos que me parecem relevantes, no âmbito 
das estratégias de desenvolvimento económico e social da Europa e, com maior preocu-
pação, aqui do nosso Portugal.  

A ligação entre Imigração e Desenvolvimento, para este século e esta União Europeia que 
se continua a construir a passos largos, parece-me essencial. 

O primeiro factor a apontar nesta direcção é o demográfico e alongarmo-nos nisto é cho-
ver no molhado. Já não cabem dúvidas aos economistas e aos demógrafos que a UE, para 
manter os índices de equilíbrio demográfico e de sustentabilidade do seu modelo básico, 
mesmo que flexibilizado, de Segurança Social, necessita e necessitará da imigração de 
países terceiros.

Como está também demonstrado, há uma forte correlação entre população e suas ca-
racterísticas demográficas, de um lado e desenvolvimento, de outro. Se a população 
europeia envelhecer progressivamente e diminuir, o declínio económico e político da UE 
será inevitável, ainda que lento.

Outro factor que convém ressaltar diz respeito aos efeitos benéficos que os elementos 
Diversidade e Motivação, apontados com muita propriedade pelo Professor na sua confe-
rência, e que são próprios da Imigração, injectam na sociedade de acolhimento.

E aqui faz-se necessário falar na necessidade da evolução das mentalidades como factor 
de impulsão do desenvolvimento.

Em Portugal falamos muito de factores de entrave ao desenvolvimento, derivados de cer-
tos comportamentos, de certas mentalidades. O excessivo individualismo e consequente 
dificuldade de trabalhar em cooperação, o corporativismo e uma certa tendência à des-
responsabilização, um certo défice de espírito empreendedor e a consequente abertura 
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para assumir riscos, o conservadorismo e o negativismo dos velhos do Restelo, o esperar 
que as soluções venham sempre de cima e o gosto pelo lucro fácil, pelos golpes d’asa. 
Tais, entre outros, são factores quotidianos de entrave ao desenvolvimento deste país.

O desenvolvimento depende de muitos factores objectivos e de condicionantes políticas, 
económicas e sociais. Mas sem o tempero subjectivo da vontade, do voluntarismo, da 
rejeição aos fatalismos de diversa ordem, nem as pessoas nem as nações dão saltos para 
a frente. 

E é aí que também entra a imigração como elemento de contribuição ao desenvolvimen-
to. Os imigrantes são um capital valioso de motivação, vontade de desenvolvimento e 
factor potenciador de mudança de mentalidades, pela positiva. Mas para isso é preciso 
que sejam acolhidos. Manter médicos e engenheiros, formados em exigentes universida-
des do Leste europeu, na construção civil, além de injusto, é estúpido. E com estupidezes 
e desperdícios nenhum país vai melhorar os seus índices de desenvolvimento.

Os imigrantes ajudam ao desenvolvimento de Portugal e da Europa porque acreditam 
profundamente na força do trabalho, na ideia simples que um melhor porvir requer mui-
to esforço. E na luta por sua afirmação, precisam mudar mentalidades e preconceitos, 
quebrar barreiras, forçar a sua cidadania e forçar a cooperação com os nacionais do país 
de acolhimento. Por isto, são uma força dinamizadora do desenvolvimento nacional do 
país de acolhimento. Por isso, por vezes, assumem atitudes de maior patriotismo do 
que muitos nacionais. Porque se apegam às sociedades que lhes possibilitaram um salto 
positivo nas suas vidas. 

E assim, constrastam com certas misérias de elites, como as classificou com indignação 
o Jornalista Nicolau Santos no Expresso do dia 13/12/2003, para quem um país, uma 
nação, não passa dum mercado para realizar lucros, de preferência com muitas benesses 
do Estado.

Num país como Portugal, onde quase 10% da população economicamente activa já é es-
trangeira, a gestão política, económica e social dos seus imigrantes deveria ser conside-
rada uma prioridade para o desenvolvimento nacional. Infelizmente, ainda não é assim.

Termino com as palavras lidas num artigo recente e que convém recordar neste painel que 
realçou aspectos económicos ligados à imigração:

“A economia quer mão-de-obra, mas o que vem são pessoas...”
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Comentário à intervenção de João César das Neves

Francisco van Zeller
Confederação da Industria Portuguesa

A Confederação da Indústria Portuguesa (CIP), tem salientado, desde há alguns 
anos, a necessidade de Portugal definir uma política clara e coerente de imigração, 
que permita ultrapassar uma situação que poderá ser definida como de ausência 
de política estável neste domínio, que está na base da necessidade de se ter de 
recorrer a sucessivos processos extraordinários de legalização de imigrantes ilegais. 

A ausência dessa política tem como consequência algumas das situações mais nega-
tivas associadas à imigração ilegal, nomeadamente, as dificuldades de integração de 
muitos imigrantes, que decorrem da ausência de medidas consistentes que facilitem a 
integração dos imigrantes na sociedade, as quais são fundamentais para prevenir even-
tuais focos de tensão que podem degenerar em fenómenos de xenofobia e de racismo, 
e a dificuldade de se impedir eficazmente a imigração clandestina, que é um factor que 
potencia situações de concorrência desleal entre os agentes económicos.
 
É indiscutível o reconhecimento do contributo fundamental que a imigração 
(muito dela clandestina) tem tido, nos últimos anos, na economia nacional, não 
só porque permitiu debelar carências graves de mão-de-obra que se verificaram, 
e que iriam condicionar grandes projecto nacionais, como foi o caso da Expo 
98 e do Euro 2004, mas também porque especialmente a última vaga de imigra-
ção inclui indivíduos com um nível de qualificação acima da média portuguesa. 

É essencial que a política de imigração permita efectuar a gestão flexível dos fluxos 
migratórios, na medida em que há um conjunto de factores que afectando perma-
nentemente a estrutura social e a actividade económica, têm de ser considerados. 
Um dos factores mais relevantes é a necessidade de mão-de-obra, sendo fundamental 
que se faça o levantamento rigoroso e permanente das necessidades nacionais, assente 
em critérios objectivos, e que se envolva directamente os parceiros sociais e, especial-
mente, as empresas (na medida em que melhor que ninguém conhecem a realidade e as 
dificuldades do mercado de trabalho) nesse processo.
 
Outro aspecto essencial para Portugal será o da potenciação do contributo dos 
imigrantes para o desenvolvimento do país. Apesar da generalidade dos novos imi-
grantes estar a desempenhar tarefas que exigem pouca qualificação, a verdade é 
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que, em muitos casos, se trata de indivíduos com qualificações acima da média. 
Há, assim, um claro sub-aproveitamento da mão-de-obra imigrante. A imigração de 
mão-de-obra qualificada é apontada como um dos factores que contribuiu para o suces-
so do modelo de desenvolvimento irlandês.
 
É, por isso, necessário efectuar o levantamento exaustivo das qualificações dos imigrantes e 
a certificação das competências dos mesmos, pois dessa forma poderão resolver-se alguns 
problemas graves decorrentes da falta de mão de obra qualificada em sectores estratégicos. 

A CIP concorda, naturalmente, com a punição de todos os agentes envolvidos na explo-
ração de trabalhadores imigrantes, sendo importante que as iniciativas neste domínio 
se centrem sobretudo no combate às redes organizadas, que se dedicam a trazer para 
Portugal e a explorar os imigrantes ilegais, e que se aproveitam da inexistência de uma 
política nacional de imigração.
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Feliciano Barreiras Duarte
Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Presidência

Quero começar por cumprimentar os congressistas e participantes neste congresso, que 
inicia hoje o seu segundo dia de trabalhos e que já contou com tantas e tão interes-
santes intervenções.

O governo português considera que a imigração legal é algo de positivo para Portugal. 
Representa um enriquecimento da  sociedade portuguesa e mais valias económicas e 
sociais que sabemos reconhecer.

O apoio dado pelo governo à realização deste congresso é bem elucidativo da forma 
como encaramos este fenómeno e, juntamente com todas as inciativas que têm vindo 
a ser desenvolvidas, revelam por acções concretas uma vontade de adoptar uma nova 
atitude face aos imigrantes.

Ao longo do dia de ontem foram aqui discutidas as perspectivas e os desafios da imi-
gração, as políticas de integração, a gestão da diversidade e a imigração na sua relação 
com o desenvolvimento.

O dia de hoje vai tratar das dinâmicas de integração, das estratégias e dos protagonis-
tas, do enquadramento jurídico da imigração e da realidade da imigração em Portugal 
numa análise social, demográfica e geográfica. Tudo isto enquadrado nos três grandes 
sub-temas: diversidade, cidadania e integração.

Os contributos de académicos e cientistas, bem como dos dirigentes associativos e 
dos líderes de algumas organizações não governamentais que ajudam a enquadrar estes 
temas, são importantes para quem tem o dever de legislar e concretizar as políticas de 
imigração.

O meu contributo para este congresso, por via das funções em que estou investido – mem-
bro do governo que tutela directamente as políticas de integração do governo – insere-
-se pois nesta última categoria. Cabe aqui, por essa razão, uma breve explicação sobre 
a forma programática, orgânica e de prática política do XV governo constitucional nas 
questões da imigração. Até para, de uma vez por todas, se dissiparem algumas dúvidas 
que possam ainda existir.
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Diz o programa do governo que “a política de imigração deve ser vista como estrutu-
rante e assumir um carácter transversal, de molde a prevenir eventuais conflitos que 
possam advir da integração dos estrangeiros residentes em território nacional. As ac-
ções a desenvolver devem articular os interesses das várias minorias étnicas, sociais e 
comunidades de imigrantes com o todo nacional. O caminho deve ser a inclusão e não a 
exclusão ou a marginalização”.

Diz-se ainda no programa do governo que “considerando que os recursos nacionais são 
escassos não se pode adoptar uma política de porta aberta. O estado deve, pois, ser 
rigoroso, responsável e solidário. Só assim teremos capacidade para assegurar aos que 
nos procuram um nível de vida digno”.

Para pôr em prática estes princípios, a orgânica do governo atribui ao Ministério da 
Administração Interna o controlo das fronteiras e gestão dos fluxos migratórios e ao 
Ministério da Presidência cabem as políticas de integração dos imigrantes.

Esta divisão tem por objectivo precisamente atribuir ao ministério responsável pela 
coordenação do governo – o Ministério da Presidência, uma política que tem, necessa-
riamente, que ser transversal.

Apesar de este ser um congresso de características basicamente científicas, as questões 
de natureza política têm que ser levadas em conta, até porque é aos decisores políticos 
que compete criar os instrumentos para pôr em prática os contributos da comunidade 
académica e não académica.

Gostaria por isso de partilhar convosco algumas das linhas de orientação das políticas 
do governo nestas matérias. Para que se perceba que nada acontece por acaso. Como 
sabem, foi aprovada há um ano uma nova lei da imigração (que, entende o governo) 
como uma mais valia em relação à lei anterior.

Clarificando situações dúbias e abrindo a possibilidade de resolução de muitos dos 
problemas pendentes, a nova lei carece, no entanto, da respectiva regulamentação, que 
em breve será aprovada.

Sobre a mesa estão, aliás, três macro questões que consideramos relevantes, na medida 
em que a sua consagração legal ou não condicionará o desenvolvimento satisfatório das 
políticas de integração que priorizamos.
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Trata-se, em primeiro lugar, da possibilidade de resolução da situação de muitos imi-
grantes que, estando já integrados na sociedade portuguesa, não têm uma situação de 
reconhecimento legal.

Em segundo lugar, a concretização de uma verdadeira política pró-família, criando con-
dições de reunião familiar para os imigrantes.

Em terceiro lugar, a consagração de um regime activo de protecção dos direitos essen-
ciais dos menores, qualquer que seja a sua situação legal.

Mas ao longo deste ano e meio apostámos de forma clara no direito à informação e no 
acesso a um conjunto de direitos e de deveres que, estando consignados na lei, de nada 
servem se não se tornarem propriedade daqueles a quem se destinam. Que são um bem 
essencial, vital para uma completa integração dos imigrantes.

Assim, foi criada a Rede Nacional de Informação ao Imigrante, com folhetos, publica-
ções diversas, um site e um call center que apoiam a divulgação, em quatro línguas, de 
informação essencial para os imigrantes.

Da mesma forma, foi criado o sistema nacional de apoio ao imigrante, com 18 centros 
locais já a funcionar em diversos distritos e a abertura para breve dos Centros Nacionais 
de Apoio ao Imigrante, em Lisboa e no Porto.

O Observatório da Imigração, criado pelo governo, é outra iniciativa que reputo de im-
portante. O conjunto de estudos que já desenvolveu, permitem-nos conhecer com maior 
profundidade e rigor a realidade da imigração em Portugal e também as atitudes dos 
portugueses face à imigração.

A estas iniciativas juntam-se acções de sensibilização e tolerância, o reforço significa-
tivo dos apoios a associações de imigrantes, um centro de acolhimento temporário para 
imigrantes em situação de grave carência e um conjunto de iniciativas de promoção da 
diversidade e do combate ao racismo e à xenofobia.

Para o lançamento destas iniciativas foi necessário criar mecanismos e estruturas que 
implicam um esforço orçamental que não existia antes.

Foi nesse sentido que o governo fez uma reestruturação orgânica quase total no Alto 
Comissariado para a Imigração e aumentou substancialmente o orçamento para essa 
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área da integração, como é o caso do ano de 2002, em que o orçamento aumentou cerca 
de 331%, de cerca de um milhão de euros para cerca de 5 milhões e meio de euros.

Esse esforço, feito numa altura em que a economia não se apresenta florescente, é bem 
provado do empenho e da prioridade dada pelo Primeiro Ministro e pelo governo a estas 
matérias sendo, aliás, uma das prioridades políticas.

Consideramos, no entanto, que este esforço era absolutamente prioritário. Os números 
e diversidade da imigração em Portugal não nos permitiriam contar apenas com a tradi-
cional hospitalidade dos portugueses e boa vontade dos que chegam para uma inserção 
harmoniosa na sociedade portuguesa.

Portugal, já o foi dito, conta com 450 mil imigrantes legais, oriundos de mais de 140 
países do mundo. Segundo um levantamento do Ministério da Educação, no ensino bá-
sico falam-se já mais de 230 línguas maternas diferentes. Nos últimos anos, acolhemos 
pessoas que não falam a nossa língua, que não conhecem a nossa cultura, que professam 
credos diversos dos nossos. Conhecemos um novo tipo de integração, mais complexa a 
vários títulos. Mas todas essas pessoas fazem hoje parte da sociedade portuguesa.

E por tudo isto, interessa-nos falar do passado para compreendermos o presente. Mas 
interessa-nos, sobretudo, há que reconhecer, projectar o futuro. Sem dramatismos e 
sem paternalismos, com uma visão moderna e objectiva da imigração como uma nova 
realidade com que temos que contar.

Até porque, se vos falei do muito que já se fez nesta área, há que ter consciência de que 
é muito ainda o que falta fazer. Falta em Portugal, por exemplo, criar condições para 
uma nova mentalidade face aos imigrantes. Portugal tem uma vocação humanista, mas 
não podemos descansar à sombra da tradição. Temos que fomentar de forma activa uma 
visão positiva da imigração para combater aqueles que tentam fomentar visões extre-
mistas de vária ordem em relação ao tema - sejam os que não querem cá os imigrantes, 
sejam aqueles que pensam que podem abrir o país completamente aos imigrantes.

Porque precisamos dos imigrantes, contamos com os imigrantes legais para ajudarem 
a construir o Portugal de amanhã. Contamos com a sua energia, com a sua força de 
trabalho mas também com as suas competências e a sua diversidade para desenvolver 
a sociedade portuguesa.
Mas precisamos que todos os que acreditam na imigração como factor positivo para 
Portugal, dêem também o seu contributo para a existência de um novo discurso sobre 
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a imigração, um discurso positivo. E não basta que esse discurso seja oficial. É preciso 
que ele seja assimilado ao nível do poder local, dos locais de trabalho, das escolas, dos 
bairros, das associações de imigrantes e dos próprios imigrantes também.

Precisamos que as empresas assumam também um maior empenhamento no importante 
papel social que têm em Portugal, dando condições de trabalho, de remuneração e ou-
tras regalias em pé de igualdade aos imigrantes e aos nacionais.

Precisamos que os sindicatos e outras entidade se empenhem também no combate ao 
trabalho paralelo que normalmente traz associados a exploração e o tráfico de seres 
humanos.

Precisamos que os partidos políticos se abram aos imigrantes, que acolham com con-
fiança os que vêem na participação política uma forma de realização e de prossecução 
de objectivos para si, para a sua comunidade ou mesmo para a sociedade portuguesa.

O nosso sistema político assenta nos partidos e é deles que deve surgir a possibilidade 
de uma participação mais activa das comunidades imigrantes nesta esfera.

As comunidades de emigrantes portugueses no mundo contam com deputados, congres-
sistas, autarcas e quadros políticos. Gostava de ver o mesmo acontecer em Portugal, 
com os imigrantes que cá estão. E permitam-me que diga também que as associações 
e outras entidades representativas dos imigrantes também precisam de afinar o seu 
discurso e a sua intervenção.

Falta à maioria das associações uma capacidade de intervenção, um discurso e uma 
postura mais afirmativa. Por exemplo, algumas associações de imigrantes têm que se 
despartidarizar. Outras não devem recear criticar os poderes públicos bem como não 
devem recear elogiá-los quando isso se justificar. Não podem limitar-se a ser correias 
de transmissão de partidos políticos, por exemplo.

A imagem que as associações por vezes projectam é apenas de exigência e de vitimiza-
ção. Essa não é a melhor forma de valorizarem as suas comunidades. Vivemos um novo 
tempo nas políticas de imigração. Todos temos de nos adaptar à mudança. Até porque 
alguns modelos do passado estão esgotados e não servem para encontrar as melhores 
soluções para muitos dos novos desafios e problemas que a imigração nos traz.
Os imigrantes têm um espaço de afirmação na sociedade portuguesa que deve ser po-
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tenciado pelas associações, sob o risco de alguns perderem o contacto com a realidade 
e com os seus associados e de se representarem apenas a si próprias e às suas estru-
turas.

Até porque o governo está empenhado em trabalhar cada vez mais com as associações. 
Queremos descentralizar e partilhar ainda mais a concretização das políticas de imigra-
ção. Queremos estabelecer mais parcerias com elas.

É este conjunto de desafios que gostaria de aqui deixar hoje. Ao governo, às associa-
ções de imigrantes, aos partidos políticos, à comunidade científica, à sociedade civil, 
ao país, aos portugueses e aos imigrantes.

Este é o primeiro congresso sobre imigração realizado em Portugal e muito há ainda 
para discutir. Gostaria, no entanto, de lançar desde já o repto de, no próximo congresso, 
e a partir das questões que formulei, projectarmos o que pode ser o futuro da imigração 
em Portugal.

Nesta, como noutras áreas da governação, sabemos o que queremos e para onde que-
remos ir. Assumir a imigração como algo positivo para Portugal e para os portugueses. 
Assumimos a nossa responsabilidade histórica de um povo que nunca temeu relacionar-
se com outros povos de todo o mundo.

Queremos, pois, estar à altura da nossa responsabilidade, receber cada vez melhor ho-
mens e mulheres que nos procuram para alcançar a sua felicidade. Contamos com os 
vossos contributos.
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Dinâmicas de Integração dos Imigrantes: 
Estratégias e Protagonistas

Maria Lucinda Fonseca
Centro de Estudos Geográficos, Universidade de Lisboa

“O país de acolhimento não é uma página em branco, nem uma página escrita. 
É uma página que se está a escrever” 

Amin Maalouf

Introdução

A integração dos imigrantes nas sociedades de acolhimento é um processo complexo e 
multifacetado. Demetrios Papademetriou (2003) define integração como o processo de 
interacção, ajustamento e adapatação mútua entre imigrantes e a sociedade de acolhi-
mento, pelo qual ao longo do tempo, as comunidades recém-chegadas e a população 
dos territórios de chegada formam um todo integrado.  Na mesma linha de pensamento, 
Rinus Penninx (2003), considera a integração como o processo de aceitação dos imi-
grantes pela sociedade receptora, como indivíduos e como grupos.  Ambos os autores 
enfatizam a diversidade de intervenientes no processo de integração: imigrantes, go-
vernos, instituições e comunidades locais.

Deste modo, as formas de inserção dos imigrantes nas sociedades receptoras são 
processos dinâmicos, em permanente mudança, resultantes de influências bastante 
diversas ao nível da macro-estrutura económica, social, política e institucional, dos 
países de destino no momento da migração e das especificidades dos contextos locais 
dos territórios onde se fixam. Daqui resulta que as formas de incorporação dos imigran-
tes nas sociedades de acolhimento são bastante mais complexas e matizadas do que a 
simples oposição entre regimes nacionais assimilacionistas e multiculturalistas poderia 
fazer crer.

Os imigrantes são co-habitantes activos de um lugar e co-produtores de uma cultura 
local. Por isso, as trajectórias de integração são processos de adaptação criativa às 
condições de vida locais e à (re)construção colectiva e cooperativa dos territórios 
onde vivem,  envolvendo um processo de aprendizagem mútua, feito de cooperação e 
conflito, diálogo e troca de saberes, experiências e práticas culturais entre indivíduos, 
grupos sociais ou comunidades étnicas que partilham o mesmo espaço geográfico (Ang, 
2003; Koff, 2003; White, 1999 e 2002.).
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As grandes cidades têm sido, ao longo da História, os principais destinos dos imigrantes 
internacionais (Cross; Waldinger, 1999, p. 5; Fonseca, 2002). Apesar da aceleração do 
crescimento dos fluxos migratórios e da tendência para o aumento da sua dispersão 
geográfica, tanto ao nível das áreas de partida, como de chegada, à medida que se 
aprofunda o processo de globalização económica, continua a verificar-se uma forte me-
tropolização das migrações internacionais e, consequentemente, as grandes metrópoles 
são cada vez mais multiétnicas e multi-raciais (Sandercock , 1998).

A gestão eficiente desta diversidade económica, social e cultural, potenciadora de con-
flitos, mas também de inovação social, constitui um dos desafios mais importantes que 
se colocam à sustentabilidade das cidades do futuro (Fonseca, 2002).

O padrão geográfico de implantação dos imigrantes em Portugal, apresenta também 
uma forte polarização nas aglomerações urbanas mais importantes, com particular des-
taque para a Área Metropolitana de Lisboa. Segundo o Recenseamento da População de 
2001, residiam nesta região 55,5% do total de cidadãos estrangeiros recenseados em 
Portugal, o que equivale a 4,7% dos habitantes da aglomeração urbana da Capital.

Os registos mais recentes do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), relativos ao 
número de estrangeiros documentados estabelecidos em Portugal, apontam no mesmo 
sentido. Os estrangeiros, residentes nos distritos de Lisboa e Setúbal, portadores de 
uma autorização de residência em Portugal, no final de 2002,  (154272) representa-
vam 64,6% do total nacional. Os imigrantes chegados há menos tempo, sobretudo os 
originários da Europa de Leste, têm um padrão geográfico mais disperso do que os 
mais antigos, sendo possível encontrá-los em todas as regiões do país, distribuindo-se 
em função das oportunidades de trabalho existentes em cada região (Fonseca, 2003; 
Fonseca e Malheiros, 2003). Apesar disso, em 2001 e 2002, o Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras emitiu 70815 autorizações de permanência para trabalhadores não nacionais 
da União Europeia, residentes nos distritos de Lisboa e Setúbal, ou seja 40,6% do total 
das regiões portuguesas.

A maior diversidade e visibilidade demográfica, económica, social e cultural dos imi-
grantes e minorias étnicas descendentes de imigrantes, na região de Lisboa, justificam 
que a reflexão que nos propomos fazer sobre as formas de incorporação dos imigrantes 
em Portugal, tome como referência o caso da Área Metropolitana de Lisboa.

A comunicação está estruturada em quatro partes fundamentais. Na primeira analisam-
-se os tipos de influências nas dinâmicas e estratégias de integração dos imigrantes, 
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em áreas urbanas. Na segunda apresentam-se os contextos em que se desenvolveu a 
imigração para Portugal e caracterizam-se as principais comunidades estabelecidas na  
aglomeração urbana da Capital. A terceira analisa a forma como os imigrantes residen-
tes na Área Metropolitana de Lisboa, estão inseridos localmente nas esferas económica 
e social.  Finalmente, discute-se o papel das políticas locais nos percursos e estratégias 
de integração dos imigrantes e minorias étnicas de origem imigrante nesta região .

Factores estruturantes da integração dos imigrantes nas cidades

Vários autores têm chamado a atenção para a importância dos contextos locais nos 
processos de incorporação dos imigrantes nas sociedades de acolhimento.

Harlan Koff (2003), num estudo comparativo da  integração de imigrantes em nove ci-
dades europeias2, enfatiza a influência das políticas locais nas formas de inserção dos 
imigrantes nas áreas metropolitanas, argumentando que os regimes de incorporação lo-
cais têm maior impacto nos níveis de integração dos imigrantes nas sociedades de aco-
lhimento do que os sistemas políticos nacionais. Deste modo, o mesmo autor interpreta 
as diferenças observadas nos casos estudados, com base nos três modelos clássicos de 
representação de interesses ao nível local, nos sistemas democráticos: sistemas plura-
listas, corporatistas e consociacionalistas, aos quais correspondem diferentes níveis de 
mediação do Estado.   

Nos sistemas pluralistas, as ONGs e o sector privado são os actores mais relevantes nos 
processos de integração. Os governos locais, nestes casos têm um papel passivo. Nos 
sistemas corporatistas, a integração económica constitui a preocupação dominante e é 
dirigida de cima para baixo. Nos sistemas consociacionalistas, os conflitos inter-étnicos 
estão institucionalizados e as estratégias de intervenção local assentam na mediação 
cultural.

Apesar de estes modelos terem fundamentos opostos, não podem considerar-se abso-
lutos e exclusivos, sendo possível identificar regimes mistos, em que  as estratégias de 
inserção dos imigrantes são mais complexas e diversificadas, incorporando elementos 
fundados em dois ou mais sistemas anteriores.

Alejandro Portes (1999), demonstra a relevância das condições locais nos processos de 
integração, através de três factores que operam a este nível: as políticas públicas; as 
condições do mercado de trabalho e as características das comunidades étnicas. Paul 
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White (1999) e C. Bretell (1999), além dos aspectos mencionados por Alejandro Portes, 
sublinham também a importância da estrutura urbana das cidades de destino, nos pa-
drões de segregação das áreas de residência e na acessibilidade aos locais de trabalho, 
transportes e outros serviços e equipamentos colectivos e sociais.

Tomando como referência as contribuições destes autores, procurámos sintetizar, no 
esquema que a seguir apresentamos, as dimensões estruturantes que interferem nas 
estratégias de inserção dos imigrantes nas cidades  (Fig. 1).

Fig. 1 – Dimensões estruturantes da integração dos imigrantes nas cidades

 
 

   Fonte: Adaptado de White, 1999, pp. 161.

A interacção dos quatro vectores de influências representados na figura 1 e a forma 
como evoluem ao longo do tempo, explicam a diversidade dos modos de incorporação 
dos distintos grupos de imigrantes que habitam na mesma cidade, num momento par-
ticular. 

A intervenção do sistema político local e dos preconceitos da sociedade relativamente 
aos imigrantes e minorias étnicas são factores decisivos para uma integração bem suce-
dida. Contudo, sem aceitação da sociedade de acolhimento, as políticas de integração 
podem ser bloqueadas.

A história das migrações internacionais, em cidades americanas e europeias, tem de-
monstrado diferenças substanciais nas atitudes e formas de acolhimento da população 
autóctone, relativamente a imigrantes provenientes de determinadas origens geográ-
ficas, ou com características raciais, sociais ou culturais particulares. Deste modo, 
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enquanto alguns são recebidos de braços abertos, outros passam despercebidos, e a 
chegada de outros é alvo de forte contestação por parte da sociedade receptora (Portes, 
1999, pp. 29-30).

Os resultados de duas sondagens do Eurobarómetro, efectuadas em 1997 e 2000, sobre 
as atitudes perante os grupos minoritários na União Europeia (Thalhammer et al., 2001), 
e de um estudo semelhante efectuado pela Universidade Católica, relativo ao caso por-
tuguês (Lages e  Policarpo, 2003), exemplificam as contradições que, por vezes, existem 
entre o normativo legal e os comportamentos da população. Ou seja, tanto em Portugal 
como no conjunto da UE, vários indicadores apontam no sentido da relevância de com-
portamentos discriminatórios, individuais e colectivos, mais ou menos subtis, relati-
vamente aos imigrantes e minorias étnicas que aí residem, apesar de a ordem jurídico-
polítca reconhecer a igualdade de direitos económicos e sociais (Fonseca, 2003b). 

Os ambientes que hostilizam os imigrantes e as minorias étnicas tendem a dificultar o 
relacionamento e a acentuar as diferenças com a população local, dando lugar a for-
mações reactivas que os afastam das normas de conduta social dominantes e originam 
conflitos inter-étnicos  frequentes. Por isso, as políticas facilitadoras da integração da 
população imigrada nos diferentes domínios da vida em sociedade (económico, social, 
cultural e político) contribuem positivamente para o desenvolvimento de sociedades 
mais coesas e inclusivas.

A influência dos líderes de opinião e dos meios de comunicação social tem aqui um papel 
de grande relevo, na medida em que contribuem para reforçar ou esbater as imagens 
colectivas estereotipadas e estigmatizantes de algumas comunidades, dado que uma 
grande parte dos habitantes das regiões receptoras revela um grande desconhecimento 
da  dimensão e dos impactes da imigração nas sociedades de acolhimento.

A conjuntura económica, no momento da chegada, nomeadamente a estrutura do mer-
cado de trabalho, constitui também uma condicionante importante das estratégias de 
integração dos imigrantes recém-chegados.

A imigração em massa para as cidades da Europa Ocidental e do Norte, nos anos sessen-
ta, coincidiu com um período de elevado crescimento económico, em que os imigrantes 
foram facilmente integrados nos mercados de emprego locais, funcionando como mão-
-de-obra de substituição para os trabalhadores nacionais que transitavam para activi-
dades mais qualificadas, com melhores salários e de maior prestígio social.
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 A reestruturação económica que se verificou a partir da crise dos anos setenta, introdu-
ziu alterações muito importantes na estrutura do emprego. Acentuou-se a polarização 
em torno de profissões que exigem qualificações muito elevadas e uma enorme flexibi-
lidade para adquirir novas competências, e as profissões menos qualificadas de serviços 
de apoio à produção e ao consumo.

A maior necessidade de flexibilização e adaptação da mão-de-obra, para fazer face ao 
reforço dos mecanismos de competição e concorrência,  à escala planetária, reflectiu-se 
também na crescente instabilidade do emprego, no aumento da taxa de desemprego e 
na precarização da força de trabalho, dando origem a processos de exclusão social dos 
desempregados de longa duração.

Em contextos de crise, os imigrantes, sobretudo os indocumentados, e as minorias étni-
cas pobres são particularmente afectados, porque são menos qualificados, têm vínculos 
de trabalho mais precários e, nestes períodos, tendem a aumentar as atitudes discrimi-
natórias e hostis  por parte de alguns sectores da população autóctone, que os encaram 
como potenciais concorrentes no mercado de emprego, ou dos apoios concedidos pelas 
instituições de segurança social.

Por outro lado, as épocas de expansão económica podem constituir ambientes favo-
ráveis ao desenvolvimento de iniciativas empresarias que, com o tempo, podem dar 
origem a um importante empresarialismo de base étnica, criando oportunidades de 
emprego para trabalhadores co-étnicos e outros.

A dimensão, os recursos económicos, a imagem social da comunidade já instalada, no 
momento da migração e a forma como está organizada, têm também uma influência 
importante nas trajectórias de inserção dos imigrantes recém-chegados,  ajudando-os 
a procurar emprego e habitação e a conhecer melhor o funcionamento da sociedade de 
acolhimento.

Finalmente, a estrutura das cidades de destino, ou seja, a sua geografia social, nome-
adamente o padrão espacial da oferta dos diferentes tipos de habitação, a organização 
dos sistemas de transporte e a localização do emprego e dos equipamentos sociais, 
manifesta-se nos níveis de segregação das áreas residenciais e condiciona a  mobilidade 
dos imigrantes no espaço urbano, facilitando a interacção com os habitantes locais, ou, 
pelo contrário, reforçando os mecanismos de segregação espacial. 
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Contextos da imigração para Portugal e características dos imigrantes  
estabelecidos na Área Metropolitana de Lisboa

A experiência de Portugal como país de imigração, é um fenómeno ainda recente. Tra-
dicionalmente país de emigração, foi apenas a partir de meados dos anos setenta que 
passou de fornecedor de mão-de-obra à Europa desenvolvida, a país de acolhimento de 
trabalhadores estrangeiros. Contudo, à semelhança do que aconteceu noutros países 
da Europa do Sul, no último quarto de século, registou-se um assinalável aumento da 
imigração dos Países Africanos de Língua Portuguesa e do Brasil e, mais recentemente, 
dos países da Europa de Leste e da ex-URSS.

Finda a fase da imigração para Portugal, associada ao processo de descolonização dos 
antigos territórios africanos, a imigração portuguesa iniciou uma nova etapa, nos anos 
oitenta, caracterizada pela procura crescente de trabalhadores em sectores intensivos 
em mão-de-obra, com baixos salários e elevado grau de informalização, nomeadamen-
te, para a construção civil (homens) e serviços de limpeza, industriais e domésticos 
(mulheres).

Além das oportunidades de emprego existentes em Portugal, a entrada do país na UE, 
em 1986, juntamente com a Espanha, numa época em que os estados da Europa Central 
e do Norte impunham fortes barreiras à entrada de trabalhadores não comunitários, 
aumentou a pressão migratória do Terceiro Mundo, nomeadamente do Norte de África, 
do Mediterrâneo Oriental, e da África Sub-sahariana sobre os países da Europa do Sul 
(Itália, Espanha, Grécia e Portugal), que passaram também a funcionar como platafor-
mas giratórias de mão-de-obra, para os mercados dos países ricos do Norte.

O resultado deste processo foi um crescimento contínuo, desde meados dos anos oiten-
ta, do número de estrangeiros residentes em Portugal, particularmente africanos pro-
venientes dos PALOP, brasileiros e europeus. À medida que a imigração foi aumentando, 
assistiu-se ao alargamento e diversificação das áreas de recrutamento. A proporção dos 
cidadãos dos cinco PALOP diminuiu de 45,1% em 1981, para 40,2% em 1991, enquanto 
aumentou a percentagem de brasileiros (de 8,0 para 11,1%) e também a de chineses, 
indianos, senegaleses e congoleses.

Do ponto de vista da inserção profissional, distinguem-se quatro categorias de imi-
grantes: 1) os trabalhadores originários da África Sub-sahariana, maioritariamente 
constituídos por cidadãos das ex-colónias africanas, que exercem  actividades com bai-
xos níveis de qualificação escolar e profissional, com salários reduzidos e socialmente 
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desvalorizadas, como sejam a construção civil, no caso dos homens, e os serviços de 
limpeza industrial e doméstica, no caso das mulheres; 2) os indianos e os paquistaneses 
étnicos, e sobretudo os chineses, com uma expressão numérica ainda reduzida, são so-
bretudo comerciantes e vendedores. Os chineses estabeleceram-se predominantemente, 
no sector da restauração e da distribuição alimentar; os indo-paquistaneses estão mais 
dispersos, desenvolveram um empresarialismo de base étnica, mas existe também um 
grupo importante de trabalhadores na construção civil e de vendedores ambulantes; 
3) a imigração europeia e norte-americana é de natureza completamente diferente da 
africana e da asiática. É predominantemente constituída por profissionais qualificados, 
cuja instalação em Portugal, está associada ao processo de internacionalização da eco-
nomia portuguesa, decorrente da integração europeia e do aumento do investimento 
estrangeiro em Portugal. Além  disso, existe também um fluxo importante de europeus 
reformados, sobretudo britânicos, holandeses e alemães, cuja migração para Portugal 
se deve à amenidade climática do país, particularmente, da região do Algarve; 4) os 
brasileiros evoluíram de uma fase inicial, em que predominavam os empresários e os 
profissionais altamente qualificados, como sejam os dentistas, jornalistas, especialistas 
de publicidade e marketing, etc., para uma representação cada vez maior de trabalhado-
res semi e pouco qualificados da construção civil, comércio, hotelaria e restauração.

Este panorama alterou-se a partir de finais dos anos noventa. A geografia da imigração 
para Portugal sofreu então transformações profundas. A vaga imigratória dos últimos 
cinco anos caracteriza-se pela diversificação das origens geográficas, pela mudança das 
principais áreas de recrutamento (com destaque para alguns países da Europa de Leste 
- Ucrânia, Moldávia, Roménia e Rússia), pelas diferenças relativas aos níveis de qua-
lificação dos imigrantes (reforço das formações intermédias, de carácter técnico e das 
formações superiores) e pela inserção sectorial no mercado de trabalho, aumentando a 
sua presença na agricultura e nalguns ramos da indústria transformadora. Além disso, 
a entrada nesta nova fase da história da imigração para Portugal, revela também a 
substituição do processo migratório tradicional das comunidades africanas, suportado 
por estratégias de organização em redes sociais, de familiares e amigos, por um sistema 
organizado por redes ilegais de tráfico de mão-de-obra.

• Evolução recente e origens geográficas dos imigrantes estabelecidos na Área 
Metropolitana de Lisboa

Segundo os resultados dos dois últimos Recenseamentos da População, entre 1991 e 
2001, o número de cidadãos estrangeiros residentes na Área Metropolitana de Lisboa 
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evoluiu de 45608 para 125927, registando um crescimento de 176,1% e aumentando o 
seu peso percentual na população da região de 1,8% para 4,7%. Relativamente ao total 
nacional, o número de imigrantes que em 2001 residiam na Área Metropolitana de Lis-
boa representavam 55,5% do total, sendo o valor equivalente para o total de habitantes 
de 25,9%3.

No que se refere às origens geográficas, tal como no país, a partir de meados dos anos 
noventa, assistiu-se à  diversificação das áreas de recrutamento e à emergência de uma 
nova corrente migratória proveniente da Europa de Leste, nomeadamente da Ucrânia, 
Moldávia, Roménia e Rússia.

Na época de realização dos Censos de 2001 (12 de Março), a visibilidade dos imigrantes 
de Leste era ainda relativamente reduzida, em virtude de ter sido ao longo desse ano 
que se verificou uma entrada massiva em Portugal de trabalhadores dessa região, esti-
mulada pelas  vantagens de uma conjuntura favorável à obtenção de um emprego em 
sectores intensivos em mão-de-obra, nomeadamente na construção civil, e das  possi-
bilidades de regularização introduzidas pela Lei n.º 4/2001 de 10 de Janeiro4.

Os nacionais dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) constituíam, à 
data do Recenseamento da População de 2001,  o grupo mais numeroso (80427 indiví-
duos e 63,9% do total de estrangeiros). Os brasileiros e os cidadãos de países da União 
Europeia ocupam a segunda e a terceira posições, cabendo-lhes respectivamente, 13% e 
10% do total. Os restantes distribuem-se por outros países europeus, asiáticos, Estados 
Unidos e Canadá e outros países, com 6%, 3%, 1% e 2%, respectivamente (Fig. 2).

Fig. 2 – Distribuição percentual , por regiões de nacionalidade, da população estran-
geira residente na AML, em 2001

 

                Fonte: INE - Censos 2001, com tratamento próprio.
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A comparação das frequências relativas dos diferentes grupos de imigrantes, na AML 
e no País, põe em evidência a hiper-concentração dos cidadãos dos PALOP na região 
de Lisboa, dado que têm um peso percentual 1,5 vezes superior à média nacional. Os 
Europeus, tanto da União Europeia, como de outros países, apresentam um padrão mais 
disperso. Por conseguinte, as percentagens que lhes correspondem no total nacional 
têm valores próximos do dobro dos que registam na região de Lisboa. A proporção dos 
brasileiros é semelhante à do conjunto do país (Fig. 3).

Fig. 3 – Distribuição percentual , por regiões de nacionalidade, da população estran-
geira residente em Portugal, em 2001

 
           Fonte: INE - Censos 2001, com tratamento próprio.

A distribuição das autorizações de permanência concedidas pelo SEF, em 2001 e 2002, a 
estrangeiros não comunitários, como já referimos anteriormente, confirma uma tendên-
cia recente para o reforço do peso percentual dos brasileiros e europeus de leste.

• Formas de inserção dos imigrantes na Área Metropolitana de Lisboa

Para caracterizarmos as formas de inserção dos imigrantes na Área Metropolitana de 
Lisboa, considerámos dois aspectos que nos parecem essenciais, e que constituem bons 
indicadores da integração nos domínios económico e social: emprego e habitação.

 •  Integração económica

Não existe informação estatística actualizada que permita conhecer as taxas de acti-
vidade, de desemprego, a situação perante a profissão  e a estrutura profissional dos 
imigrantes estabelecidos na AML. No entanto, dado que mais de metade dos estrangei-
ros residentes em Portugal se concentram na aglomeração de  Lisboa e noutras áreas ur-
banas, pode admitir-se que a estrutura profissional dos diferentes grupos de imigrantes 
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que residem na região de Lisboa, têm uma estrutura semelhante à nacional, embora se 
verifique uma certa sobre-representação das actividades de serviços, nomeadamente de 
limpeza, segurança e comércio.5

Trata-se de uma estrutura fortemente polarizada em torno de um grupo de profissões 
e actividades altamente qualificadas (administração, gestão e  profissões liberais) e 
de outras semi-qualificadas ou não qualificadas, sobretudo da construção civil e dos 
serviços de limpeza industrial e doméstica (Fonseca et al., 2002).

No primeiro grupo de actividades concentram-se sobretudo os profissionais originários 
da UE, dos Estados Unidos, Canadá e ainda alguns brasileiros. A maioria dos trabalhado-
res dos PALOP e de outros países africanos, estão incluídos no segundo conjunto.

Os indo-paquistaneses e os chineses,  têm uma larga presença no comércio e na restau-
ração, tendo desenvolvido, ambos os grupos, um expressivo empresarialismo de base 
étnica. Finalmente, os brasileiros distribuem-se por um leque de profissões e activida-
des mais diversificadas que incluem empresários e profissionais altamente qualificados 
(chegados a Portugal há mais tempo) e trabalhadores semi e pouco qualificados do 
comércio, hotelaria, restauração e construção civil.

Sendo a imigração para Lisboa predominantemente de natureza económica, os valores 
das taxas de actividade e de desemprego dos imigrantes constituem indicadores fun-
damentais para avaliar o seu nível de integração na economia regional, e ver como se 
comportam relativamente ao conjunto da população da região.

O Inquérito ao Emprego, realizado pelo Instituto Nacional de Estatística, indica que a 
taxa de actividade da população residente na Região de Lisboa e Vale do Tejo, no ano de 
2002, registou um valor médio de 51,2%, sendo os valores equivalentes para os homens 
e mulheres de 57,0% e 45,7%, respectivamente6. 

A taxa de desemprego, segundo a mesma fonte e para o mesmo ano, foi de 6,5% para a 
população total, 5,6% para os homens e 7,6% para as mulheres.

Não havendo informação estatística regionalizada, desagregada por nacionalidades ou 
comunidades étnicas, tentámos inferir a situação perante o trabalho, dos dois grupos 
de imigrantes e minorias étnicas mais numerosos (dos PALOP e do Brasil), a partir de um 
inquérito efectuado, no primeiro semestre de 2003,  em seis bairros/localidades da Área 
Metropolitana de Lisboa, onde existem elevadas concentrações de imigrantes.
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Efectuaram-se, no total, 566 inquéritos, corrrespondentes, a 2015 indivíduos, distribu-
ídos pelos seguintes locais (Fig. 4): 
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1. Charneca (concelho de Lisboa), 46.
2. Bairro do Armador (Chelas, freguesia de Marvila, concelho de Lisboa), 38.
3. Bairro do Condado (Chelas, freguesia de Marvila, concelho de Lisboa), 48.
4. Casal da Boba (freguesia de S. Brás, concelho da Amadora), 87.  
5. Bairro da Fundação D. Pedro IV (freguesia de Mira-Sintra, concelho de Sintra), 45. 
6. Paivas (concelho do Seixal), 89.    
7. Costa da Caparica (concelho de Almada), 129.

Embora não se trate de uma amostra representativa do conjunto da população de origem 
africana e brasileira, residente na Área Metropolitana de Lisboa, os resultados destes 
inquéritos reflectem, seguramente, as condições de vida e de inserção no mercado de 
trabalho de muitos outros imigrantes e seus descendentes, com as mesmas caracterís-
ticas socioeconómicas, moradores noutros bairros, da cidade de Lisboa e dos concelhos 
suburbanos, onde estas populações tendem a concentrar-se.

Os quadros 1, 2 e 3 sintetizam os resultados obtidos para o conjunto da população in-
quirida, desagregada por sexo, nacionalidade e por bairros/localidades de residência. 

Fig. 4 – Localização dos bairros onde foram efectuados os inquéritos

Quadro 1 – Taxas de actividade e de desemprego da população inquirida total e por 
sexo, no conjunto dos bairros, 2003

Taxa de actividade (%) Taxa de desemprego (%)

População total 56,35 28,29

Homens 63,81 28,20

Mulheres 48,90 28,42

A comparação dos valores das taxas de actividade e desemprego obtidos no inquérito 
aos imigrantes brasileiros e africanos e seus descendentes, com os do Inquérito ao Em-
prego em 2002,  efectuado pelo Instituto Nacional de Estatística, relativo ao conjunto 
da população residente na Região Lisboa e Vale do Tejo, põe em evidência dois aspectos 
extremamente importantes: taxas de actividade mais elevadas do que a média da Re-
gião, tanto para os homens como para as mulheres, e taxas de desemprego superiores 
em mais de quatro vezes às regionais, aproximando-se de 30% da população activa.

O desvio positivo das taxas de actividade é um resultado previsível, facilmente expli-
cado pela estrutura etária mais jovem das comunidades imigrantes. O diferencial das 
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taxas de desemprego reflecte a extrema vulnerabilidade destas populações às situações 
de crise económica, como aquela em que o País vive desde 2001.7

Tratando-se de indivíduos com baixos níveis de qualificação escolar e profissional, com 
fraco potencial de mobilidade profissional e geográfica, fortemente dependentes do 
emprego na construção civil, sobretudo no caso dos trabalhadores dos PALOP, e nos ser-
viços pouco qualificados, são fortemente afectados pela actual conjuntura de redução 
do investimento em obras públicas, particularmente na Área Metropolitana de Lisboa, 
dado que, terminados os grandes projectos da segunda metade dos anos noventa (Expo 
98, Ponte Vasco da Gama, travessia ferroviária do Tejo, expansão da rede do metropo-
litano, e construção de importantes eixos viários na cidade e na periferia de Lisboa, 
construção de numerosos fogos de habitação social, no âmbito do Programa Especial de 
Realojamento, etc.), os investimentos estão mais dispersos por outras regiões do país.

A elevada dependência do emprego masculino do sector da construção civil, no actual 
contexto de diminuição das oportunidades de trabalho neste sector, na Área Metropoli-
tana de Lisboa, explica que, contrariamente ao que é habitual,  as taxas de desemprego 
feminino e masculino tenham valores muito semelhantes, com uma ligeira vantagem 
para as mulheres.

A comparação dos imigrantes e minorias étnicas originários dos PALOP e do Brasil 
(Quadro 2), demonstra ainda que os africanos apresentam taxas de actividade muito 
inferiores às dos brasileiros e níveis de exclusão do emprego muito superiores  (33,4% 
e 28,39%, respectivamente). As diferenças de taxas de actividade são explicadas pelo 
facto de a imigração dos PALOP, particularmente de Cabo Verde,  estar numa fase muito 
mais madura do que a do Brasil. Por isso, tem uma estrutura demográfica mais equi-
librada, com um elevado número de famílias reunificadas, com mais crianças e jovens 
em idade pré-escolar e escolar, e uma geração de pessoas idosas, correspondente à 
primeira vaga da imigração de activos jovens, nos finais dos anos sessenta e início dos 
anos setenta.

A maior incidência do desemprego na população de origem africana, está associada a 
duas influências fundamentais: 1) baixos níveis de qualificação escolar e profissional e 
2) comportamentos racistas, mais ou menos velados, de alguns empregadores. O primei-
ro aspecto afecta, não só os desempregados de longa duração,  por não terem as qualifi-
cações necessárias para iniciarem outra profissão, como os jovens à procura do primeiro 
emprego, que não conseguem entrar na vida activa por terem graus de instrução muito 
baixos e não possuírem nenhuma habilitação profissional. O segundo factor manifesta-
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-se em atitudes de discriminação negativa, por parte de alguns patrões, relativamente 
a outros grupos de imigrantes, nomeadamente, brasileiros e europeus de leste.

No quadro 2 pode ainda verificar-se que os inquiridos que têm nacionalidade portuguesa 
(maioritariamente de origem africana), ocupam uma posição intermédia, relativamente 
aos brasileiros e aos nacionais dos PALOP, ainda que mais próxima destes últimos. Este 
resultado confirma a importância do acesso à cidadania portuguesa na integração dos 
imigrantes, sobretudo dos mais pobres e mais marginalizados do ponto de vista social, 
protegendo-os da vulnerabilidade criada pela instabilidade da sua situação legal.

Quadro 2 - Taxas de actividade e de desemprego dos imigrantes e minorias étnicas de 
origem imigrante, por nacionalidade, 2003

País de nacionalidade
Taxa de actividade

(%)
Taxa de desemprego

(%)

PALOP 55,92 33,40

Brasil 86,52 16,80

Portugal 45,26 28,39

As diferenças observadas nas taxas de actividade e de desemprego dos nacionais dos 
PALOP, do Brasil e dos portugueses de origem imigrante, repercutem-se em diferencia-
ções territoriais, relacionadas com o padrão de distribuição geográfica das residências 
de cada grupo e, por conseguinte têm associada uma componente de segregação espa-
cial de natureza étnica e social. Deste modo, a elevada concentração de brasileiros na 
Costa da Caparica, explica que esta localidade se saliente de todos os outros bairros 
onde efectuámos inquéritos, por registar o valor máximo da taxa de actividade e o valor 
mínimo da taxa de desemprego (Quadro 3).
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Quadro 3 – Taxas de actividade e de desemprego dos imigrantes e minorias étnicas de 
origem imigrante, por bairros de residência, 2003

Localidades/bairros
Pop. total 

(n.º de respostas 
válidas)

Activos
com profissão

Desempregados
Taxa 

de actividade
(%)

Taxa de 
desemprego

(%)

Casal da Boba 341 122 64 54,55 34,41

Charneca 163 54 29 50,92 34,94

Chelas 
– Bº do Armador 

136 44 12 41,18 21,43

Chelas 
– Bº. do Condado (Zona J)

149 54 25 53,02 31,65

Quinta do Mocho 314 88 61 47,45 40,94

Mira-Sintra 167 59 24 49,70 28,92

Costa da Caparica 369 233 58 78,86 19,93

Paivas 276 120 32 55,07 21,05

As assimetrias observadas nos outros locais, são devidas a factores diversificados, entre 
os quais se salientam os seguintes:

• características específicas dos próprios bairros (isolamento ou interacção com áreas 
residenciais  vizinhas, heterogeneidade dos habitantes, condições de acessibilidade aos 
locais de emprego, comércio e serviços);
• estrutura etária da população;
• tempo decorrido após a migração para Portugal e trajectórias de mobilidade residen-
cial e profissional depois da chegada a Lisboa;
• distintos níveis de organização comunitária, assentes em relações de vizinhança, 
numa origem nacional comum, numa identidade religiosa, ou num  interesse particular 
comum;
• diferentes níveis de intervenção e /ou de resultados das políticas públicas ao nível 
local.
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Diferentes conjugações destas condicionantes podem corresponder a recursos mobiliza-
dores de um processo de inserção económica e social bem sucedido ou, pelo contrário, 
traduzir-se em barreiras e dificuldades que tendem a acentuar o isolamento e a margi-
nalidade ou exclusão social.

Os níveis de desemprego registados pelos imigrantes (e seus descendentes) que entre-
vistámos, particularmente no caso da Quinta do Mocho, Casal da Boba e na Charneca, 
é revelador das condições de extrema marginalidade económica e social em que vivem, 
reflectindo-se num elevado grau de dependência dos sistemas de segurança social, 
nomeadamente do subsídio de desemprego e do rendimento social de inserção8, e no 
desenvolvimento de estratégias de sobrevivência assentes na complementaridade entre 
o apoio social e a prática, regular ou ocasional, de actividades informais, nomeadamen-
te na área da construção civil, serviços de reparação e limpezas domésticas.

Esta situação é particularmente grave para os jovens (a chamada segunda geração), com 
elevadas taxas de abandono e insucesso escolar que, se não forem devidamente apoia-
dos, correm o risco de enraizar uma cultura de fatalismo e de dependência crónicas, que 
tenderá a reproduzir-se de geração em geração.

 • Características da habitação e segregação das áreas residenciais 

As condições de habitação e as características dos lugares onde se localiza, além de re-
flectirem diferentes situações económicas dos indivíduos e das famílias, indicam  tam-
bém outros aspectos importantes da inserção nos domínios espacial, social e cultural.

A distribuição, por freguesias, das áreas residenciais dos imigrantes de diferentes na-
cionalidades, apresenta padrões espaciais muito contrastados (figs. 5 a  12). Um aspec-
to que sobressai da análise dos quocientes de localização9, calculados para a população 
estrangeira de diferentes nacionalidades, em cada unidade territorial de análise, con-
trariamente ao que se verifica nas “velhas” cidades de imigração, é a tendência para a 
suburbanização dos imigrantes e das minorias étnicas originárias dos países em vias de 
desenvolvimento (Malheiros, 2001).

A diferença de padrão locativo das áreas de residência dos imigrantes laborais,  na Área 
Metropolitana de Lisboa (e noutras metrópoles da Europa do Sul), relativamente às ci-
dades da Europa do Norte, são provocadas por diferenças na estrutura urbana de Lisboa 
e pela fase mais tardia em que ocorreram as migrações.
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O elevado crescimento demográfico de Lisboa, a partir dos anos cinquenta, provocado 
pelo desenvolvimento sequencial de diferentes tipos de movimentos migratórios: mi-
grantes internos provenientes das áreas rurais de todo o País; regresso dos retornados 
das ex-colónias africanas, em 1975-76 e, a partir de meados dos anos oitenta, de um 
número cada vez maior de estrangeiros. Este crescimento demográfico reflectiu-se no 
aumento da procura de habitação, incapaz de ser satisfeito pelo mercado formal de 
habitação privada e pela habitação social. Em consequência deste processo, avoluma-
ram-se as carências neste sector e desenvolveu-se um mercado paralelo para abastecer 
os segmentos da procura insolventes para o mercado formal: subaluguer de quartos e 
partes de casa em alojamentos dos bairros históricos da cidade de Lisboa e difusão de 
bairros de barracas e de habitações clandestinas, na periferia de Lisboa.

Deste modo, na época em que começou a desenvolver-se a imigração africana, sobretu-
do dos PALOP, a oferta de soluções de habitação barata, na cidade, eram muito limita-
das. Por conseguinte, a passagem pelo centro da cidade, quando existia,  correspondia 
normalmente a períodos curtos, de residência em pensões ou em quartos alugados, 
passando rapidamente para bairros de barracas ou clandestinos, dentro da cidade, ou 
nos concelhos da primeira coroa suburbana. À medida que estas correntes migratórias 
se foram consolidando, os mecanismos de networking, produziram concentrações de 
imigrantes com a mesma origem geográfica.

A cartografia dos quocientes de localização dos residentes estrangeiros, nacionais dos 
PALOP, demonstra, com clareza, o fenómeno que acabámos de descrever (Fig. 5). As 
freguesias em que se verificam quocientes de localização mais elevados agrupam-se 
numa mancha que envolve a cidade, a norte e a sul do Tejo. No território de Lisboa as 
maiores concentrações de Africanos ocorrem nas freguesias de Marvila, na zona oriental 
da cidade,  Charneca, Ameixoeira e Carnide, na periferia norte, em áreas onde até há 
pouco tempo, existiam grandes aglomerações de barracas, que foram sendo substituídas 
por habitação social.
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Fig. 5 –  Quocientes de localização dos estrangeiros, nacionais dos PALOP, nas fregue-
sias da Área Metropolitana de Lisboa, em 2001.

A desagregação, por nacionalidades, 
permite ver com mais nitidez, a conju-
gação dos efeitos da estrutura urbana 
com os mecanismos das redes de con-
tactos com imigrantes da mesma comu-
nidade nacional. A título de exemplo, 
apresentamos o caso dos Cabo-verdia-
nos, por constituírem a maior e a mais 
antiga comunidade africana (Fig. 6). 
Os valores mais elevados dos quocien-
tes de localização, desenham dois eixos 
de freguesias, com origem na periferia 
norte de Lisboa: o primeiro, começa na 
Charneca, junto ao aeroporto e prolon-
ga-se pelos  bairros degradados ou de 

realojamento, dos concelhos de Odivelas, Loures e Vila Franca de Xira (freguesias de 
Olival de Basto, Camarate, Prior Velho, Sacavém, Frielas, Apelação, Unhos, S. Julião do 
Tojal e Vialonga; o segundo tem início em Carnide e difunde-se pelo concelho da Ama-
dora, fundamentalmente pelas freguesias da Venda Nova (que regista o valor máximo do 
quociente de localização, 8,1), Buraca, Falagueira, Mina e Alfornelos, prolongando-se 
para o município de Oeiras, nomeadamente para Carnaxide e Porto Salvo, e para Sintra, 
para as freguesias de Monte Abraão e Casal de Cambra.

D
IN

Â
M

IC
A

S 
D

E
 IN

TE
G

R
A

Ç
Ã

O
:

E
ST

R
A

TÉ
G

IA
S 

E
 P

R
O

TA
G

O
N

IS
TA

S



127

Fig. 6 – Quocientes de localização dos estrangeiros, nacionais de Cabo-Verde, nas fre-
guesias da Área Metropolitana de Lisboa, em 2001.

Na Península de Setúbal, as maiores 
concentrações de Cabo-verdianos lo-
calizam-se nas freguesias da primeira 
coroa do estuário do Tejo, sobretudo 
nos concelhos de Almada e Seixal. Fora 
desta área, salienta-se ainda a  fregue-
sia do Vale da Amoreira (concelho da 
Moita) que, juntamente com a Capari-
ca, correspondem à maior representa-
ção relativa dos Cabo-verdianos e de 
outras comunidades africanas residen-
tes na Margem Sul do Tejo. Tal como 
na Margem Norte, estas concentrações 
tendem a coincidir com grandes con-
juntos de habitação social, ou de gé-
nese ilegal.

O padrão de distribuição geográfica dos imigrantes e minorias étnicas de origem afri-
cana, apresenta uma forte correspondência com o de outros indicadores de dificuldades 
socioeconómicas e de fraca qualidade (ou elevada degradação) do ambiente urbano. A 
cartografia da percentagem de população de cada freguesia que, em 2001,  residia em 
alojamentos não clássicos (fundamentalmente, barracas e casas abarracadas), é, a este 
propósito, bastante esclarecedora (Fig. 7). 

Fig. 7 – Percentagem de população residente em alojamentos não clássicos, 2001

Actualmente, grande parte dos habitantes desses 
bairros, onde além de imigrantes, residiam também 
muitos portugueses étnicos, foram já realojados 
em edifícios de habitação social, no âmbito do 
Programa Especial de Realojamento (PER). Contu-
do, o modelo de habitação social predominante nas 
metrópoles portuguesas, privilegiou, até há pouco 
tempo, soluções habitacionais em grandes conjun-
tos, com fortes carências  ao nível dos equipamen-
tos colectivos e sociais e sem grande preocupação 
com a qualificação do espaço público.
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Além disso, frequentemente, as famílias foram realojadas em locais distantes da pri-
mitiva habitação e não se tomaram em conta as redes de solidariedade e ajuda mútua, 
baseadas em relações de vizinhança, fundamentais para as famílias mais carenciadas. 
Deste modo, a mudança para a nova casa, nalguns casos, reflectiu-se no agravamento 
dos problemas económicos e sociais dessa população. Por outro lado, a prevalência de 
uma imagem colectiva desses bairros, muito negativa, contribuiu para acentuar o seu 
isolamento no conjunto da malha urbana envolvente, desencadeando atitudes hostis 
por parte de alguns moradores dos bairros vizinhos e acentuando as dificuldades de 
integração sócio-espacial dos habitantes realojados.

Procurando dar resposta a estas problemas, as políticas públicas, locais e nacionais, e 
algumas iniciativas da União Europeia, têm procurado desenvolver soluções mais inte-
gradas, que tomem em conta a integração económica (nomeadamente através de acções 
de fomento da empregabilidade da população, sobretudo dos jovens) e sociocultural, 
nomeadamente no domínio da educação, apoio social e da promoção de actividades 
desportivas, recreativas e culturais, direccionadas para crianças e jovens. 

Como referimos anteriormente, as características da comunidade co-étnica já instalada 
na cidade de destino, no momento da chegada de novos imigrantes (dimensão, capa-
cidade económica, estrutura social e nível de organização), constituem um factor de 
diferenciação dos percursos e estratégias de integração na sociedade de acolhimento. 
Os quocientes de localização das áreas de residência dos imigrantes indo-paquistaneses 
e dos chineses (Figs. 8 e 9) ilustram  bem essa influência.
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Fig. 8 - Quocientes de localização dos estrangeiros, de nacionalidade indiana ou paquis-
tanesa, nas freguesias da Área Metropolitana de Lisboa, em 2001

Fig. 9 - Quocientes de localização dos habitantes de nacionalidade chinesa, nas fregue-
sias da Área Metropolitana de Lisboa, em 2001

Tanto uns como outros, contrariamente 
aos imigrantes dos PALOP, embora se-
jam ainda grupos relativamente reduzi-
dos, têm uma forte implantação rela-
tiva no centro e nos bairros históricos 
da cidade, em áreas de forte densidade 
comercial. Este padrão geográfico está 
fortemente relacionado com o desen-
volvimento de um empresarialismo 
comercial, de base étnica, criado por 
estas comunidades, com grande visi-
bilidade, no eixo do Martim Moniz/Av. 
Almirante Reis e áreas adjacentes do 
centro cidade, com ramificações para 
outros locais de grande concentração 
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de estabelecimentos de comércio e serviços, nomeadamente Alvalade e zona ribeirinha, 
desde a Baixa até Alcântara.

No caso dos indianos e paquistaneses, a que se juntam alguns moçambicanos de origem 
étnica indiana, estabelecidos em Portugal após a descolonização, salienta-se ainda a 
sua sobre-representação, relativamente à média regional, nas freguesias da primeira 
coroa suburbana a norte de Lisboa, nomeadamente nos concelhos de Loures e Odivelas, 
e áreas contíguas da Amadora. Na Península de Setúbal, os núcleos mais importantes 
localizam-se no concelho de Almada (na Costa da Caparica e no Laranjeiro).

Os brasileiros  têm também um padrão de distribuição particular, resultante de três 
factores essenciais: 1) ser uma população bastante heterogénea do ponto de vista so-
cioeconómico, constituída, na primeira fase, por empresários e profissionais altamente 
qualificados e, posteriormente, por trabalhadores semi e pouco qualificados; 2) ser mais 
tardia do que a imigração dos PALOP, sobretudo no caso dos trabalhadores menos quali-
ficados; 3) ser uma população que tem uma grande atracção pela praia e pelo mar.

A convergência destes factores reflecte-se numa concentração em áreas suburbanas 
mais afastadas de Lisboa, com características económicas e socio-urbanísticas contras-
tadas e, preferencialmente, junto do litoral. Deste modo, na figura 10, identificam-se 
seis conjuntos de freguesias em que os brasileiros têm um peso relativo superior à mé-
dia regional: costa do Estoril, freguesias urbanas do concelho de Setúbal, Costa da Ca-
parica, e um conjunto de freguesias do norte do concelho de Vila Franca de Xira e do sul 
do concelho da Azambuja (Castanheira do Ribatejo, Vila Nova da Rainha e Azambuja).
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Fig. 10 - Quocientes de localização dos cidadãos brasileiros, nas freguesias da Área 
Metropolitana de Lisboa, em 2001

Os imigrantes da Europa de Leste cons-
tituem um fluxo migratório muito re-
cente e, por isso, o plano de apuramen-
to de resultados do Recenseamento da 
População de 2001, não individualizou 
o número de imigrantes originários des-
ta região, aparecendo incluídos numa 
classe que engloba todos os países 
europeus que não pertencem à União 
Europeia. Apesar disso, esse valor agre-
gado constitui um bom indicador do 
peso relativo das comunidades do Leste 
Europeu, dado que o número de suíços e 
noruegueses estabelecidos em Portugal 
tem uma expressão bastante reduzida.

Como pode ver-se na figura 11, estes imigrantes têm um padrão de  implantação terri-
torial na Área Metropolitana de Lisboa bastante diferente dos restantes grupos de mi-
grantes laborais analisados anteriormente. Têm uma expressão relativamente reduzida 
nas freguesias da primeira e da segunda coroas suburbanas, onde são dominantes os 
imigrantes africanos, e estão sobre-representados em freguesias mais distantes da ci-
dade de Lisboa, algumas das quais são ainda marcadamente rurais, nomeadamente, nos 
concelhos de Sintra, Mafra, Azambuja, Montijo e Alcochete e Setúbal, aproximando-se, 
nalguns aspectos do padrão de distribuição geográfica dos brasileiros. Além disso, tal 
como estes últimos, têm também um peso relativamente expressivo nos bairros históri-
cos, em redor do centro tradicional de Lisboa, habitando em pensões, quartos alugados 
e nalguns apartamentos partilhados com outros membros da mesma comunidade.
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Fig. 11 - Quocientes de localização dos estrangeiros, nacionais de países europeus de 
fora da União Europeia, nas freguesias da Área Metropolitana de Lisboa, em 2001

A diferença relativamente aos cida-
dãos dos PALOP resulta, por um lado, 
do próprio processo migratório, orga-
nizado por redes ilegais de contratação 
de mão-de-obra que os distribuem pe-
los locais onde existem oportunidades 
de trabalho, incluindo na agricultura, 
conjugado com um potencial de mo-
bilidade geográfica e sectorial muito 
maior, associado a níveis médios de 
instrução e de qualificação profissional 
muito superiores aos dos imigrantes 
dos PALOP.

Deste modo, apesar das dificuldades 
linguísticas iniciais, com os graus de instrução que possuem, estas comunidades apren-
dem rapidamente a Língua Portuguesa e a forma como a sociedade está organizada e, 
por conseguinte, conseguem obter informações sobre as oportunidades de emprego, 
oferta de habitação e as condições de vida noutros locais.

Num trabalho anterior (Fonseca; Malheiros; Esteves e Caldeira, 2002), em que calculá-
mos a evolução dos índices de segregação residencial, entre 1981 e 2001,  relativos a 
grupos de estrangeiros de diferentes origens geográficas, verificámos que os cidadãos 
da União Europeia10 apresentavam valores de segregação largamente superiores aos 
africanos e brasileiros (32,8%, 25,6% e 17,6%, respectivamente).

Este resultado é concordante com a distribuição geográfica dos europeus nas freguesias 
da Área Metropolitana de Lisboa (Fig. 12). A cartografia dos respectivos quocientes de 
localização indica uma forte concentração nas áreas residenciais de melhor qualidade 
urbanística, ambiental e beleza paisagística, na cidade de Lisboa e ao longo da linha 
do Estoril e do litoral de Sintra. Demonstra-se assim, que estes imigrantes, apesar de 
terem um leque de escolhas extremamente amplo, resultante da elevada capacidade 
económica que possuem e de facilmente terem acesso  à informação sobre a diversidade 
de oferta de habitação, tendem a privilegiar as áreas onde já existem outros membros 
com uma origem nacional comum, desenvolvendo, segundo a terminologia adoptada por 
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Malheiros (2000) formas de segregação activa. Deste modo, além das características 
morfológicas do tecido urbano e da qualidade da oferta das habitações, da beleza das 
vistas e de outros factores de valorização positiva da Costa do Sol e de áreas de grande 
prestígio social, dentro da cidade de Lisboa (como a Lapa, S. Mamede e Belém/Restelo), 
onde os imigrantes originários dos países desenvolvidos tendem a concentrar-se, há 
também um factor de natureza histórica e cultural resultante da tradição da instalação 
desses grupos nesses locais desde há muito tempo. No caso do Estoril e Cascais, o esta-
belecimento dos primeiros grupos de ingleses e alemães remonta ao último quartel do 
século XIX (Cavaco, 1983).

Fig. 12 - Quocientes de localização dos estrangeiros, nacionais de países membros da 
União Europeia, nas freguesias da Área Metropolitana de Lisboa, em 2001.

A diversidade dos padrões geográficos 
de inserção dos imigrantes, de diferen-
tes origens nacionais, na Área Metro-
politana de Lisboa, confirma a comple-
xidade e o carácter dinâmico dos pro-
cessos de integração. As estratégias e 
os percursos de mobilidade residencial 
dos imigrantes após a chegada à cidade 
onde se fixam, são fortemente condi-
cionadas pelo contexto local ( história, 
forma e estrutura urbana, integração ou 
segregação das áreas residenciais, qua-
lidade do ambiente e do espaço público, 
número e diversidade dos imigrantes e 
minorias étnicas, estrutura económica  

e política). No entanto, as interacções que se estabelecem entre os diferentes grupos 
de indivíduos  que co-habitam no território metropolitano, constituem também agentes 
com um papel primordial na (re)construção ou (re)invenção da cidade. 

• Integração dos imigrantes na Área Metropolitana de Lisboa:  
o papel das políticas  

Os processos geradores de marginalização e exclusão social e espacial não são causados 
por características específicas dos indivíduos. Variam de lugar para lugar. É por isso que 
as políticas urbanas e a participação activa das organizações não governamentais na 
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vida da cidade, têm um papel fundamental na prevenção dos mecanismos que conduzem 
a situações de exclusão, não só de alguns grupos de imigrantes e de minorias étnicas, 
mas também de outros grupos de risco.

Em Portugal, as novas políticas urbanas são, em grande medida, resultantes da re-
formulação das políticas da União Europeia e o governo central tem ainda um papel 
preponderante na sua definição e gestão. Contudo, há quatro vectores de mudança que 
importa sublinhar:

• tendem a privilegiar cada vez mais a dimensão territorial;
• baseiam-se cada vez mais no reforço das instituições locais, sobretudo de âmbito 
municipal;
• procuram dinamizar a participação das populações nos processos de tomada de de-
cisão;
• a pouco e pouco, as políticas sectoriais têm vindo a ser substituídas por abordagens 
multi-sectoriais.

O PER (Programa Especial de Realojamento), criado em 1993, para realojar os moradores 
dos bairros de barracas nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, constitui exemplo 
de alguns dos sinais de mudança que atrás referimos e do qual beneficiaram muitos 
imigrantes e minorias étnicas, residentes na Área Metropolitana de Lisboa, sobretudo 
dos PALOP11.

Além da tendência para integrar os novos bairros de realojamento na malha urbana, 
tem-se verificado uma crescente conjugação de esforços, por parte dos municípios, 
governo, instituições religiosas, associações de imigrantes e outras organizações não 
governamentais sem fins lucrativos, para acompanhar os processos de realojamento de 
outras iniciativas de combate à pobreza e exclusão das populações mais carenciadas. 
Deste modo, aspectos tão diversos como a melhoria das condições de acessibilidade 
aos novos bairros, a melhoria da qualidade arquitectónica dos edifícios e do conforto 
dos fogos, o arranjo e manutenção dos espaços públicos (ruas, praças, jardins e áreas 
desportivas) e a dotação de equipamentos sociais e de espaços para estabelecimentos 
de comércio e serviços diversos necessários para satisfazer necessidades quotidianas 
básicas, estão cada vez mais presentes nas preocupações dos políticos e técnicos com 
responsabilidades na gestão urbana.
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A Iniciativa Comunitária URBAN  constitui também um exemplo interessante de uma 
intervenção de base territorial integrada, com efeitos positivos em bairros da aglome-
ração urbana de Lisboa, com grandes concentrações de imigrantes e minorias étnicas 
pobres (Venda Nova/Damaia, Vale da Amoreira e Outurela/Portela).

Além das intervenções de base territorial, apresentamos nos quadros 4 e 5, uma sínte-
se de diferentes tipos de iniciativas políticas, do poder central e local, em diferentes 
domínios (emprego, educação, habitação, rendimento mínimo garantido/rendimento 
social de inserção, saúde e direitos políticos ao nível local) específicas para imigrantes 
ou que, não sendo exclusivas, podem também ser beneficiários delas.

Apesar de se tratar de iniciativas com uma história recente, os resultados, na globalida-
de, parecem ser positivos, embora, no relacionamento quotidiano, se verifiquem alguns 
sinais de racismo, ainda que latente e, em algumas instituições (escolares, de saúde, 
serviços públicos), persistam ainda atitudes discriminatórias, que afectam sobretudo os 
imigrantes e as minorias étnicas africanas.

Importa também salientar o esforço feito no sentido do reconhecimento do papel activo 
das associações de imigrantes, na formulação e execução de determinadas acções po-
líticas, bem como no desenvolvimento de parcerias interinstitucionais, com diferentes 
organismos públicos e privados, para concretizar projectos e medidas em múltiplos 
domínios da inserção dos imigrantes.

Os sinais positivos que acabámos de apresentar, estão longe do desejável, do neces-
sário e mesmo do possível para transformar a metrópole de Lisboa (e o país no seu 
conjunto) numa sociedade mais tolerante, mais coesa e solidária na sua diversidade.  
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Quadro 4 - Domínios de intervenção das políticas de integração dos imigrantes:   
práticas, parceiros e avaliação preliminar

Medidas dirigidas especifica-
mente para imigrantes Parceiros Âmbito geográfico 

da intervenção  
Avaliação 
preliminar

Educação
SIM. Projecto Entreculturas; Media-
dores culturais nas escolas.

SIM – Ministério da Edu-
cação, escolas, municípios 
e ONGs.

Nacional – execu-
tada ao nível local, 
principalmente AML

Positiva

Saúde

Basicamente Não. Há apenas uma 
iniciativa específica para requeren-
tes de asilo e algumas campanhas 
de informação na área da saúde e 
rastreios em bairros com elevada 
concentração de imigrantes.

Não – Algumas associações 
locais (por exemplo, ASPAS) 
desenvolveram iniciativas 
nalguns bairros de imi-
grantes.

Nacional e nos mu-
nicípios da AML (ex. 
Amadora).

???

Assistência 
Social 

SIM. Programas de formação orien-
tados especificamente para alguns 
grupos de imigrantes e minorias 
étnicas. 

SIM. Ministério da Adminis-
tração Interna (Governo Civil 
de Lisboa – participação), 
Segurança Social, Conselho 
Português para os Refugia-
dos, ONGs e municípios, 
Fundos estruturais Apoio 
de fundos estruturais co-
munitários para o Programa 
Integrar .

Sobretudo local ???

Cultura

SIM. Festivais étnicos, apoio às 
associações de natureza cultural 
– música e dança com raízes  afri-
canas ou afro-americanas.

SiIM Municípios, Associações 
de Imigrantes e ACIME.

Local. Positiva

Sociedade da 
informação

SIM. Programa  Cidades Digitais,   
Projecto Pelas Minorias.

ACIME, IEFP, municípios da 
Amadora, Oeiras e Setúbal, 
Ministério da Ciência e Tec-
nologia.

Local – alcance 
mundial devido 
ao uso das novas 
tecnologias da 
informação e comu-
nicação.

Positiva.

Participação 
política

NÃO. A concessão do direito de 
voto nas eleições locais , rege-se 
pelos mesmos princípios aplicados 
aos cidadãos portugueses. 

NÃO – Associações de 
Imigrantes, ONGs, alguns 
partidos políticos e Câmaras 
Municipais desenvolveram 
iniciativas para promover o 
recenseamento eleitoral dos 
estrangeiros. 

Local
Positiva (apesar 
de ser ainda muito 
limitada).

Habitação NÃO.

SIM (política geral de ha-
bitação). Contratos entre  
os municípios e o governo 
central (contribuição finan-
ceira). Participação limitada 
de algumas ONGs

Regional (2 áreas 
metropolitanas). 
Dirigido localmente 
(municípios).

Positiva em termos 
da melhoria das 
condições de habi-
tação.
Menos efectiva 
em termos da 
contribuição para 
a redução dos pro-
blemas sociais nos 
bairros.

Emprego

SIM (mas limitada). Acordo entre 
o ACIME e o IEFP. Formação de 
Mediadores Culturais  (Programa 
Educação-emprego). Acções de 
formação promovidas por algumas 
associações de imigrantes.

SIM. ACIME, IEFP, Associa-
ções de Imigrantes e, excep-
cionalmente, municípios.

Regional. Positiva.

Fonte: Fonseca, Malheiros, Esteves e Caldeira, 2002, p. 104. Nota: Os principais agentes estão indicados em negrito. 
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Quadro 5 - Domínios de intervenção dos municípios – parcerias e resultados

Orientada especificamente 
para os imigrantes 

Intensidade 
das acções

Relações institucionais  
(parceiros-chave)

Avaliação 
preliminar

Educação SIM Elevada
Sim – Ministérios da 
Educação e da Ciência e da 
Tecnologia e Escolas.

Positiva

Saúde SIM Baixa
Sim - ONGs e Associações 
de Imigrantes.

???

Assistência Social SIM Elevada
Sim – Segurança Social e 
Associações de Imigrantes.

Positiva

Cultura (geral) SIM Intermédia
Sim – Associações de 
imigrantes.

Positiva

Cidadania em geral SIM Intermédia
Sim - ACIME, ONGs e 
Associações de Imigrantes

Positiva

Habitação NÃO Elevada

Sim – Organismos  do 
Governo Central do sector 
da habitação (contribuição 
financeira)

Positiva – limitada 
nalguns aspectos

Emprego NÃO Baixa
Sim - IEFP (Ministério do 
Trabalho) e associações.

Limitada.

Cooperação descentralizada

NÃO (apenas 
indirectamente, se a 
cooperação for dirigida 
principalmente para os 
países de origem )

Baixa
Municípios dos países de 
origem

Limitada.

Fonte: Fonseca, Malheiros, Esteves e Caldeira, 2002, p. 106. 

Além de um maior esforço de coordenação de políticas, ao nível central e local, para 
evitar sobreposições e eventuais contradições, é preciso um grande empenhamento 
colectivo para mudar uma cultura (que ainda prevalece em muitas instituições) pater-
nalista, assistencialista, fomentadora da dependência, fortemente burocratizada e que 
não fomenta (ou inibe), a participação e co-responsabilização dos indivíduos e das 
comunidades na procura de soluções para os seus próprios problemas. 

Os municípios e as instituições locais têm um papel essencial a desempenhar, porque 
lidam diariamente com os problemas básicos das populações, imigrantes e autóctones. 
Mas os problemas de exclusão que se manifestam ao nível local, têm origem em factores 
estruturantes que actuam em diferentes escalas geográficas. Deste modo, a procura de 
soluções adequadas para aspectos essenciais, como sejam, a habitação, o emprego, ou a 
organização dos sistemas de transportes, obriga a uma concertação de políticas ao nível 
metropolitano. Lamentavelmente, apesar da institucionalização da Área Metropolitana 
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de Lisboa, em 1991, a Junta Metropolitana não tem tido um papel muito activo no de-
senvolvimento de políticas integradas de âmbito metropolitano.

 Em síntese, parece-nos que a chave para evitar os mecanismos de exclusão dos imigran-
tes e  minorias étnicas e de outros grupos de risco,  reside em acções descentralizadas,  
fundadas no fortalecimento da sociedade civil, ao nível local. Contudo, para serem efi-
cazes, devem ancorar-se num contexto urbano mais amplo que inclua um planeamento 
estruturante e de longo prazo.
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1  Investigação efectuada no âmbito do projecto: 
“Reinventar as metrópoles portuguesas: imigrantes e 
governança urbana” (FCT - POCTI /35599/GEO/2001, 
com o apoio do FEDER).

2 Bruxelas, Lisboa, Manchester, Manheim, Múrcia, 
Roterdão, Estocolmo, Toulouse e Turim. 

3  Entre 1991 e 2001, no conjunto do território na-
cional, o número de imigrantes teve um aumento de 
112,7% e a proporção que representam na população 
do país, passou de 1,1 para 2,2%.

4 Num inquérito que efectuámos, em Março e Abril 
de 2003, a 518 trabalhadores imigrantes originários 
de países da  Europa de Leste, estabelecidos no Alen-
tejo, verificámos que  apenas 6,6% dos inquiridos 
entraram no País antes de 2000 e um pouco mais de 
metade chegaram a Portugal em 2001. A partir daí, 
possivelmente por causa das maiores dificuldades de 
legalização e de as oportunidades de trabalho come-
çarem a tornar-se mais escassas, o volume de tra-
balhadores originários da Europa de Leste para esta 
região, tal como se observa no conjunto do território 
nacional, começou a sofrer um declínio acentuado 
(Fonseca, 2003 b).

5 Os imigrantes de Leste são o grupo que tem um 
padrão geográfico mais disperso e uma estrutura pro-
fissional mais diversificada, pelo que é possivelmente 
aquele em a AML apresenta maiores desvios relativa-
mente à média nacional.

6 Não há informação publicada, desagregada para 
unidades geográficas inferiores às NUTE II. No entan-
to, considerando o peso da população e do emprego 
da Área Metropolitana de Lisboa na Região de Lisboa 
e Vale do Tejo, admitimos que os valores da primeira 
não serão muito diferentes do total  regional.

7 Esta situação é confirmada pelo elevado crescimen-
to do número de desempregados estrangeiros regista-
dos nos Centros de Emprego do Continente. Em Abril 
de 2003, na Região de Lisboa e Vale do Tejo, estavam 
registados 12461 desempregados estrangeiros, dos 
quais, 50,9% dos PALOP, 12,2% do Brasil e 12,8% da 
Europa de Leste.

8 A este propósito, deve notar-se que, em Abril de 
2003, na Região de Lisboa e Vale do Tejo, os nacionais 
dos PALOP, representavam 6,2% do total de benefici-
ários do rendimento social de inserção, a maioria dos 
quais residentes na Área Metropolitana de Lisboa.  

9 O quociente de localização (QL) é um índice que 
permite avaliar a sobre-representação de um deter-
minado grupo, numa determinada unidade geográfi-
ca, tomando como referência o seu peso em toda a 
área em análise, que, no caso presente, corresponde 
à Área Metropolitana de Lisboa.

Deste modo, valores superiores e inferiores  a 1, indi-
cam, respectivamente,  sobre-representação e  sub-
representação relativa do grupo na sub-unidade; os 
valores iguais à unidade , indicam um peso relativo 
igual ao do conjunto da área de referência.

10 Para possibilitar comparações dos três anos de re-
ferência , considerámos apenas a “UE dos doze”.

11 Os nacionais dos PALOP representam 20,2% dos 
indivíduos que, em 1993, foram recenseados para re-
alojamento no âmbito do PER (Fonseca, 2002).
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Comentário à intervenção de Lucinda Fonseca

Fernando Luís Machado
Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE

Os comentários que me foram suscitados pela comunicação da Prof. Lucinda Fonseca ar-
rumam-se em quatro temas: inserção dos imigrantes no mercado de trabalho, imigrantes 
de 2ª geração, localização residencial dos imigrantes e políticas de imigração.

Mercado de trabalho

Duas questões-chave podem colocar-se presentemente:

• Os imigrantes estão a conhecer promoção ou mobilidade profissional no mercado 
de trabalho ou, pelo contrário, permanecem duradouramente nos segmentos mais 
desqualificados e precários desse mercado? Se a realidade corresponder à segunda 
possibilidade, então poderemos ter um cenário em que a linha que separa qualifica-
dos e desqualificados, estáveis e precários, será cada vez mais a que separa nacio-
nais e imigrantes, maioria e minorias, o que será extremamente negativo do ponto 
de vista da integração da sociedade como um todo e da integração dos imigrantes 
nela.

• Era importante qualificar o desemprego elevado encontrado no estudo feito pela 
Prof. Lucinda Fonseca. Atinge mais homens ou mulheres? Jovens ou adultos? É de 
curta ou longa duração? De imigrantes mais antigos ou mais recentes? Das  respos-
tas a estas questões depende o mais rigoroso equacionamento do significado do 
desemprego e da sua relação com a imigração.

“Imigrantes de 2ª geração”

Parte significativa dos descendentes de imigrantes encontra-se numa situação social 
desfavorável. O melhor indicador é, talvez, o das taxas de insucesso e abandono escolar, 
mais altas do que a média há vários anos consecutivos, o que é um sinal de que alguma 
coisa nas medidas específicas para filhos de imigrantes no sector da educação não está 
a funcionar.
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Localização residencial dos imigrantes

• Os dados encontrados no estudo da Prof. Lucinda Fonseca quanto à distribuição 
espacial dos imigrantes merecem alguma relativização, na medida em que se sabe 
que, nos primeiros anos, a localização residencial dos imigrantes é, em boa medida, 
transitória.

• Seria, contudo, importante conhecer mais finamente os níveis de concentração ou 
dispersão dos imigrantes já não ao nível do concelho, mas também da freguesia e 
dos bairros.

• No que toca aos padrões residenciais, não pode deixar de se apontar a intolerável 
longa duração de certas situações de habitat degradado, nomeadamente no conce-
lho de Amadora, em que se encontram muitos imigrantes já com muito tempo de 
residência em Portugal.

Políticas de imigração

Num trajecto progressivo que se deseja para as políticas de imigração e de integração 
dos imigrantes, há três pontos a considerar prioritariamente:

• O alargamento dos direitos eleitorais, activos e passivos, a nível local, para lá do 
princípio da reciprocidade hoje em vigor, princípio restritivo e estranho ao concre-
to da vida dos imigrantes há muito a residir em Portugal.

• O aumento das taxas de naturalização, ainda relativamente baixas.
• A remoção das dificuldades de acesso à nacionalidade por parte dos descendentes 

de imigrantes nascidos em Portugal. Muitas crianças e jovens, que sempre viveram 
em Portugal, e que se vêem a si próprias como tão portuguesas quanto as outras, 
descobrem desagradavelmente, em algum momento da sua vida, que afinal são 
estrangeiras, o que em nada contribui para a sua integração na sociedade portu-
guesa.
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Comentário à intervenção de Lucinda Fonseca

Carlos Trindade
Dirigente da CGTP

Em dez minutos, pretendo apresentar quatro comentários sobre o trabalho que nos 
é apresentado e sobre as dinâmicas de integração dos imigrantes; suas estratégias e 
protagonistas, dois deles comentando o trabalho e outros dois enquanto contributo 
para a discussão. 

Primeiro, penso que o estudo que temos em presença é uma reflexão muito importante 
sobre uma das principais vertentes da integração. Concretamente, a Sr.ª Profª., no seu 
trabalho, traz-nos a questão do espaço, da cidade, enquanto factor de inclusão (ou de 
exclusão) das comunidades imigrantes e a localização dos imigrantes no espaço da cida-
de, como representação das suas capacidades económicas - os mais ricos estão na Lapa, 
os imigrantes dos Estados Unidos estão na Lapa ou na Costa do Sol e os outros com 
menores capacidades económicas estão nos subúrbios. Portanto, a cidade enquanto fac-
tor de integração (ou de exclusão). Mas, também, a cidade enquanto representação da 
actividade económica dos imigrantes, ou seja, do poder económico dos imigrantes (ou 
da sua inexistência), por um lado e, por outro lado, da própria comunidade em si. Mas, 
atenção, não uma cidade qualquer! A cidade enquanto espaço cosmopolita; o espaço da 
cultura, da interacção dos actores sociais, do exercício da cidadania, com sentido do 
universalismo, pleno de sentido de humanismo e com profunda vivência democrática. A 
cidade como forma de esbatimento das diferenças culturais, das diferenças rácicas. A 
cidade espacial, pois, enquanto meio de afirmação - torno a repetir - ou de um processo 
de inclusão, ou de um processo de exclusão dos imigrantes. Concretamente, os inqué-
ritos feitos, e que são apresentados no trabalho sustentam esta tese. Este é o primeiro 
comentário. 

Segundo comentário: contudo, parece-me que o trabalho coloca uma ênfase na influ-
ência das políticas locais nas dinâmicas de integração - e a Sr.ª Profª. refere, e muito 
bem, a opinião do Sr. Arlem Coff. Na minha opinião, não se deve induzir que as políticas 
locais, são as mais importante nos processos e nas estratégias de integração. Aliás, num 
determinado momento a Sr.ª Profª. refere que as políticas nacionais, elas próprias en-
quanto políticas nacionais, de responsabilidade do poder político nacional, é que efec-
tivamente podem induzir e podem afirmar estratégias que vão ou no sentido da inclusão 



144

I CONGRESSO - IMIGRAÇÃO EM PORTUGAL [DIVERSIDADE - CIDADANIA - INTEGRAÇÃO]

D
IN

Â
M

IC
A

S 
D

E
 IN

TE
G

R
A

Ç
Ã

O
:

E
ST

R
A

TÉ
G

IA
S 

E
 P

R
O

TA
G

O
N

IS
TA

S
ou no sentido da exclusão. Ou seja, exemplificando: por muita vontade que tenha uma 
autoridade local (uma autarquia; um município) de desenvolver um projecto local de 
integração se, num determinado momento, se confronta com um quadro nacional que 
tenha estratégias opostas, não consegue operacionalizar o seu projecto. Por muitas 
estratégias que na política local existam para um processo de integração, se há reni-
tências no quadro nacional, a autarquia terá muitas dificuldades. Ou seja, naturalmente 
que as políticas locais são mais identificáveis, são mais controláveis, são mais realizá-
veis. É aquilo com que contactamos, que vemos, que  sentimos, aquilo que conhecemos; 
os autarcas, os senhores da Junta de Freguesia, as pessoas da autarquia; mas são menos 
eficazes se forem desinseridas de uma política nacional. Aliás, centrar as estratégias 
de integração principalmente no âmbito local, acaba por desresponsabilizar politica-
mente o poder político, o governo, enquanto responsável do quadro nacional, este sim, 
determinante nas estratégias de integração. Resumindo, não há políticas locais boas ou 
razoáveis sem políticas nacionais favoráveis.  Vou dar dois exemplos para ilustrar aquilo 
que acabei de dizer. Por exemplo, o PER - e o trabalho desenvolve particularmente este 
aspecto, na minha opinião muito bem, é da responsabilidade do poder local mas se o 
poder político nacional não implementa políticas de apoio, nomeadamente incentivos 
ao crédito, num determinado momento, as autarquias não têm poder para, por elas 
próprias, concretizarem o Programa Extraordinário de Realojamento.

Segundo exemplo: uma autarquia, a de Lisboa, por exemplo, a maior autarquia do país, 
pode ter políticas que quer implementar mas que dependem de os imigrantes estarem 
com a sua situação devidamente legalizada. De novo o PER pode ser o exemplo. Ou seja, 
uma boa política autárquica para a integração, o PER, choca directamente com a ques-
tão da  regularização dos cidadãos. Nesse momento, o quadro político nacional impede 
a regularização dos imigrantes indocumentados. E, devido a esse factor, de carácter 
nacional, uma boa política de carácter local não pode ser implementada! Concreta-
mente, a lei da imigração, a lei 34 de 2003, ainda não está regulamentada; aliás, o Sr. 
Secretário de Estado acabou de dizer, que rapidamente será regulamentada! Mas desde 
Fevereiro que a lei foi publicada e ainda não está regulamentada! Ora, este facto impe-
de todo o processo de regularização e, mesmo que uma autarquia queira fazer qualquer 
processo que promova a integração, choca com este atraso incompreensível, além de a 
própria lei 34/2003 ser, no meu entender, restritiva e negativa.

Termino este segundo comentário dizendo, que é importante - e a Sr.ª Profª. refere-o 
com muita pertinência - a questão do poder local. Mas, na minha opinião, não deverá 
ser induzida no trabalho uma contradição essencial que é a importância decisiva das 
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estratégias de integração que se centram no poder nacional e não no poder local como, 
aparentemente, pode ser entendido numa leitura menos rigorosa.

Terceiro comentário e já um primeiro contributo para a discussão do trabalho. A Sr.ª 
Profª. evidencia, ao longo do trabalho, qual o factor decisivo para a integração e, na 
sua intervenção, utiliza um termo que eu aqui vou utilizar: qual é a chave para a in-
tegração? Na experiência que tenho, enquanto sindicalista e contactando com muitos 
e muitos trabalhadores e reunindo e trabalhando com muitos e muitos camaradas da 
minha organização sindical, a chave para as dinâmicas de integração dos imigrantes é 
a legalização. Legalização em duas vertentes: por um lado, a sua legalização enquanto 
cidadãos e, por outro, a sua relação legal com o trabalho e os direitos sociais. A ausên-
cia de documentação que relacione legalmente a sua estadia em Portugal é totalmente 
impeditiva de se efectivar qualquer processo de integração. O Estado português entrega 
estas pessoas nas mãos de empregadores sem escrúpulos - aquilo que nós, na nossa 
gíria sindical, chamamos o patronato - porque têm medo da polícia. O primeiro factor, 
factor de inclusão e de estratégia de integração, é a questão da legalização face ao 
Estado; a assunção da sua cidadania enquanto cidadão que está legalizado em Portugal. 
O segundo factor, a segunda chave, é a questão da legalização do trabalho - e isto é 
perfeitamente o verso e reverso da mesma medalha. É pelo trabalho que, num deter-
minado momento, e de acordo com a minha opinião, segundo a minha experiência, se 
fará a grande parte do processo de integração. E  também a importância dos líderes de 
opinião sobre a matéria. Podem traduzir uma opinião favorável ao imigrante ou desfa-
vorável às comunidades imigrantes. E, neste particular, não posso deixar de apresentar 
a minha profunda crítica ao comportamento e às intervenções do Sr. Presidente do PP 
quando, há poucas semanas atrás, se referiu aos imigrantes como se referiu, ou seja, 
como os responsáveis pelo elevado desemprego em Portugal. Registo que foi positivo 
que e o Sr. Secretário de Estado, passadas 24 horas, tenha colocado as coisas como 
devem ser colocadas. 

Ora, retomando a ideia, qual é a experiência que nós temos enquanto sindicalistas? Nós 
pensamos que o fio condutor comum das massas de imigrantes - e não estamos a falar, 
naturalmente, do sr. ou da sr.ª. que vem enquanto quadro licenciado, enquanto acadé-
mico, estamos a falar de dezenas, de centenas, de milhares de pessoas que chegaram ao 
nosso país nos últimos anos - o fio condutor é o trabalho! É a ausência de um trabalho 
digno, ou mal remunerado, no país de origem, que promove a saída destas pessoas e 
é a questão do trabalho que, no país de acolhimento, poderá ser o melhor factor de 
integração. O princípio dos sindicalistas da CGTP-IN em geral é um princípio elementar, 
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básico; o princípio de que para trabalho igual, salário igual; trabalho igual, condições 
iguais; trabalho igual e promoção da igualdade. Este é o princípio e é por este princípio 
que nós, no quotidiano, actuamos. E, ao fazê-lo, estamos, naturalmente, nos locais 
de trabalho, através dos delegados, das comissões de trabalhadores, dos sindicatos, 
a criar um espaço de transmissão de conhecimentos. Aquilo a que, certamente, os se-
nhores sociólogos chamarão um espaço de socialização dos imigrantes na sociedade de 
acolhimento. Ao trabalhar para a igualdade, estamos a definir direitos e deveres. Este 
é um dos factores fundamentais das estratégias de integração. Porém, pelo contrário, 
a realidade concreta é que há muitas discriminações nos locais de trabalho - aliás, a 
Sr.ª Profª. refere a questão da concorrência entre trabalhadores. Hoje, em virtude da 
maioria das entidades patronais utilizarem os imigrantes, particularmente os de Leste 
- porque estão indocumentados ou porque desconhecem mais a nossa realidade - contra 
os imigrantes mais antigos, particularmente os dos PALOP’s, por acção do patronato, 
criam-nos graves problemas de xenofobia nos locais de trabalho. A todos! Não é a nós, 
sindicalistas; é à sociedade! E a sociedade tem que ter uma estratégia de integração. 
Em primeiro lugar com o (duplo) processo de legalização - de cidadania e de trabalho 
– para, em segundo lugar, tratar primeiro,  da questão da igualdade – direitos e deveres 
iguais. Segundo, da questão da integração dos imigrantes, ou seja, a questão do sentido 
da pertença. Se um imigrante sente que é igual a um português, se uma trabalhadora 
sente que não está a ser discriminada, há um sentido de partilha, de pertença. Terceiro 
e como consequência deste processo em cadeia, a eliminação ou redução de preconcei-
tos porque há um conhecimento mútuo entre os nacionais e os imigrantes, que produz, 
como é natural, informação e conhecimentos interpessoais. Os imigrantes compreendem 
mais rápida e facilmente os mecanismos da nossa sociedade, a nossa cultura, a nossa 
forma de estar; o mesmo se passa no sentido inverso, uma maior compreensão, por 
parte dos portugueses, das realidades culturais e mentais dos imigrantes. Há, pois, uma 
interacção comunicacional.  Desta forma, nos locais de trabalho, os dirigentes, delega-
dos e activistas sindicais contribuem, com a acção que desenvolvem, para a coesão da 
sociedade democrática. Assim, pensamos nós, estamos a prevenir o racismo e a xenofo-
bia e, agindo com estes princípios e objectivos (as tais chaves que a Profª. se referia), 
estamos a contribuir para a coesão da nossa sociedade democrática e a assumirmo-nos, 
naturalmente, como protagonistas dos processos de integração. Termino este terceiro 
comentário lamentando que esta nossa acção não seja referida no trabalho, o que, pa-
rece-me, empobrece o próprio trabalho. 

Quarto e último comentário: o como é que nós pensamos que devemos trabalhar? Pen-
samos que cada protagonista e cada organização deve trabalhar muito e bem, com 
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sensibilidade, realismo e bom senso, assumindo a sua identidade. Pensamos que é muito 
importante trabalhar em rede. Pensamos que é muito importante promover a igualdade, 
efectivar os direitos, difundir as boas práticas, e combater, exemplarmente, os incum-
primentos legais - a Sr.ª Profª. di-lo, e muito bem. Há leis, muitas leis, há que praticá-
-las; há que efectivá-las. É preciso conjugar vontades: o movimento associativo (refe-
renciado muitas vezes); os movimentos de solidariedade; as igrejas - particularmente a 
igreja católica que tem feito um trabalho conhecido por todos e que aqui quero relevar 
- a questão da comunicação social; a questão do mundo académico, das autarquias; 
do poder político; das forças policiais. É importante que o Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras, particularmente, participe, integre e veja o imigrante no sentido do seu 
igual - naturalmente que o SEF é uma força policial, não vamos pensar que é uma or-
ganização de solidariedade. Mas pode e deve ter uma visão humanizada da sua função. 
Uma coisa é ter uma visão civilista da função e outra, diferente e oposta, é ter uma 
visão policial. A administração pública, particularmente as inspecções do trabalho, da 
segurança social e das finanças e como é natural, não está referenciado mas deverei 
também incluir neste processo e, em primeiro plano, os sindicatos. Não estou a dizer 
as coisas para me pôr de fora! Os sindicatos, os dirigentes sindicais, as confederações, 
particularmente a CGTP, de que sou dirigente, não só está na disposição de trabalhar 
com estas metodologias, como o tem feito! E, para terminar, direi que, em todos estes 
processos, a acção dos nossos dirigentes, delegados e activistas nos locais de trabalho 
e nos sindicatos, mobilizaram e contribuíram para a legalização de milhares de cidadãos 
imigrantes; homens e mulheres que, no dia a dia, ao participarem na nossa acção sin-
dical, estão a integrar-se na nossa sociedade. Naturalmente que houve falhas de todos, 
também nossas; mas naturalmente que, trabalhando em rede, muita coisa poderá ser 
feita e outra poderá ser corrigida. Haja vontade política no quadro nacional e mais e 
melhor se poderá fazer!

Termino saudando a Sr.ª Profª. Maria Lucinda Fonseca pelo seu trabalho que, na gene-
ralidade e apesar de algum sentido crítico (sempre necessário em todos os processos 
sociais) que apresentei nos comentários que acabei de fazer, me parece de excelente 
qualidade científica e produzido por uma cidadã empenhada nos processos de integra-
ção dos imigrantes.
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Comentário à intervenção de Lucinda Fonseca

Galina Leonova
Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas

O problema da integração dos imigrantes tem, como já foi referido nos várias estudos, 
várias vertentes ou várias facetas, uma delas é a integração socio-profissional ou a 
inserção dos imigrantes no mercado de trabalho nacional. 

Uma das características da imigração recente - principalmente dos países de Leste, 
mas não só - é a sua qualificação profissional, em média superior à da população activa 
portuguesa. 

O problema das migrações de quadros qualificados já mereceu a atenção dos cientistas 
que, por sua vez, chamaram a atenção política para o facto de, no caso de Portugal, 
dever ser admitido que a capacidade para concorrer no mercado de trabalho mundial 
altamente qualificado é escassa- daí a necessidade de se explorarem bem as fontes 
potenciais de competências. 

Portugal encontra-se, neste momento, numa situação única que oferece a oportunidade 
para um salto qualitativo no desenvolvimento: uma oferta de mão-de-obra qualificada. 
Quanto maior for a incorporação dos imigrantes qualificados na economia do país, maio-
res serão os benefícios decorrentes da sua presença em Portugal.

Esta chamada foi ouvida pelos políticos. Daí a criação, junto ao Alto Comissariado para 
a Imigração e Minorias Étnicas, do Gabinete de Apoio aos Imigrantes ao Reconheci-
mento de Habilitações e Competências. A experiência de oito meses de funcionamento 
deste Gabinete permite fazer algumas observações e conclusões.

O primeiro problema com que se debatem os imigrantes é o processo de reconhecimen-
to de diplomas. A base legislativa e normativa deste processo é pouco desenvolvida. 
Existem os instrumentos internacionais nesta área, tais como a Convenção de Lisboa e 
o Processo de Bolonha, dos quais Portugal faz parte, mas estes ainda não se encontram 
vertidos no ordenamento jurídico nacional. Existe uma única lei aprovada em 1983 que 
regula o processo de reconhecimento e que não corresponde e não pode corresponder à 
situação actual. Basta dizer que o seu conceito principal é o de equivalência internacio-
nalmente rejeitado a favor do conceito de reconhecimento.
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Outra dificuldade é a falta de compreensão e de boa vontade e uma enorme burocracia 
a nível da tomada de decisões concretas, quer dizer, a nível de concessão de reconhe-
cimento formal, tornando estes processos lentos e morosos. Além disso, há uma forte 
oposição silenciosa por parte de algumas ordens profissionais que dificulta a inserção 
dos imigrantes no mercado do trabalho. 

Sabe-se muito bem que Portugal tem falta de especialistas qualificados em várias áreas, 
especialmente na área de medicina, ao mesmo tempo que existem médicos e enfermei-
ros formados e com experiência profissional a trabalhar na construção civil e na limpe-
za. Seria lógico aproveitar este capital humano. No entanto, isto não acontece. 

O desaproveitamento desta possibilidade única pode ter consequências gravíssimas por-
que, de um lado, é um desperdício de cérebros e, de outro, leva a desqualificação destes 
especialistas.

A política migratória deve ser pró-activa no sentido de acelerar o processo de reconhe-
cimento de qualificações e competências dos imigrantes, visando melhorar significati-
vamente a estrutura de recursos humanos da sociedade portuguesa que seria vantajoso, 
quer para o país, quer para os imigrantes. Isto implica que sejam pensados mecanismos 
promotores de integração sócio-profissional por parte desta população.

Os últimos estudos a nível europeu apontam o ano 2010 como o de inversão das polí-
ticas de imigração, quer dizer, a sua passagem de limitação à promoção de imigração. 
Isto significa que, daqui a poucos anos, Portugal inevitavelmente deverá entrar em 
competição com os países mais fortes e mais ricos para atrair os imigrantes, em geral, e 
os imigrantes qualificados, em especial, uma perspectiva que terá de ser tida em conta 
na elaboração de uma política migratória.
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Enquadramento jurídico da Imigração

J. J. Gomes Canotilho
Faculdade de Direito - Universidade de Coimbra

O Tema e o problema

• O imigrante e as suas máscaras

O tema que nos foi proposto para este colóquio é este: enquadramento jurídico da 
imigração. À medida que procedíamos à leitura e releitura de documentos e diplomas 
jurídicos para elaborar o nosso trabalho, depressa nos apercebemos que não era fácil 
traçar e recortar com rigor as bases jurídicas da imigração. Na verdade, quando se fala 
de imigração e de estatuto jurídico de imigrantes, poderemos ter em vista, em primeiro 
lugar, a política de imigração. Basta ler o Preâmbulo do Decreto-Lei nº 34/2003, de 25 
de Fevereiro de 2003 (Regime Jurídico da Entrada, Permanência, Saída e Afastamento 
de Estrangeiros do Território Nacional), para verificarmos que, muitas vezes, sob o 
manto diáfano da norma jurídica, se procura dar resposta a problemas como políticas 
de imigração, gestão de fluxos migratórios, limite máximo anual de entradas em terri-
tório nacional de cidadãos de Estados-terceiros. Não é este o tema que nos é proposto. 
Pretende-se que se fale de bases jurídicas, quadros jurídicos, estatutos jurídicos e não de 
políticas. Eis aqui o primeiro problema: o enquadramento jurídico da imigração pode li-
mitar-se a uma simples descrição de textos com valor jurídico, desprezando as políticas 
concretas de imigração?

O segundo problema é este: pretende-se um discurso jurídico sobre a imigração como 
fenómeno social juridicamente regulado ou sobre os sujeitos da imigração, designada-
mente o imigrante em carne e osso e respectiva família? Dir-se-á que de um jurista se 
aguarda uma análise antropologicamente centrada na pessoa do imigrante, recortan-
do-se o respectivo estatuto jurídico entendido como o complexo de direitos e deveres 
(status) desta pessoa. Embora esta perspectiva corresponda à nossa opção, deveremos 
precaver-nos contra uma análise exclusivamente centrada no indivíduo isolado cruzan-
do fronteiras. Esta advertência conduz-nos a uma terceira suspensão reflexiva: a do 
envolvimento colectivo do imigrante.

O imigrante pode ser ou tornar-se membro de uma minoria colocando problemas tão 
complexos como os problemas éticos do pluralismo cultural, sobretudo os relacionados 
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com a discutida questão do relativismo cultural e do universalismo ético, os problemas 
dos direitos humanos e da tutela das minorias, os problemas da inclusividade e da 
hiperinclusividade, os problemas das respostas da ordem jurídica ao multiculturalismo 
originado pela imigração.

Em quarto lugar, coloca-se o problema de saber qual a máscara jurídica com que, de for-
ma tendencialmente mais visível, procuramos afivelar a condição jurídica do imigrante. 
Por palavras porventura mais explícitas: o imigrante é sobretudo um estrangeiro e como 
tal deve ser tratado? O imigrante é fundamentalmente o portador de um visto de traba-
lho dependente e como trabalhador deve ser encarado? O imigrante é, em princípio, um 
suspeito, inserindo-se em grupos de risco justificativo da prevenção e reacção penais, 
podendo e devendo, por consequência, merecer particular atenção às leis penais?

Estas interrogações são já suficientes, segundo cremos, para salientar a multiplicidade 
dos campos jurídicos de análise. O imigrante, esse estrangeiro na cidade? Certamente! 
O imigrante, esse peregrino à procura de trabalho? Sem dúvida! O imigrante, esse cami-
nhante de veredas perigosas, cruzando-se com as múltiplas fronteiras do crime? Infeliz-
mente, assim é! O imigrante um desenraizado cultural ou membro de uma minoria étnica? 
Também! Estrangeiro, trabalhador, minoritário, vítima ou agente, múltiplas máscaras 
à procura de um estatuto de cidadania juridicamente entretecido por normas da mais 
variada proveniência: constitucionais, internacionais, comunitárias, cíveis, laborais, 
educativas, penais. Tentaremos nos desenvolvimentos subsequentes procurar uma sis-
tematização minimamente aceitável para este enquadramento jurídico.

• A insularidade do direito da imigração

O enquadramento jurídico da imigração não é apenas complexo em virtude das múlti-
plas máscaras que o sujeito imigrante se vê obrigado a afivelar. A análise dos textos e 
documentos jurídicos relativos ao estatuto jurídico da imigração depressa revela a sua 
incontornável insularidade, nos planos dogmático e científico. Mais do que um direito 
das gentes, continua a ser um direito dos estrangeiros, mais do que uma racionalidade 
humanístico-comunitária prevalece a sua matriz originária de racionalidade de polícia. 
Na verdade, os movimentos migratórios foram sendo perspectivados exclusivamente 
pelo prisma da estabilidade e da segurança numa lógica de contenção dos fluxos que 
os confinava num espaço de non-droit, onde a não intervenção jurídica revelava apenas 
uma soberba indiferença e marginalização. Daí, também, que não só se não tenha au-
tonomizado como área juscientífica um ramo respeitante ao direito de imigração, como 
ainda se tenha generalizado a ideia de que a imigração era um caso de polícia bem 
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centrado no direito administrativo especial e num apócrifo espaço de actos de governo. 
Isto explica uma perspectiva metódica na aplicação do direito respeitante a imigrantes 
que se mantém até hoje: opacidade da burocracia policial dos serviços de estrangei-
ros e fronteiras e aceitação acrítica do poder do governo negar discricionariamente a 
entrada de estrangeiros com base em critérios arbitrários e por mão de procedimentos 
sumários transgressores de princípios constitucionais básicos (ver, por exemplo, ainda 
hoje, o regime de coimas para as transportadoras de imigrantes ilegais, consagrado no 
Decreto-Lei 34/2003, de 25 de Fevereiro, e a Lei 15/98, sobre o procedimento do direito 
de asilo).

Por fim, a deslocação do direito de imigração para o direito administrativo de polícia, 
implicou, directa ou indirectamente, que o direito constitucional e o direito internacio-
nal se ocupassem de um problema de direito interno do Estado quando ele se transmu-
tava num inescapável problema internacional de direitos humanos ou num incontornável 
problema de direitos fundamentais (direito de asilo político, direitos dos refugiados). 
Não deixa de ser significativo que as leis de nacionalidade adoptadas pelos Estados 
transportem, elas próprias, um indisfarçado nacionalismo, mesmo quando o país é ou 
foi durante longos séculos um país de emigração. O nacionalismo das leis de nacionali-
dade está bem patente na preferência dada ao critério do jus sanguinis ou à aquisição 
da nacionalidade por via do matrimónio, em detrimento do jus soli que, mesmo quando 
é adoptado, prefere o critério da residência calculada com base no tempo de residência 
(no caso português, 10 anos, para os estrangeiros em geral, e sete anos para o cidadão 
da CPLP), em detrimento do critério da ligação afectiva à comunidade.

Imigração e pré-compreensões

Nos interstícios das considerações preambulares em torno dos temas e problemas da 
imigração resulta já que o nosso discurso relativo ao respectivo enquadramento jurídico 
vai partir de uma categoria central – a da cidadania imigrante – e de um pré-requisito 
– o de inclusividade constitucional. Suspenderemos, em primeiro lugar, a nossa reflexão 
sobre este pré-requisito (precommittment), deixando para a densificação do enquadra-
mento jurídico a modelação da cidadania imigrante.

Não basta, a nosso ver, compulsar uma qualquer colectânea de textos legais referentes 
ao estatuto jurídico dos estrangeiros (regime jurídico da entrada, permanência, saída 
e afastamento de estrangeiros do território nacional, regime do asilo e dos refugiados) 
para, a partir deles e exclusivamente deles, darmos resposta ao enquadramento jurídico 
da imigração. Desde logo, porque quem fala de imigração convoca necessariamente 
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um código (a maior parte das vezes explicitamente assumido como código binário) de 
inclusão/exclusão. Os critérios básicos subjacentes a este código podem reconduzir-
-se fundamentalmente a três: o critério comunitarista, o critério utilitarista e o critério 
constitucionalista (cfr., recentemente, Jean_Marc Ferry, La Question de l’État Européen, 
Paris, Gallimard, 2000, Winfried Brugger, Liberalismus, Pluralismus, Kommunitarismus, 
Baden-Baden, 1999)). Apreciemos, em termos sintéticos, os tópicos e os tropos de cada 
um desses critérios:

• Critério comunitarista

• a inclusão é pautada pelo parentesco (os próximos, a família);
• rejeita-se a criação de grandes espaços atomizados;
• a solidariedade reconduz-se a uma organização fria de sistemas fiscais e finan-

ceiros de redistribuição (“não se sabe quem dá e quem recebe”);
• o princípio da livre circulação de pessoas e os fluxos de imigração reforçam o 

carácter abstracto e distante dos mecanismos de solidariedade;
• a dimensão comunitarista serve como princípio barreira à inclusão dos não 

comunitariamente próximos (porque são de raça diferente, seguem crenças 
diferentes, não partilham a mesma identidade histórica).

• Critério utilitarista

• o tópico fundamental é o princípio de custos/benefícios com possível inclu-
são de imigrantes estrangeiros (mutual benefits societies);

• a sociedade concebe-se como um grande clube filiado no Estado de bem estar 
que deve reservar aos seus incluídos as vantagens da associação política na 
qual eles (e só eles) têm interesse;

• este interesse pode ser calculado individualmente em termos de comparação 
entre o que cada um dá e o que cada um recebe.

• Critério constitucionalista

• a ideia de inclusão assenta na ideia de sujeitos de direito iguais e no reconhe-
cimento comum de princípios constitucionais (dignidade da pessoa humana, 
direitos fundamentais, estado de direito, igualdade, solidariedade, justiça);

• estes princípios são, em via de princípios, universais e universalizantes;
• só tomando em conta estes princípios se pode decidir, em termos constitucio-

nalmente aceitáveis, como proceder à inclusão dos outros, designadamente dos 
imigrantes.
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A perspectiva que aqui vamos adoptar é a que acabamos de enunciar em último lugar, 
ou seja, a perspectiva constitucionalista. Não se trata, como poderá parecer, de afivelar 
a máscara do nosso ofício, mas de começar um enquadramento jurídico da imigração 
por onde ele se revela mais estruturante. Parte-se do imigrante como sujeito de direitos 
e como candidato à inclusão numa determinada sociedade política. Isto significa que a 
cidadania imigrante pressupõe um problema colocado a montante desta cidadania: quem 
é que decide a inclusão ou a exclusão do sujeito imigrante.

A decisão de inclusão do imigrante continua, hoje como ontem, a ser uma decisão po-
lítica. Convém, por isso, um breve relance de olhos em torno do discurso político sobre 
a imigração. A ideia central subjacente a este discurso é a do restriccionismo, embora 
com nuances diferenciadas. A ela se opõe o expansionismo de princípio. O Preâmbulo 
do Decreto-Lei nº 34/2003, de 25 de Fevereiro, faz uma alusão à recusa de modelos 
extremistas. Embora não se explicitem os modelos rejeitados, parece poder concluir-se 
que um dos modelos rejeitados pelo legislador é, precisamente, o do expansionismo de 
princípio. Os traços mais salientes deste modelo são os seguintes: 

• as fronteiras essencialmente abertas de estados democrático-constitucionais 
abertos postulam a abertura do fenómeno migratório;

• as fronteiras abertas maximizam um dos direitos fundamentais básicos ou fundan-
tes – o direito de autodeterminação individual;

• a abertura de fronteiras implica naturalmente, neste contexto, o aumento da imi-
gração legal e o alargamento do universo possível de relação e transacções inter-
pessoais.

Já expansionismo paradigmático, baseando-se menos em princípios do que em interes-
ses, se aproxima da pré-compreensão utilitarista. O aumento da imigração (1) deve ba-
sear-se em razões que se prendem com a carestia e a escassez de mão-de-obra nacional; 
(2) ter carácter de ocasionalidade, em situação de crescimento económico; (3) a sua 
inclusão ou não na agenda política deve ser ditada pelo mercado.

O modelo restriccionista apresenta como modelo extremista a chamada imigração zero, 
com base em quatro atitudes diferenciadas: (1) a xenofobia, ou seja, o medo indiferen-
ciado de estrangeiros ou estranhos e consequente resistência à exposição ao exterior 
do grupo primário de referência que, por exclusão, define o domínio da alteralidade; (2) 
o reactivismo assente na crença da superioridade moral, cultural e racial da população 
autóctone cujos valores e princípios rectores são insusceptíveis de apreensão pelos não 
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nacionais; (3) o restriccionismo de princípio, baseado na ideia de que os níveis actuais 
de imigração ameaçam certos objectivos da sociedade de acolhimento, tendo efeitos 
perniciosos sobre as camadas sociais de rendimentos mais baixos, privados de acesso 
aos seus domínios tradicionais de empregabilidade; (4) o restriccionismo pragmático 
que rejeitando a ideia de que a ameaça de imigração esteja inerente na natureza desta, 
encara os conflitos por ela gerados como contingências empíricas, mantendo-se, apesar 
de tudo, aberto à prova dos benefícios reais da imigração sob uma dada conjectura.

É bom de ver que o restriccionismo ora parte de uma pré-compreensão comunitarista, 
ora se aproxima de uma perspectiva declaradamente utilitarista.

As anteriores considerações parecem-nos importantes para enquadrarmos o enquadra-
mento legislativo do fenómeno migratório. É bom de ver que o Decreto-Lei 244/99 
arrancava de uma pré-compreensão constitucionalista e europeia com base no princí-
pio comunitário da livre circulação de pessoas, aproximando-se de um expansionismo 
pragmático (mas é duvidoso se, no fundo, não se trata de um restriccionismo pragmá-
tico), ao passo que o Decreto-Lei nº 34/2003, de 25 de Fevereiro, parece apostado num 
restriccionismo de princípio. Nesse sentido aponta a contingentação da imigração e a 
revogação do regime das autorizações de permanência. É certo que a legislação interna 
não se afasta, neste contexto, das tendências dominantes no direito comunitário, onde 
se transitou de um expansionismo pragmático-constitucional para um restriccionismo 
de princípio (TUE, arts. 61º e ss). Mesmo quanto à contigentação de imigrantes é par-
ticularmente significativa a disciplina constitucional vazada no Projecto de Constituição 
Europeia (art. III – 168) onde se reconhece (nº 5) o “direito de os Estados-Membros de 
determinar os volumes de admissão de nacionais de países terceiros, provenientes de 
países terceiros, no respectivo território, para aí procurarem trabalho, assalariado ou 
não assalariado”.

Direito à imigração? Que direito?

• Os ecos da filosofia moral

Têm surgido nos últimos tempos estimulantes estudos filosóficos quanto à fundamen-
tação do direito pessoal à emigração e do respectivo dever dos Estados em respeitar 
esses direitos. Não é esta a sede apropriada para acompanharmos essa discussão. Ela 
levar-nos-ia a complexos problemas de fundamentação dos deveres universalísticos e 
comunitaristas de acolhimento e aceitação dentro de comunidades político-jurídicamen-
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te organizadas de pessoas-outras (estrangeiros, asilados, refugiados, imigrantes). Deve 
reconhecer-se que nem sempre o discurso da filosofia moral se revela apropriado para 
dar resposta aos conflitos resultantes de fluxos migratórios (cfr., por exemplo, Benjamin 
Moerman, “Moral Philosophy & Conflict Resolution: Proposals for Resolving Inter-Cultural 
Conflicts Arising From Immigration Flows in The European Union”, in Dario Melossi (Org.), 
Migrazioni, Interazioni e Conflitti nella Costruzione di Una Democracia Europea, Milan, 
2003, p. 575 ss). A clássica exposição de Michael Walzer (ed. francesa: Sphéres de Justi-
ce. Une Defense du pluralisme et de l’égalité, Seuil, 1997), John Rawls (ed. portuguesa : 
Uma Teoria da Justiça, Lisboa, 1993) e de Jürgen Habermas (“Struggles for Recognition 
in the Democratic Constitutional State”, in Gutmann Amy (Org.) Multiculturalism : Exa-
mining the Politics of Recognition, Princeton, 1994) apontam claramente os princípios 
básicos da pertença, da partilha, da solidariedade, da ajuda recíproca, como pontos 
de partida para justificar, em termos moralmente reflexivos, o direito à imigração e do 
dever da hospitalidade dos Estados. No entanto, pouco se avança no enquadramento 
jurídico do direito à imigração (cfr., porém, as sugestões de Winfried Brugger, “Mens-
chenrechte von Flüchtlingen in universalistischer und kommunitaristischer Sicht”, in W. 
Brugger, Liberalismus, cit. P. 291 ss). É precisamente aqui que começa o primeiro jogo de 
sombras. Não deixa de ser estranho que não haja um estatuto jurídico-constitucional da 
imigração, embora se possa falar de um estatuto jusfundamental, constitucionalmente 
protegido, do direito à emigração.

Vejamos alguns aspectos desta intriga: generosidade quanto ao direito de partir, avare-
za quanto ao direito de entrada.

• Um estatuto jurídico-constitucional ambíguo

Basta ler a Constituição da República Portuguesa (art. 44º/2) para se concluir que a 
nossa Lei Fundamental, tal como acontece com um grande número de constituições, 
consagra sem reticências o direito fundamental à emigração: “A todos é garantido o 
direito de emigrar ou de sair do território nacional e o direito de regressar”. A funda-
mentação deste direito à emigração não é muito explícita, mas os autores convergem 
quanto às dimensões jusfundamentais básicas: Direito ao desenvolvimento da perso-
nalidade (Constituição da República Portuguesa – CRP – art. 26º) direito à autode-
terminação individual, direito à liberdade, direito à efectivação de direitos sociais 
(trabalho, profissão, família, habitação, propriedade), direito à livre associação com 
outras pessoas (direito à formação de comunidades religiosas, direito a emigrar para 
terras da sua confissão).
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A Constituição não estabelece, porém, um direito à imigração. É certo que a Revisão 
de 1997 assegurou “aos filhos de imigrantes apoio adequado para a efectivação de um 
direito ao ensino”, mas não reconhece um direito à imigração paralelo ou recíproco do 
direito a emigração. Daqui se retira que a Constituição consagra o direito de saída mas 
não garante o direito de entrada. No Projecto de Constituição Europeia consagra-se a 
liberdade de procura de emprego, mas o pré-requisito da inclusão continua a pautar o 
estatuto jurídico constitucional do imigrante. Assim, enquanto os cidadãos da União 
têm a liberdade de procurar emprego, de trabalhar, de se estabelecer ou prestar serviços 
em qualquer Estado-Membro”, já os nacionais de países terceiros vêem reconduzidos os 
direitos a condições de trabalho equivalentes àquelas de que beneficiam os cidadãos 
da União desde que “sejam autorizados a trabalhar no território dos Estados-Membros” 
(art. II – 15º do Projecto de Constituição). 

• Um estatuto jurídico-internacional indefinido

O direito à imigração concebido como direito geral de entrada e permanência num 
determinado país também não encontra recepção expressa nas várias convenções inter-
nacionais. Mesmo quando se procura estabelecer um estatuto jurídico internacional do 
trabalhador imigrante (cfr. Convenção das Nações Unidas sobre a Protecção dos Direitos 
dos Trabalhadores Imigrantes e das suas Famílias e Convenção Europeia sobre o Estatuto 
Jurídico do Trabalhador Imigrante) em nenhum texto se afirma ou reconhece um direito 
fundamental da imigração. A própria distinção entre imigração legal (documented mi-
grants) e imigração ilegal (undocumented imigrants), pressupõe que existe sempre uma 
determinação jurídico-política prévia de quem pode migrar para dentro de uma deter-
minada comunidade jurídico-politicamente organizada. 

De qualquer modo, o estatuto internacional da imigração deve ter em conta a progressi-
va sedimentação de standards especificamente respeitantes a determinadas categorias 
de imigrantes (refugiados, asilados, trabalhadores). Merecem sobretudo referência os 
instrumentos da Organização Internacional de Trabalho (OIT) de 1949 e 1975 quanto 
aos direitos humanos dos trabalhadores migrantes e respectivas famílias e quanto aos 
princípios e standards básicos da protecção dos trabalhadores e da política de imigração 
(ver, por exemplo, Ryszard Cholewinski, Migrant Workers in International Human Rights, 
Their Protecton in Countries of Employment, Claundou Press, Oxford, 1997).

O regime jurídico da imigração, sobretudo no que diz respeito aos standards dos tra-
balhadores imigrantes, incorpora, como se acaba de dizer, as Convenções nº 97 (1949), 
ratificada pela Lei 50/78, de 25 de Julho e nº 143 (1975), ratificada pela Lei 52/77, de 
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25 de Julho. São precisamente estes standards que vão servir de medidas de comporta-
mentos limitativas e orientadoras do poder discricionário dos Estados quanto à entrada 
e acolhimento de estrangeiros. Os standards convertem-se em medidas de referência e 
de comparação, permitindo valorar e apreciar a sensibilidade das pessoas, dos povos e 
dos Estados quanto à adopção de práticas, procedimentos e processos garantidores da 
efectivação dos direitos do homem e dos direitos fundamentais de todos os imigrantes, 
em especial dos trabalhadores (cfr. art. 1º da Convenção nº 143 da OIT). A técnica dos 
standards internacionais permite, pois, estabelecer limites jurídicos e políticos à dis-
cricionariedade estadual na admissão de estrangeiros, desde logo porque o Estado não 
pode tratar o estrangeiro ou imigrante como lhe aprouver, estando antes obrigado a 
garantir-lhe um standard mínimo constituído por um feixe de direitos a que se fará refe-
rência nos desenvolvimentos subsequentes. Note-se que a observância destes standards 
vale independentemente da fixação de direitos para os próprios nacionais. Isto porque 
o princípio da garantia do standard mínimo decorre da prática dos Estados consuetudi-
nariamente aceite, envolvendo para estes: (1) obrigação de facto negativo (non facere), 
ou seja, as obrigações de não tratar o estrangeiro de modo arbitrário e desumano, e 
(2) obrigação de facto positivo (facere), expressas na adopção das medidas necessárias 
para prevenir os danos que os imigrantes previsivelmente possam sofrer por actos do 
estado ou dos seus nacionais (os imigrantes dispõem, pois, de um direito à segurança, 
com imposição de um dever de protecção aos poderes públicos de os defender contra 
outros sujeitos privados lesantes, nacionais ou estrangeiros, residentes no território 
desse Estado).

Estatuto fundamental dos cidadãos imigrantes

Uma vez solucionado o problema da inclusão ou entrada dos cidadãos migrantes num 
determinado espaço, coloca-se a questão de saber se ele beneficia de um verdadeiro es-
tatuto jurídico-fundamental no plano de direitos e deveres jusfundamentais. A resposta 
é agora inequivocamente positiva. A cidadania imigrante concretiza-se através do re-
conhecimento e garantia de um catálogo de direitos fundamentais e de direitos humanos 
que sintetizaríamos do seguinte modo:

• direito à liberdade e segurança
• direito de acesso ao direito e a garantias processuais designadamente o fazer-se assis-
tir gratuitamente por um interprete se não compreender ou não falar a língua utilizada 
pelo tribunal
• direito a não ser expulso arbitrariamente do território onde se encontra legalmente 
a residir 
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• direito de casar e constituir família
• direito de reagrupamento familiar e direito à unidade familiar
• liberdade religiosa e direito à objecção de consciência
• direito à educação
• liberdade de expressão, informação e acesso aos meios de comunicação social 
• direito à propriedade privada
• direito ao trabalho e à justa retribuição do trabalho  
   e a condições de trabalho dignas 
• direito ao livre exercício dos direitos sindicais
• direito à segurança social
• direitos a cuidados médicos
• direito a subsídio de doença
• direito a prestação de desemprego
• direito a prestações familiares
• direito a prestações de maternidade
• direito a prestações de invalidez
• direito a prestações de sobrevivência

Todos estes direitos são também direitos dos cidadãos portugueses, embora com dimen-
sões específicas relacionadas com o estatuto jurídico de estrangeiros. Vale aqui o prin-
cípio básico do tratamento de nacional. Este princípio-regra de equiparação do nacional 
ao estrangeiro (CRP, arts. 13º e 15º) passou a ser sistematicamente incorporado nas 
Convenções Internacionais e outros instrumentos de soft law a que os Estados se foram 
vinculando. A obrigação ou dever básico dos Estados relativamente aos estrangeiros 
surge aliada aos poderes de jurisdictio do próprio Estado. Eles devem reconhecer a qual-
quer pessoa dependente da sua jurisdictio – e não apenas aos seus cidadãos – os direitos 
que definem para estes últimos. Extravasa do âmbito deste trabalho analisar em por-
menor este catálogo de direitos fundamentais dos imigrantes (cfr. a obra coordenada 
por nós, J.J. Gomes Canotilho, Direitos Humanos, Estrangeiros, Comunidades Migrantes e 
Minorias, Oeiras, 2000). Importa, porém, fazer referência a algumas questões do regime 
jurídico da imigração.

Cidadania nacional, cidadania europeia e cidadania migrante

O Tratado de Maastricht, ao instituir a União Europeia, deu também vida à ideia de 
cidadania europeia: “É cidadão da União qualquer pessoa que seja cidadão de um Estado 
membro”. Isto significa, em termos gerais, que qualquer cidadão de um Estado-Mem-
bro conserva a cidadania nacional adquirindo ao mesmo tempo a cidadania europeia. 
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Desta forma, ele passa a ser titular de novos direitos e obrigações em virtude da sua 
cidadania europeia (direito de voto, protecção diplomática, liberdade de circulação e 
permanência, independentemente do exercício de uma actividade económica, direito de 
petição ao Parlamento Europeu e recurso ao Provedor de Justiça da União).

Qual o impacto da cidadania europeia no regime jurídico da imigração? O problema 
coloca-se com acuidade para os cidadãos de países terceiros residentes nos territórios 
dos Estados-Membros da União. Com efeito, ao articular integrativamente cidadania na-
cional e cidadania europeia, o Tratado da União Europeia pode potenciar o tratamento 
discriminatório dos imigrantes sob um duplo ponto de vista: (1) ao excluir da cidadania 
europeia os cidadãos de países terceiros que exercem actividade nos territórios dos 
Estados-Membros; (2) ao acolher os vários critérios dos Estados quanto à definição de 
cidadania, pode abrir-se um tratamento diferenciado dos cidadãos migrantes. Basta 
dizer, por exemplo, que em alguns países europeus os imigrantes de segunda geração, 
nascidos e crescidos no respectivo território, não adquirem a cidadania nacional ao 
completarem dezoito anos de idade. Daqui resulta a necessidade de princípios comuns 
a todos os cidadãos de Estado-terceiro distribuídos por cada um dos Estados-Membros. 
Um desses princípios congenitamente ligado às ideias de calculabilidade e segurança 
inerentes aos Estado de direito é o princípio da cidadania migrante traduzido na certeza 
de um estatuto de cidadão permanente para os cidadãos de países terceiros regularmente 
residentes no território dos Estados-Membros. A estar certa esta ideia, temos dúvidas 
quanto à bondade do Decreto-Lei º 34/2003 ao revogar o regime das autorizações de 
permanência substituindo-o por um distante e burocrático-consular sistema de vistos 
ou por um exigente sistema de autorização de residência. A ideia aqui defendida estava 
já presente em Resolução do Parlamento Europeu de 21.9.95 sobre política de imigra-
ção e de asilo, em que se reconhecia o direito à liberdade de circulação a todos os que 
residam regularmente num Estado-Membro, independentemente da sua proveniência, 
cidadania, religião e raça.

Os problemas da cidadania europeia não ficam por aqui. Ao alargar o direito de voto 
aos cidadãos da União Europeia, a cidadania europeia é um retrocesso relativamente a 
algumas disposições inseridas nos textos constitucionais (cfr. CRP, art. 15/4) em que se 
prevê a possibilidade de os estrangeiros residentes em território nacional beneficiarem, 
em condições de reciprocidade, de capacidade eleitoral activa e passiva para a eleição 
dos titulares de órgãos de autarquia locais (cfr., também, a abertura dos ordenamentos 
jurídicos da Dinamarca, Suécia e Holanda).
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As estratégias europeias da imigração parecem, assim, conduzir a uma extensa cate-
goria de residentes na Europa não cidadãos (cfr. E. Babilar, “L’Europe des Citoyens”, ou 
D. Grandmaison/C. Withol, “Les Étrangers dans la Cité. Experiences européennes”, Paris, 
1993). Neste contexto, parecem-nos decisivas as sugestões do Projecto de Constituição 
Europeia (art III-168) no sentido de uma política comum de imigração destinada a ga-
rantir, em todas as suas bases, uma gestão eficaz dos fluxos migratórios, um tratamento 
equitativo dos nacionais de países terceiros que residam legalmente nos Estados-Mem-
bros, bem como a prevenção e a luta reforçada contra a imigração ilegal e o tráfico 
de seres humanos”. Se vemos bem as coisas, o princípio do tratamento equitativo de 
nacionais de países terceiros legalmente residentes nos Estados-Membros, aponta para o 
estatuto de cidadão permanente de forma a evitar a presença de residentes considerados 
simultaneamente como não residentes e não cidadãos.

Relatório de fluxos migratórios

Um dos aspectos do regime de imigração em que à vista de um jurista se revela mais 
questionável diz respeito ao valor jurídico do Relatório do Governo (Decreto-Lei nº 34/
2003, de 25 de Fevereiro, art. 36º) onde se estabelece a previsão das oportunidades de 
trabalho e se fixa um limite máximo anual imperativo de entradas de cidadãos estran-
geiros oriundos de Estados terceiros para o exercício de uma actividade profissional.

Parece deduzir-se do teor literal da norma em questão (art. 36º) que se dispensa uma 
lei-quadro da imigração e que a política de imigração não terá de se submeter à forma 
de acto jurídico, sobretudo de carácter legislativo. Isto explica que, afinal, a lei-quadro 
da imigração seja uma lei de polícia – a lei regulativa do regime jurídico da entrada, 
permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. Além disso, 
a política de imigração e a respectiva programação, ou seja, a alta política do governo 
de fluxos migratórios que, por natureza, se situa a montante dos procedimentos auto-
rizativos, também não pode ancorar-se num simples diploma regulador do trabalho de 
estrangeiros em território português (Lei 20/98, de 12 de Maio). Mas se a política de 
imigração pretende ser uma política activa de imigração programaticamente implemen-
tada e não uma política de controlo da imigração, haverá necessidade de um reforço da 
legitimação democrática. Isto é tanto mais importante quanto se sabe que o Relatório 
de Previsão e de Fixação de um limite máximo de entradas foge ao controlo dos actos 
normativos quanto a questões de constitucionalidade, além de se furtar à apreciação 
política de actos legislativos do Governo por parte da Assembleia da República. Neste 
contexto, a deslocação dos problemas migratórios para a agenda de segurança europeia 
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acentuou intergovernamentalismo da política de imigração. Parece, porém, divisar-se 
a evolução do sistema intergovernamentalista europeu da política de imigração no 
sentido de um supranacionalismo deliberativo (cfr. Hans-Jörg Trenz, “Governing Beyond 
Public Legitimation? Some Reflections on the Role of the Public Sphere in the Intergo-
vernmental Framework of European Immigration and Asylum Policies”, in Dario Melossi, 
Migrazioni, cit. p. 751 ss). A evolução no sentido de um supranacionalismo deliberativo 
está patente no Projecto de Constituição Europeia (art. III-168). Com efeito, na Secção 
2 do Capítulo IV (Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça) prevê-se a feitura de uma 
lei ou lei-quadro europeia onde se estabeleçam medidas relativas às condições de entra-
da e de residência, bem como normas relativas à omissão, pelos Estados-Membros, de 
visto e títulos de residência de longa duração, nomeadamente para efeitos de reagru-
pamento familiar, bem como a definição dos direitos nacionais de países terceiros que 
residam legalmente, nomeadamente das condições que regem a liberdade de circulação 
e de permanência nos outros Estados-Membros.
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Comentário à intervenção de Gomes Canotilho

Paula Teixeira da Cruz
Advogada

Com o eventual atrevimento de alguma – muita ignorância – pois só assim é possível 
tentar discordar de V. Exa., vou permitir-me, Senhor Professor Doutor Gomes Canotilho, 
ir de encontro ao desafio e à provocação que nos lançou. E, como também prometi ser 
telegráfica, atento o adiantado da hora, vou directa à caracterização do regime de 
entrada, permanência, saída, expulsão e afastamento de estrangeiros do território na-
cional. Poderia ter ficado por aqui: é que, enfim, o nome diz tudo, aliás o nomen nunca 
é neutro.

É evidente que, para nós, não são de forma alguma surpresa, as nefastas consequências 
do regime em vigor, pelo que venho dizendo, várias vezes, institucionalmente, em nome 
da Ordem dos Advogados, que este regime jurídico nos merece um juízo de profundo 
desvalor ético e jurídico.

Com o mesmo atrevimento, vou permitir-me referir que, mais do que um restricionismo 
pragmático formalmente afirmado, o juízo e a leitura que faço, em sede de caracteri-
zação de regime, é a de um verdadeiro restricionismo de princípio, quando não de um 
verdadeiro utilitarismo, no sentido verdadeiro e próprio.

E vou tentar explicitar porquê. É que estamos perante uma lei que assenta, no seu pres-
suposto maior – segundo o artigo 36º do regime jurídico em vigor – num relatório ela-
borado de dois em dois anos, por um conjunto de Instituições, certamente estimáveis, 
mas que estão incumbidas de uma tarefa impossível. Desde logo, há sectores óbvios 
do mercado de trabalho, cuja quantificação não é susceptível de ser apreendida por tal 
forma. Basta pensar, por exemplo, no trabalho doméstico, ou nas actividades sazonais, 
para não me alongar muito mais. 

Se assim é quanto ao pressuposto, ao exposto acresce que, materialmente, o conjunto 
de direitos atribuídos aos imigrantes, é um conjunto de direitos enfraquecidos, quando 
reportados e comparados com os direitos atribuídos aos nacionais, em colisão com a Lei 
Fundamental, porque nenhuma materialidade justifica a diferenciação. Estou a referir-
-me ao regime de acesso ao direito, por exemplo, contemplado no artigo 24º do Regime 
de Entrada, Permanência, Saída e Expulsão de Cidadãos Estrangeiros; estou a referir-
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-me ao direito de reagrupamento familiar; estou a referir-me aos direitos laborais… 
São direitos cuja execução, materialização, sofre discriminação legislativa e muito se 
enreda nas teias burocráticas, com sujeição a procedimentos de que os nacionais estão 
isentos. 

O estatuto material do imigrante é, portanto, um estatuto enfraquecido, baseado num 
relatório cuja perspectiva é manifestamente utilitarista.

Destarte, do nosso ponto de vista, o regime vigente merece todas as reservas. E como 
os Advogados estão habituados a ser parte, há muito que nesta questão a Ordem dos 
Advogados tomou partido, no combate às disfunções legislativas e administrativas. A 
conclusão, em sede de caracterização, é manifestamente a de não adesão aos ventos 
utilitaristas.

Não deixaria esta questão sem sublinhar que todo este regime é um regime voltado 
para uma política de trabalho subordinado, o que acentua, uma vez mais, o pêndulo 
utilitarista respectivo.

A Ordem dos Advogados vem, há muito, de forma pública, afirmando que não existe um 
regime jurídico de imigração. Foi por isso extremamente confortante ouvir a voz autori-
zada do Senhor Professor Doutor Gomes Canotilho, afirmar a ausência de um estatuto de 
imigração - que se impõe. Bem haja, Senhor Professor. Há muito que não se ouvia rein-
troduzir o conceito de direito das gentes, a propósito do regime jurídico da imigração. 

E quero deixar-lhe aqui um agradecimento muito profundo, porque isso significa toda 
uma perspectiva diferente do fenómeno da imigração.

Por último, queria deixar claro que, para nós, antes de ser uma questão de imigração, 
este problema reconduz-se a direitos, liberdades e garantias. É um problema de direitos 
humanos. E a leitura que fazemos desses direitos humanos, inerentes ao ser humano, 
onde quer que ele se encontre é, confesso, fundamentalista. Não há, nem pode haver, 
transigência na leitura e execução dos Direitos Humanos.
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Comentário à intervenção de Gomes Canotilho

Maria José Nogueira Pinto
Provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Quero realçar um aspecto que o Sr. Prof. frisou e que julgo ser da maior importância, 
que se prende com todo o confusionismo político que, ao longo de mais de duas déca-
das, tem envolvido esta questão da imigração em Portugal. Um confusionismo político 
que se deve a vários motivos; é um tema complicado; é um tema, infelizmente, ainda 
hoje com uma grande carga ideológica negativa, quer à esquerda, quer á direita. É um 
tema que assenta em conceitos que são mal explicitados e mal utilizados. E, por isso, 
oscilamos, constantemente, entre nos centrarmos no fenómeno da imigração, ou nos 
centrarmos no sujeito imigrante. E não é estranho, que esta viagem que o Prof. Gomes 
Canotilho fez, através da legislação, tenha tido este resultado -  não fiz essa viagem, 
mas devo dizer que tal resultado não me espanta, ou seja, que não é possível, neste 
momento, encontrar na legislação, uma reprodução clara do que não existe... isto é, um 
pensamento também político claro sobre este fenómeno. 

Devo dizer que me parece que, neste momento, - é pena que isso seja assim - não te-
mos, por exemplo, o tal quadro da imigração que é fundamental. Porquê? Porque, quer 
se esteja a olhar para esta situação com um espírito humanista, ou com um espírito 
puramente economicista, ou com um espírito de algum pragmatismo, se tivermos em 
conta, por exemplo, a situação demográfica de Portugal, julgo que só isso bastaria - e 
sendo nós um país, uma nação de diáspora e uma nação de diferença - para termos todos 
a obrigação de abrir as cabeças e darmos um passo qualitativo nesta matéria. 

Portanto, a primeira coisa que aqui fixava, era esta preocupação do grande confusio-
nismo que leva, por exemplo, às várias máscaras a que o Prof. Canotilho se referiu. 
Nós estamos sempre a ver esta questão. Podemos vê-la de diversos ângulos e ao vê-la 
de diversos ângulos, nunca a vemos no seu conjunto; não conseguimos vê-la no seu 
conjunto. A questão da insularidade, e diria que todos estes critérios que o Prof. Gomes 
Canotilho referiu - aliás, a partir deste código de Binário  em que a emigração, o partir, 
é (foi) aceite, enquanto a imigração levanta problemas e questões que não sabemos 
definir quais são. Aliás, as omissões correspondem sempre a matérias em que, de algu-
ma forma, não foi possível estabelecer com clareza, antes de mais, em termos de um 
pensamento nas instância do poder político.
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A segunda questão que julgo ser importante, é que por estas razões, não foi possível 
estabelecer o que seria um espaço de cidadania – e, aqui, distinguia também a questão 
de cidadania e nacionalidade; por isso não foi possível ainda definir este estatuto de 
cidadania. A consequência é a instabilidade. E a instabilidade a nível dos seres humanos 
e do seu quotidiano, é o maior factor de exclusão. Se nós pensarmos o que é que exclui, 
exclui o não saber o que é o dia de amanhã. Se colocarmos o ser humano perante esta 
dúvida permanente e o obrigarmos a uma série de expedientes, sem perceber o que é o 
seu futuro imediato, obviamente que temos aqui uma porta para a exclusão. E aqui tam-
bém importa referir o seguinte: nós vivemos num país que tem muitíssimos excluídos 
que não são imigrantes. Tem muitíssimos excluídos nacionais. Friso sempre este ponto, 
porque me parece que as causas da exclusão, a nível dos nacionais, explicam também 
muitas das causas da exclusão a nível dos imigrantes. Há causas específicas de exclu-
são, se pensarmos na imigração, mas há causas genéricas de exclusão. E,  julgo que não 
faz sentido, se pensarmos na questão demográfica e que infelizmente também não é 
falada - Não está na agenda política... Não sei o que é que se está a fazer -  Mas, a si-
tuação demográfica, em Portugal, é verdadeiramente aflitiva e, só por isso, o imigrante 
deve ser bem visto! Quero dizer, não há razão nenhuma para que este afluxo de pessoas 
que vêm contribuir para tantas coisas que nos fazem falta, não seja uma boa notícia, 
desde que, obviamente, devidamente enquadrada. E, portanto, não faz sentido, ao lado 
das exclusões que já temos no plano dos nacionais, estar, por uma visão policial, a criar, 
por falta de coragem de estabelecermos muito bem o enquadramento, nomeadamente 
o jurídico – embora haja o  político primeiro e o jurídico depois - estarmos a criar esse 
quadro de instabilidade que gera novas exclusões, em pessoas que não tinham porque 
ser excluídas, porque vêm com a sua força de trabalho e com vontade de começarem uma 
vida que não é uma vida de exclusão. Portanto, esta questão do estatuto de cidadania e 
do espaço de cidadania, ao não ser criado, é motivo de exclusão, em grupos que, à par-
tida, não tinham porque estar excluídos nem porque ser excluídos, porque as causas de 
exclusão são causas artificiais. Neste caso, são causas criadas pela falta de clareza quer 
do quadro político, quer do quadro jurídico, pela burocracia, etc. Entendo muito bem a 
opção que o Sr. Dr. faz pela via constitucionalista, porque tem logo essa lista telefónica 
como referiu e, portanto, neste quadro de grande confusionismo, a via constitucionalis-
ta é aquela que terá consequências mais imediatas em termos de clarificação. 

Porque outro padecimento de que sofremos é uma habitual falta de conhecimento 
da realidade. Porque usamos, frequentemente os números com um desplante curioso, 
falamos de milhares, de dezenas de milhares, de centenas de milhares, mas não há, 
efectivamente, uma entidade devidamente creditada que diga: - “Não! A realidade é 
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esta”, para podermos observar esta realidade. Penso, aliás, que o Padre António Vaz 
Pinto está a trabalhar nesse sentido, com a sua equipa, e isso é fundamental, porque é 
fundamental termos uma perspectiva de qual é a situação para a podermos trabalhar. 
Na fase em que já estamos, parece-me - e considerando a situação do país e, volto a 
repetir, a questão demográfica é, logo à partida determinante - que temos que dar 
esse salto qualitativo. E, portanto, em vez de oscilarmos entre tendências altamente 
expansionistas, ou altamente restrincionistas, onde estão plasmados, mais ou menos, 
todos os fantasmas, um dos quais, por exemplo, é que num país que, apesar de tudo tem, 
a nível dos seus sistemas sociais, recursos escassos. Isto é uma verdade. Quer dizer, 
Portugal, a nível do seu sistema de saúde, do seu sistema de educação, do seu sistema 
de segurança social, não tem recursos... Quer dizer, as necessidades são crescentes e os 
recursos não tenderão a crescer na medida das necessidades. Por exemplo, o imigrante 
é, muitas vezes, visto como um intruso que vem afinal disputar estes recursos escassos, 
que parecem já não ser suficientes para os nacionais. Assim, se conseguirmos, por fim, 
combater estes fantasmas, naquilo que eles já não têm de real nem de verdadeiro e 
se conseguirmos fazer uma síntese entre aquilo que é o interesse nacional e o quadro 
nacional existente e juntarmos a isso depois as necessidades do país, podemos então 
dar esse salto qualitativo, que penso que é verdadeiramente urgente. De outra forma 
estamos a criar excluídos desnecessariamente e, ao mesmo tempo, também estamos 
a não poder combater as exclusões que se geram, naturalmente, neste grupo popula-
cional.  Dou apenas, aqui, um exemplo: percebo que, neste momento, os imigrantes 
clandestinos não possam ter um atendimento naquilo que são os serviços públicos e os 
organismos oficiais mas a Misericórdia de Lisboa, que beneficia de um estatuto híbrido, 
já abriu as suas portas aos imigrantes clandestinos. Porquê? Porque se o não fizermos... 
Não só é mais humano, mas também é mais pragmático e mais económico! Atalhar, des-
de logo, essas situações, se as pudermos atalhar, e enquadrá-las, apoiá-las, para que, 
exactamente, essa situação não resvale para um estado de exclusão, do qual depois é 
muito mais difícil retirar as pessoas. 

Portanto, para concluir, diria: não vai ser possível um grande avanço quer na definição 
do espaço de cidadania, quer no estatuto de cidadania, se não houver uma clara defi-
nição política daquilo que se pretende ou que se entende que deve ser o correcto para 
Portugal, em termos de imigração. E, ao não haver isto, estamos a criar uma segunda 
consequência perversa que é uma nova exclusão desnecessária e, deste modo,  penso 
que o salto qualitativo seria, a partir de toda a reflexão que se tem feito também nesta 
matéria em Portugal, avançar para outro quadro que faz, efectivamente, muita falta.
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A realidade da imigração em Portugal

Maria Beatriz Rocha-Trindade
Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais/CEMRI
Universidade Aberta

Nota Prévia

Revestindo os estudos sobre migrações internacionais um carácter muito complexo, em que 
se devem entrosar métodos e instrumentos de natureza demográfica, estatística, geográfi-
ca, antropológica, sociológica e política, nunca devem ser perdidos os fios condutores que 
relacionam os números com as pessoas; as tendências colectivas com as motivações indivi-
duais; os diferentes contextos (legal, social, económico e cultural), entre si; e, finalmente, 
as situações circunstanciais próprias de cada tempo e de cada par de lugares.

Numa análise puramente demográfica, faria sentido considerar indiscerníveis os fluxos mi-
gratórios provenientes, no seu conjunto, de uma região alargada, como por exemplo o Leste 
Europeu, a Ásia Central ou a África Lusófona, para recolha de dados estatísticos globais. No 
entanto, não são equivalentes os contextos que afectam um Russo e um Letão ou, em outro 
continente, um Cabo-Verdiano e um Moçambicano – pois que as referidas circunstâncias de 
tempo e de lugar têm mais relevância no nível nacional do que no regional. Quando, mais 
do que isso, descermos ao nível micro de cada um dos migrantes, não faz sentido considerar 
como idênticas (por exemplo no tocante às motivações e processos de partida) pessoas de 
nacionalidades diferentes, embora com a mesma proveniência regional.

Entende-se, por isso, recomendável evitar, em estudos sobre migrações que se pretendam 
rigorosos e aprofundados, a adopção de categorizações demasiadamente genéricas como 
Africanos lusófonos, Asiáticos ou Cidadãos do Centro e Leste Europeu. Nestes casos, a 
excessiva amplitude geográfica apresenta-se como redutora, por mascarar diferenças que 
podem ser muito significativas.

Como ninguém está isento de pecado, também na presente comunicação se foge, frequen-
temente, a esta recomendação; mas ela não deixa, todavia, de ter significativa importân-
cia.
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Antecedentes

Para os propósitos do texto seguinte, iremos confinar a descrição dos movimentos 
migratórios que têm Portugal como destino a um período que abrange aproximadamen-
te os três últimos decénios, por razões pragmáticas da natureza significativa da sua 
dimensão. Ficam, assim, de fora o ingresso de trabalhadores espanhóis (e, designada-
mente, Galegos1) do princípio do século XX; a regular entrada de famílias britânicas 
no Norte do país, na transição entre esse século e o anterior, associadas a iniciativas 
empresariais nos sectores agrícola, comercial e industrial; o refúgio de indivíduos de 
diversas proveniências de países ocupados durante a 2ª Guerra Mundial; e, até, o exílio 
mais ou menos dourado de famílias reinantes europeias que em dado momento perderam 
os seus tronos2.

Também não são considerados os movimentos de entrada, nos meados do século XX, de 
indivíduos naturais das então Colónias portuguesas da África ou da Índia, que visavam 
aqui prosseguir estudos de nível médio ou superior, inexistentes naqueles territórios.

Foi em meados dos anos 70 que se verificou um gigantesco afluxo de indivíduos prove-
nientes das Províncias Ultramarinas Africanas, em pleno processo de aquisição da in-
dependência, englobados no movimento concentrado e maciço de retorno de nacionais, 
cujo volume é hoje estimado em cerca de 800.0003.

A designação retorno de nacionais não é, no entanto, suficientemente explícita, uma 
vez que, a par de famílias indubitavelmente detentoras da nacionalidade portuguesa, 
muitas outras apenas declararam possui-la, sem poderem produzir, para isso, prova 
documental suficiente. Nesse sentido, poder-se-á afirmar que no seio dos Retornados4 
existia já uma componente não despicienda de imigração internacional.

Em nota lateral, faz reflectir o modo eficaz como, em poucos anos, foi possível integrar 
a maior parte de um tão grande número de pessoas, a ponto de se terem completamente 
diluído na sociedade receptora.

As décadas de 70 e 80

No remanescente do decénio de 70 e bem adentro dos anos 80 verificou-se uma imigra-
ção de raiz laboral, agora claramente de carácter internacional, proveniente dos países 
africanos de língua portuguesa, a par da qual se foi instalando um fluxo crescente de 
cidadãos brasileiros, além de menores números de outras proveniências.
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Neste período, por conseguinte, a imigração em Portugal assumia, quanto às suas prin-
cipais origens, um carácter histórico, baseado na afinidade linguística e cultural, de 
modo não muito diferente do que tinha ocorrido, com a devida antecedência, em outras 
ex-potências coloniais europeias5.

Com a adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia (1985-86), começou 
a tornar-se mais visível o número de cidadãos comunitários que escolheram Portugal 
como país de residência, tanto por razões de aqui se terem radicado em situação de 
reforma como em exercício de actividades em espaços empresariais diversificados.

Não era, todavia, globalmente muito significativo o número de estrangeiros das várias 
proveniências nacionais e regionais, residentes em Portugal no final da década de 80. 
Com um total de 101.011 (1989) estes indivíduos representavam apenas 1% da popula-
ção total residente, o que não era suficiente, de modo algum, para classificar Portugal 
como um país de imigração (vd. Quadro 1).

Quadro 1 - População estrangeira legalmente residente em Portugal
Principais origens – 1989

Países de Origem Efectivos

Cabo Verde 

Brasil

Reino Unido

Espanha

Estados Unidos da América

Venezuela

Angola

Alemanha Federal

Guiné-Bissau

França

Outros

        27 972

        10 520

          7 761

          7 294

          6 438

          4 886

          4 842

          4 482

          3 347

          3 019

        20 450

TOTAL GERAL       101 011

Fonte: “Residentes Estrangeiros em Portugal, 1980-1989”, Lisboa, MAI / SEF, 2001

A década de 90

Em termos qualitativos, esta década não trouxe grandes alterações ao panorama da 
imigração em Portugal.
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Mantiveram-se as mesmas tendências quanto às origens predominantes (e também, por 
conseguinte, os pesos relativos das diferentes origens nacionais e regionais). Notou-
-se apenas um maior leque de abertura destas origens embora, frequentemente, com 
pequenos efectivos de entradas.

Registe-se ainda, pela primeira vez com uma presença significativa, uma população 
de cidadãos da República Popular da China. Sabe-se, ainda, que era à época já consi-
derável o número de Chineses clandestinos em Portugal, estimados em mais de  7500 
indivíduos6.

Em termos quantitativos, o efectivo de residentes estrangeiros (legais) em 1999 
(190.896) quase representa o dobro do total referente ao fim do decénio anterior, vindo 
a aproximar-se dos 2% da população do país.

O Quadro 2 apresenta os efectivos destes residentes, consoante as suas principais ori-
gens nacionais, no final do período considerado.

Quadro 2 - População estrangeira legalmente residente em Portugal
Principais origens – 1999

Países Efectivos
Cabo Verde
Brasil
Angola
Guiné-Bissau
Reino Unido
Espanha
Alemanha
Estados Unidos da América
Venezuela
China 
Canadá
Outros

        43 951
        20 851
        17 721
        14 217
        13 335
        11 122
          9 605
          7 975
          3 396
          2 762
          2 008
        44 200

TOTAL GERAL       191 143
Fonte: “Residentes Estrangeiros em Portugal, 1990-1999”, Lisboa, MAI / SEF, 2002
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Da viragem do século até ao momento presente

• Alterações do panorama global

No ano 2000 e seguintes verifica-se uma profunda alteração, tanto quantitativa como 
qualitativa, no panorama da imigração em Portugal. Estas modificações tornaram-se 
muito evidentes com o balanço do número de legalizações efectuadas no processo ex-
traordinário que decorreu entre 2001 e 2002, por um lado, por via do qual a população 
de estrangeiros legalmente residentes em Portugal sofreu um aumento de cerca de 
100%; por outro, manifestou-se uma gigantesca entrada (ou reconhecimento oficial da 
entrada) de imigrantes provenientes da Europa Central e de Leste, com especial predo-
mínio para os naturais da Ucrânia, Rússia e Moldávia.

Estas novas correntes imigratórias, sem qualquer afinidade linguística ou cultural com 
os Portugueses, podem talvez atribuir-se a um maior conhecimento e atracção daque-
las populações pelo espaço económica e socialmente privilegiado da União Europeia, 
decorrente da preparação do processo de adesão de numerosos países daquela zona 
ao espaço comunitário7. Mas o mesmo raciocínio não é aplicável à centena de outras 
nacionalidades, até das mais remotas partes do mundo, que figuram na lista dos estran-
geiros com situação agora regularizada.

As consequências principais desta nova fase da imigração em Portugal traduzem-se por 
uma brusca alteração na hierarquia quantitativa das diversas comunidades de estran-
geiros legalmente residentes, verificando-se que nesta circunstância predominam, por 
esta ordem, os Ucranianos, os Brasileiros8, os Cabo-Verdianos e os Angolanos.

O Quadro 3 apresenta uma estimativa do número de estrangeiros legalmente a residir 
em Portugal, no final do processo extraordinário de legalização que se estendeu até 31 
de Maio de 2002, obtida a partir da soma dos residentes legais em final de 2001 com os 
efectivos resultantes daquele processo. A estimativa apresentada não inclui os dados 
definitivos relativos a 2002, ainda não publicados.
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Quadro 3 - População estrangeira com estatuto de residente em portugal
Principais origens – 2002 (estimativa)

Países
Residentes em 

2001

Legalizados9 em 

2001-2002
Residentes em 2002 (est.)

Ucrânia
Brasil
Cabo Verde
Angola
Guiné-Bissau
Reino Unido
Espanha
Moldávia
Alemanha
Outros

             185
        23 541
        49 930
        22 630
        17 580
        14 952
        13 584
               27
        11 143
        70 030

        62 649
        35 272
          7 940
          7 678
          4 104
            —
            —
        12 050
            —
        45 065

        62 834
        58 813
        57 870
        30 308
        21 684
        14 952
        13 584
        12 077
        12 044
     115 095

TOTAL GERAL       223 602       174 558       398 16010

Fontes : - “Estatísticas 2001”, Lisboa, MAI / SEF, 2001  

- Dados provisórios, gentilmente fornecidos pelo SEF, Novembro de 2003.

• Qualificações e profissões

Em relação às nacionalidades que actualmente predominam de entre os estrangeiros 
residentes em Portugal, são de notar os pontos seguintes:

• Os indivíduos naturais da Europa de Leste têm frequentemente (ou proclamam 
ter) qualificações de nível superior, o que é uma consequência característica dos 
sistemas educativos que vigoram nos respectivos países, com uma elevada percen-
tagem de frequência do ensino secundário e uma significativa frequência de cursos 
superiores, muito embora com níveis de qualidade algo díspares11. Daqui resulta 
que muito embora para muitos dos imigrantes destas proveniências, os empregos a 
que inicialmente podem aceder estarão sensivelmente abaixo das qualificações que 
realmente possuem, é de prever que quando possuidores de um adequado domínio 
da nossa língua e tenham feito prova de capacidades de desempenho em trabalhos 
de natureza mais qualificada ou especializada, a eles venham progressivamente a 
ter acesso.

• Passa-se algo de diferente no caso dos naturais do Brasil, cujas últimas levas de 
imigrantes possuem qualificações muito inferiores às dos que os precederam12. 
Provenientes agora, não já das grandes zonas urbanas brasileiras, mas de Estados 
mais deprimidos ou de características rurais (como, por exemplo, do Nordeste, 
Minas Gerais e Paraná13, aliás já com tradição emigratória) estes imigrantes têm, 
no entanto, a seu favor a facilidade de comunicação em Português e uma natural 
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afabilidade de maneiras, que os torna adequados a um trato directo com o público, 
designadamente nos sectores do comércio e dos serviços, a despeito do défice de 
qualificações que possam inicialmente manifestar.

• As características da imigração cabo-verdiana não se têm vindo a alterar com o 
tempo, sendo largo o espectro das qualificações académicas que possuem14.

Encontram-se hoje entre eles operários qualificados e especializados, membros e qua-
dros de empresas e da administração pública, embora uma grande parte esteja ainda 
empregada em actividades muito menos qualificadas do sector da construção e dos 
serviços.

Note-se, contudo, que sendo esta a comunidade de imigrantes com maior tempo de 
radicação em Portugal, muitos dos seus membros têm já a nacionalidade portuguesa, 
muito embora continuem a proclamar a sua origem étnica.

• Distribuição geográfica das residências

Segundo as estatísticas oficialmente publicadas, referentes ao ano 2001, é a seguinte 
a distribuição das residências dos estrangeiros15:

• Destacam-se, por ordem decrescente de efectivos, os distritos de Lisboa (com 121 
039), Faro (29 275), Setúbal (23 191), Porto (13 125), Aveiro (8 207) e Coimbra (6 
008).

• Quanto aos distritos de residência para as principais nacionalidades, verifica-se 
que os Brasileiros, Cabo-Verdianos, Angolanos e Guineenses se situam sobretudo 
nos distritos de Lisboa e Setúbal, muito embora os primeiros apresentem um maior 
grau de cobertura do país. 

• Por informações de carácter qualitativo recolhidas, julga-se que os imigrantes pro-
venientes dos países da Europa Central e de Leste têm um elevado grau de disper-
são geográfica, por todo o território continental.

• Os imigrantes clandestinos e os processos de regularização

Em todo e qualquer processo de migração internacional, independentemente dos exac-
tos países de origem e de destino envolvidos, aparece espontaneamente a dualidade 
entre imigração legal e imigração clandestina.
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A primeira, implicando correntemente procedimentos administrativos e burocráticos 
de certa importância e tanto mais quanto menor seja a agilidade e produtividade dos 
Serviços de acolhimento competentes, tem a contrapartida positiva de um mais rápido 
acesso aos benefícios da cidadania e de um aplanar do caminho para a integração.

A imigração clandestina é, pelo contrário, muito mais expedita mas os seus riscos são 
incomparavelmente maiores: falta de acesso à protecção social e à educação dos filhos, 
vulnerabilidade à exploração por empregadores, prestadores de serviços ou senhorios e, 
em última análise, risco de repatriação forçada.

A minimização da imigração clandestina passa por um rigoroso controlo das fronteiras 
de entrada no país e, se essa entrada mesmo assim se tiver verificado, por uma eficaz 
detecção dos estrangeiros residentes em situação irregular, com a punição dos respon-
sáveis, a qualquer título, pela manutenção de tais situações.

Nesta perspectiva múltipla e complexa, Portugal encontra-se numa situação extrema-
mente desfavorável. De facto, só nas nossas fronteiras pelas vias marítima e aérea é 
efectivamente exercido o controlo de entrada de cidadãos estrangeiros; os ingressos 
por via terrestre foram apenas controlados pelas autoridades dos países onde se situam 
fronteiras externas da União, cujo interesse no rigor desse controlo se pode considerar 
muito questionável16.

Por outro lado, sendo o nosso um país em que o turismo tem peso significativo na acti-
vidade económica, é inconveniente exercer uma vigilância demasiado rigorosa sobre os 
estrangeiros que se apresentem em portos e aeroportos com um visto de curta duração, 
para fins alegadamente turísticos.

Em decorrência disto, seria necessário que confluíssem a eficácia do aparelho inspec-
tivo e policial na detecção de estrangeiros em situação irregular, onde quer que se 
encontrassem; e a efectiva capacidade económica do Estado português para repatriar, 
a suas custas, todos os clandestinos por essa forma detectados.

Em vez disto, optou-se pela solução mais fácil (e, também, de carácter mais humanitário) 
de proporcionar regularmente processos ditos extraordinários de legalização de estrangei-
ros em situação de clandestinidade. Segundo vários autores, os processos de legalização 
têm sempre implícito o propósito de melhor conhecer e localizar os imigrantes clandes-
tinos, mais do que erradicar esta situação, o que é geralmente considerado como uma 
questão insolúvel (ver, por exemplo, Marmora, 1997, p.339; Boucault, 2003, p. 298).



180

I CONGRESSO - IMIGRAÇÃO EM PORTUGAL [DIVERSIDADE - CIDADANIA - INTEGRAÇÃO]

Relembrando que no último processo geral de legalização viram regularizada a sua si-
tuação praticamente tantos clandestinos quantos os imigrantes legalmente residentes 
em Portugal – conclui-se que os processos de legalização não fazem o sistema convergir 
para uma situação estável, antes estimulam a sua própria instabilidade, resumida numa 
constatação: vale a pena emigrar clandestinamente para Portugal pois que, nesse país, 
mais tarde ou mais cedo tal situação será ultrapassada...

Atente-se ainda que está neste momento em curso um processo restrito de legalização 
extraordinária, abrangendo apenas os cidadãos brasileiros que ultrapassaram os 90 dias 
de permanência a que dá direito uma visita de turismo ou de negócios e que poderão, 
por essa via, renovar a autorização para 90 dias, desde que pedida num Consulado Por-
tuguês fora do território nacional. Durante esse período de vigência, é possível obter 
autorização de permanência (por um ano, renovável), caso já residissem no território 
nacional antes de 11 de Julho de 2003 e que provem possuir um contrato de trabalho 
válido.

Foi feito o levantamento de todos os imigrantes brasileiros em situação irregular ( e que 
se verificou atingirem cerca de 30 000) os quais estão a ser convocados nominalmente 
pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, para verificação das condições necessárias 
para esta regularização.

Desde o dia 20 de Outubro de 2003, em que o processo foi desencadeado, até 12 de 
Novembro do mesmo ano, já foram regularizados 1 970 casos, sendo de prever que entre 
um terço e metade dos requerentes obtenha satisfação (o que aumentaria a comunidade 
de Brasileiros em cerca de 15 000 pessoas).

Quadro 4 - Resultados dos Processos de Legalização Extraordinária

Anos Efectivos Regularizados

1992

1996

2001-2002

2003

39 166

35 082

174 558

?

Fonte: MAI/Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
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• Duração previsível da estadia

Dada a relativa juventude dos movimentos de imigração com raiz laboral em Portugal, 
não é possível, por agora, estabelecer tendências quanto ao seu tempo de permanência 
média no país. Importa, por isso, procurar algumas referências orientadoras quanto 
a esta questão recorrendo, em particular, à comparação com a emigração portuguesa 
intra-europeia — por muito que deva reconhecer-se que não existem dois fluxos que 
possam ser realmente comparáveis, devido a diferenças nos contextos de origem e de 
destino e nas circunstâncias cronológicas em que decorrem.

Nesta perspectiva, podem sugerir-se as seguintes proposições:

• Raramente confluem os interesses dos Estados receptores e os interesses individuais 
dos imigrantes. Para os primeiros, pode ser desejado que uma dada corrente migratória 
tivesse características essencialmente temporárias, mas não é evidente que os imi-
grantes aí radicados partilhem da mesma opinião ou colaborem na efectivação de tais 
propósitos.
• Se bem que a intenção inicial de muitos imigrantes possa ser a de um regresso, a 
prazo médio ou curto, ao país de origem, tal atitude vai sendo modificada no tempo, 
designadamente pela pressão das gerações seguintes, já nascidas e enculturadas no 
país receptor.
• A experiência tem mostrado a falência quase completa de todas as medidas, tomadas 
por esses países, visando estimular o regresso dos trabalhadores estrangeiros às suas 
terras de origem. O regresso só se efectiva realmente após uma difícil comparação, 
individualmente tomada, quanto às reais vantagens deste regresso, tanto em planos 
materiais como afectivos, versus um prolongamento da estadia.
• A presente facilidade de comunicações e de transportes internacionais, quaisquer 
que sejam as regiões do globo envolvidas permite, em qualquer caso, uma dilação da 
intenção de regresso, tendendo por conseguinte a que a estadia se prolongue no tempo 
ou que opte pelo estabelecimento de uma dupla residência, no país de origem e no país 
de residência.
• A existência de reagrupamentos familiares para pessoas que de início, chegaram iso-
ladamente17, faz pender a probabilidade para o lado das estadias muito prolongadas, 
quiçá definitivas.

Perante o conjunto de reflexões acima, considera-se que o presente estádio da imigra-
ção em Portugal virá a assumir características de longa duração.
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Se assim efectivamente acontecer, terão de ser tomadas medidas capazes de rapidamen-
te conferir benefícios de cidadania a cerca de meio milhão de residentes estrangeiros, 
quantitativo que tenderá a crescer muito visivelmente nos próximos anos, devido à 
multiplicação de gerações.

E agora?

Encontrando-se a situação actual da imigração em Portugal, não num momento de 
continuidade ou de regularidade de evolução mas, bem pelo contrário, numa época de 
mutações, tanto quantitativas como qualitativas, importa tentar fazer, pelo menos, 
algumas previsões de curto prazo e identificar factores de incerteza ou de indefinição 
que é importante clarificar:

• A duplicação de efectivos de estrangeiros residentes, no curtíssimo prazo de poucos 
anos, é inquietante quanto à capacidade que se tenha de disciplinar os fluxos de imigra-
ção clandestina. Atendendo às fragilidades dos nossos esquemas para tal vocacionados, 
terá de postular-se a continuação do crescimento da entrada de clandestinos.
• É de prever que começará a fazer-se sentir a pressão para a entrada de numerosíssimas 
pessoas, por via do reagrupamento familiar, processo que, por ser geralmente reconhe-
cido como de cariz justo e humanitário, no seio da União Europeia, não deixa margem 
para a rejeição de pedidos legítimos.
• Não existindo indícios da perda de interesse de estrangeiros de todas as proveniên-
cias, para adoptarem Portugal como país de imigração, também não é de esperar que 
esta imigração assuma características meramente temporárias: tal só aconteceria em 
situação de profunda crise económica e de agravamento muito significativo dos actuais 
níveis de desemprego.
• Se efectivamente a estadia vier geralmente a ser prolongada, haverá lugar à multi-
plicação das gerações, o que pode significar, em prazo de uma década apenas, uma du-
plicação do número de estrangeiros residentes. É necessário garantir que o sistema de 
ensino está preparado para acolher umas largas centenas de milhar de novos alunos18.
• Finalmente, com números de imigrantes que podem passar rapidamente, dos 4% da 
população total, para níveis muito mais elevados, vão tornar-se mais complexas e pe-
sadas as iniciativas destinadas a promover a integração dos imigrantes. Em vez de ten-
tativas muito localizadas, espontâneas e avulsas, elas devem converter-se num esforço 
integrado, baseado numa programação rigorosa dos objectivos a atingir e da regular 
avaliação dos progressos verificados.
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Em conclusão: em matéria de imigração em Portugal, estão a viver-se hoje dias interes-
santes — mas muito difíceis.
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1 A presença de Galegos em Portugal é anterior, re-
montando ao século XIX (vd. Alves, 2001).
2 Esta situação mereceu recentemente a atenção da 
autarquia de Cascais, dando lugar à criação do Museu 
Espaço-Memória de Exílios, localizado no Estoril. 
3 Há uma certa incerteza quanto a este número, dado 
que as estimativas variam de autor para autor (Ver, 
por exemplo: Pires, 1987; Stalker, 2000, p.85). 
4Até a designação de Retornados é vagamente impró-
pria, já que incluía inúmeras pessoas que não tinham 
nascido ou sido enculturadas em Portugal
5  Independentemente de correntes imigratórias que 
simultaneamente tenham ocorrido em cada um dos 
países adiante mencionados, é de relembrar o caso 
dos Indianos e Paquistaneses no Reino Unido, dos 
Vietnamitas e Argelinos em França, dos Congoleses 
na Bélgica e dos Marroquinos em Espanha
6  Sobre a presença de Chineses em Portugal, ver: 
Mapril, 2002; Oliveira, 2002.
7 As consequências previstas do alargamento da 
União, em matéria de imigração, são estudadas por 
Morokvasic, 2003, pp. 85-104.
8 Para se definir a exacta posição relativa entre as 
duas primeiras nacionalidades indicadas é necessá-
rio aguardar pelos resultados finais do processo de 
legalização específico para os cidadãos brasileiros, 
actualmente em curso, sendo previsível que estes 
venham a atingir o primeiro lugar.
9  A legalização pode assumir duas formas: a con-
cessão de autorização de residência (prolongada) e 
a prorrogação da autorização de permanência (com 
a duração de um ano, renovável). Quando os dados 
relativos a estas duas situações não são apresentados 
separadamente, a sua soma com o número anterior de 
pessoas já possuidoras do estatuto de residente dá 
origem a uma situação menos clara da população glo-
bal, pois que nem todos terão o estatuto de residente, 
embora estejam, de facto, a residir no país.

10  Este número representa uma estimativa por 
defeito, pois não estão nele incluídos os indivíduos 
que transitaram do regime de autorização de perma-
nência para o de autorização de residência, em 2002, 
estimados em cerca de 14 000, resultando no valor 
aproximado de 413 000, em finais de 2002. Os últi-
mos dados (provisórios) disponíveis no SEF, relativos 
à situação em Novembro de 2003, indicam o número 
de 425 712.  
11  É de referir que após o desmembramento da União 
Soviética e queda do correspondente regime de eco-
nomia planificada foi aberto um número muito ele-
vado de Escolas superiores privadas, cuja qualidade 
varia substancialmente de caso para caso.
12  Refira-se o caso dos dentistas, designers, músi-
cos, especialistas de produção mediatizada, etc.
13  Veja-se, por exemplo, Sales, 1999; Martes, 2000.
14 Lembre-se que Cabo Verde é talvez o único país 
africano onde a escolaridade obrigatória é integral-
mente cumprida.
15 É de notar que, para esse ano, ainda não está con-
siderada a maior parte dos imigrantes provenientes 
da Europa Central e de Leste.
16 As entradas de Asiáticos no espaço da União, 
quando efectuadas por via aérea, utilizam frequen-
temente Moscovo como escala intermédia e Frankfurt 
como destino, a partir do qual o percurso é geralmen-
te feito por via terrestre, já não sujeita a qualquer 
controlo (Bade, 2003).
17 O direito ao reagrupamento familiar está consa-
grado no âmbito dos Estados-Membros da União Eu-
ropeia. Ver: Baron, 2002, p.252-253,.
18 Esta previsão aponta em sentido contrário ao 
actual fecho de um número significativo de escolas 
de ensino básico, em razão do presente estado de 
retracção dos efectivos das classes etárias mais 
jovens.

Notas
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Comentário à intervenção 
de Maria Beatriz Rocha-Trindade

Maria João Valente Rosa
Faculdade de Ciências Sociais
Departamento de Sociologia da Universidade de Lisboa

Estou de acordo com o que acabou de afirmar a Profª Beatriz Rocha Trindade: Portugal 
está a viver dias muito interessantes em matéria de imigração. A importância do fenóme-
no imigratório é, de facto, inquestionável. Portugal, país tradicionalmente de emigração, 
passou nos anos 90 a caracterizar-se por ser um país também de imigração. Trata-se de 
um panorama bem diverso do observado em períodos passados, com a imigração a dominar 
os movimentos migratórios externos: só em 2002 estima-se que tivessem imigrado para 
Portugal cerca de 95 mil pessoas (INE).

Paralelamente à inegável importância da imigração, o número de cidadãos de nacionalida-
de estrangeira a residirem em território português também tem aumentado de forma muito 
significativa. Com efeito, de 1991 para 2001, enquanto a população total de Portugal 
praticamente não variou (tendo registado um aumento global de 5%) o número de estran-
geiros com autorização de residência (que é apenas uma parcela dos cidadãos estrangeiros 
que se encontram em Portugal) praticamente duplicou, valor que triplica se considerarem 
também os estrangeiros com autorização de permanência.

Quer do ponto de vista estatístico, quer do ponto de vista do conhecimento e da in-
vestigação, são significativos os progressos do conhecimento em matéria de imigração. 
Sem dúvida que hoje sabemos muito mais do que se sabia há 10 anos atrás. Aliás, na 
actualidade poucos são aqueles que, em Portugal, ainda restam indiferentes ao fenómeno 
imigratório, assistindo-se simultaneamente à multiplicação de reacções face às novas 
circunstâncias geradas por este fenómeno.

As reacções de tipo emotivo ou impulsivo devem, no entanto, dar lugar a reacções as-
sentes na reflexão. Por isso, mais do que um comentário à comunicação anterior, vou 
centrar-me em 3 questões que merecem alguma reflexão quanto à realidade imigratória 
que está em causa.
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Em 1º lugar, a questão terminológica. Ser-se imigrante internacional não é um atributo 
vitalício. Remete para um movimento, localizado no tempo, associado a uma mudança de 
residência e de país. Contudo, quando se fala de imigrantes a referência é normalmente 
feita não a movimentos, ou melhor, a pessoas que entraram no território nacional, mas a 
cidadãos de nacionalidade estrangeira, por contraste com os cidadãos de nacionalidade 
portuguesa.

Questiono a utilização do termo imigrante (com toda a carga valorativa que lhe está 
associada) para designar as populações de nacionalidade estrangeira e também a fre-
quente oposição entre cidadão estrangeiro e cidadão português, como se estas situações 
remetessem para dois conjuntos disjuntos, não imbricáveis. Relativamente aos conceitos 
de estrangeiro e de imigrante lembro que eles não são sinónimos. Há estrangeiros que, 
por exemplo, nunca imigraram (isto é, que nasceram e sempre residiram em Portugal) e 
portugueses que já foram imigrantes (como acontece, por exemplo, com os emigrantes 
regressados a Portugal ou com os estrangeiros que, entretanto, adquiriram nacionalidade 
portuguesa).

Quanto à oposição entre cidadão estrangeiro e cidadão português, entendo que essa dis-
tinção merece, em muitos casos, ser utilizada com alguma precaução. Na realidade o ser-se 
cidadão estrangeiro em Portugal é, muitas vezes, uma situação temporária. Lembro aqui 
que uma parte da população de nacionalidade portuguesa já foi estrangeira, em tempos. A 
confirmar esta ideia refiro, como exemplo, que só no ano de 2001 cessaram o estatuto de 
residente 1082 estrangeiros por motivos de aquisição de nacionalidade portuguesa.

O 2° aspecto sobre o qual gostaria aqui de reflectir rapidamente liga-se ao modo como 
muitas vezes são apresentados os cidadãos estrangeiros. Este conjunto é frequentemente 
entendido como uma categoria global para a qual bastam medidas ou políticas gene-
ralistas. Trata-se de um pressuposto errado, porquanto as múltiplas nacionalidades que 
coabitam no território português apresentam traços e comportamentos por vezes muito 
diferenciados.

Para exemplificar esta ideia refiro alguns dos resultados de um estudo recentemente 
realizado e publicado no sítio do Observatório da Imigração sobre os “Contributos dos 
Imigrantes na Demografia de Portugal”.

Nessa análise, detectaram-se importantes diferenças demográficas no seio das populações 
de nacionalidade estrangeira residentes em Portugal, nomeadamente:
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• entre níveis de envelhecimento, contrastando populações com estruturas etárias bastan-
te envelhecidas (como é caso dos britânicos ou dos espanhóis) com populações bastante 
jovens (como foi o caso dos franceses, dos angolanos, dos guineenses ou dos santomen-
ses);
• de representatividade dos sexos, contrastando populações predominantemente femini-
nas (como os espanhóis ou os santomenses) com populações fortemente masculinizadas 
(nomeadamente os ucranianos e os moldavos);
• entre níveis de fecundidade, contrastando populações com níveis de fecundidade muito 
superiores ao limiar mínimo de substituição de gerações (como acontece com os chine-
ses, os romenos, os angolanos, os cabo-verdianos, os guineenses e os santomenses) com 
populações em que a substituição de gerações não se encontra assegurada em território 
português (integrando este grupo, por exemplo, os espanhóis e os alemães);
• entre níveis de mortalidade, contrastando populações com níveis de mortalidade supe-
riores à média de Portugal (como se observou, por exemplo, com os britânicos, os alemães, 
os cabo-verdianos e os angolanos) com populações que apresentam níveis de mortalidade 
inferiores à média de Portugal (nomeadamente os espanhóis e os brasileiros).

Por último, o 3° aspecto sobre o qual gostaria ainda de tecer umas breves considerações, 
liga-se à frequente tendência para se entender a imigração como uma realidade sem vida 
própria, prescindível portanto, e com consequências negativas para o equilíbrio presente 
e futuro da sociedade.

A este propósito começo por notar que o contributo dos imigrantes para a Demografia de 
Portugal não tem sido insignificante, e que também não o será no futuro.

Em relação ao passado recente, lembro, por exemplo, que as populações de nacionalidade 
estrangeira contribuíram com um quinto do acréscimo de população na última década, 
sendo este valor várias vezes superior ao seu peso no total da população residente em 
Portugal. Também, e tanto por maior concentração da população estrangeira nas idades 
férteis como por terem níveis globais de fecundidade superiores aos da população portu-
guesa e ao limiar mínimo de substituição de gerações, os estrangeiros contribuíram (com 
pelo menos um progenitor) para cerca de 9/10 do aumento do número de nados-vivos 
registado em Portugal entre 1995 e 2001. 
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Quanto ao futuro, os contributos dos saldos migratórios poderão ser também importantes. 
A persistência de saldos migratórios positivos poderá, por exemplo:

• impedir que a população de Portugal comece a diminuir a partir já do início da próxima 
década;
• e poderá contribuir para atenuar os sintomas do processo de envelhecimento demo-
gráfico, nomeadamente no que diz respeito à tendência para a diminuição do número de 
pessoas em idade activa por pessoas em idade idosa.

Nesta perspectiva, a vinda de estrangeiros para Portugal constitui, assim, uma energia 
necessária à demografia do país.

Eu entendo que Portugal atractivo não padece de nenhuma doença populacional. Está, 
apenas, perante novas realidades demográficas, que marcam indiscutivelmente o seu 
presente e futuro.

Porque a imigração em Portugal não tem o seu fim à vista importa, portanto, que se conti-
nuem a desenvolver esforços no domínio da integração dos imigrantes e que nos empenhe-
mos, também, na reflexão sobre os caminhos de adaptação da sociedade portuguesa a este 
seu novo corpo, cada vez mais marcado por uma pluralidade de universos populacionais.
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Comentário à intervenção 
de Maria Beatriz Rocha-Trindade

Jorge Macaísta Malheiros
Centro de Estudos Geográficos Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa

Aspecto preliminar

Crítica à homogeneizacão redutora - imigrantes não são uma massa homogénea em ter-
mos de origens geográficas, sociais e culturais, que pode ser categorizada de um modo 
simples e abrangente (os africanos dos PALOP, os indivíduos da Europa de Leste). Exis-
tem diferenciações internas (composição social e por género, origens geográficas dis-
tintas dentro dos grupos de países e mesmo dos próprios países, etc...) que devem ser 
consideradas quando estudamos a imigração ou quando definimos políticas de inserção. 
Há sempre o risco de as categorias serem construídas de fora para dentro, sendo os imi-
grantes arrumados nelas, de modo quase forçado, por parte dos membros da sociedade 
de acolhimento. Em contexto de imigração, ocorrem também processos de reconstrução 
identitária que levam os imigrantes a redefinir o seu posicionamento no contexto dos 
grupos presentes na sociedade.

Análise das fases que compõem o período moderno da imigração portuguesa 

São identificadas 4 fases:

• 1ª -  Período de descolonização (1974-76) e sequelas subsequentes;
• 2ª - Finais de 70 - finais de 80: imigração relativamente reduzida concentrada nalguns 
PALOP, com destaque para Cabo Verde, maior importância dos factores de repulsão 
- guerra civil em diversos PALOP, perseguições aos cidadãos de origem indiana em 
Moçambique - do que dos factores associados às dinâmicas do mercado de trabalho 
português; dicotomia da imigração (europeus qualificados vs. trab. indiferenciados dos 
PALOP);
• 3ª - Finais de 80 até finais de 90: transformação de Portugal em país de imigração; 
aceleração do ritmo de crescimento dos estrangeiros; diversificação das origens no con-
texto dos PALOP - guineenses, sãotomenses-, reforço de grupos como os brasileiros e os 
chineses; entrada na CE (posterior DE) e dinâmica da economia portuguesa vão justificar 
o reforço da atracção de estrangeiros por parte do mercado de trabalho português;
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• 4ª - 2000 e seguintes: explosão muito rápida no número de imigrantes; novas origens 
e qualificações elevadas (os europeus de Leste...); imigração associada a redes profissio-
nais de transporte e colocação de pessoas; inserção profissional em novos ramos de ac-
tividade (agricultura, indústria transformadora intensiva em mão-de-obra...); a disper-
são geográfica no território português da nova vaga; as regularizações extraordinárias 
e o significado da imigração irregular (associação entre regularização e formalização da 
presença no mercado de trabalho a partir de 2001...). 

Ideias a destacar neste processo:

Descolonização e retorno (contexto difícil): capacidade de integração revelada pela so-
ciedade portuguesa (600.000 pessoas ou mais...) e importância que diversos retornados 
tiveram para as dinâmicas de desenvolvimento regional.

Período pós-2000 (a imigração com origem na Europa de Leste...)

• A importância das redes “profissionais” e de tráfico de mão-de-obra na colocação das 
pessoas (redução da importância dos factores tradicionais como a proximidade geográ-
fica, os laços culturais e as redes apoiadas no capital cultural...);
• Imigrantes em situação irregular e regularizações: as regularizações extraordinárias 
não são a solução. Contudo, esta passa menos por uma confluência entre eficácia do 
aparelho inspectivo/policial associado aos repatriamentos do que pela implementação 
de mecanismos como aceitação de alguns imigrantes que possam procurar trabalho em 
Portugal e cooperação entre países de origem e destino tendo como base uma ligação 
entre imigração e desenvolvimento (aceitação de mobilidade controlada, reconheci-
mento da importância do capital humano, mas também do capital social); 
• Dispersão geográfica, qualificação dos imigrantes de Leste e expectativas de progres-
são laboral e social - contributo potencial para o desenvolvimento de regiões periféri-
cas coarctado por uma lógica de inserção profissional precária, visando, frequentemen-
te, objectivos de lucro imediato à custa da manutenção de salários mais baixos, com 
consequências ao nível do dumping salarial e social...

Acerca do futuro

• Tendências para a fixação dos imigrantes da Europa de Leste: sim, mas colocam-se 
várias interrogações. O fluxo está a reduzir-se, qual virá a ser o significado do reagru-
pamento familiar; ocorrerá uma tendência para a concentração nas áreas mais centrais 
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(AMs, Algarve...)? Alargamento a Leste da EU deverá produzir, numa primeira fase de 
reajustamento, alguma instabilidade e crescimento do desemprego (neste contexto, as 
possibilidades de recrutamento de imigrantes nos novos países membros manter-se-ão). 
Posteriormente, com a estabilização económica dos PECO, estes deverão fixar os seus 
activos e tornar-se atractivos para a imigração, o que justificará um reforço das entra-
das de imigrantes de Leste de países não-membros (Rússia, Ucrânia, Roménia, etc...). 
Em resumo, os novos países membros só atrairão bastante imigrantes num horizonte 
provável de 6 a 10 anos.

• Forte possibilidade de os brasileiros se tornarem a principal fonte de imigração para 
Portugal nos próximos anos...
• Programação da integração: discutir o significado do termo. Esforço integrado, objec-
tivos rigorosos e avaliação são elementos positivos. Deixar espaço para a criatividade e 
espontaneidade da sociedade civil e apoiar as suas iniciativas...
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Comentário à intervenção 
de Maria Beatriz Rocha-Trindade

Pe. Rui M. da Silva Pedro
Obra Católica Portuguesa de Migrações

“ O sinal mais eficaz para medir a verdadeira estatura democrática de uma nação moderna 
consiste na avaliação do seu comportamento para com os imigrantes “.

 (João Paulo II, discurso de Guadalupe, 4.11.1982)

Emigração versus imigração

• Considero muito significativo o facto de ter sido pedido a uma grande investigadora 
da Emigração Portuguesa - que aprendi a admirar pelo seu trabalho cientifico - que 
apresentasse o seu olhar experiente sobre a realidade da Imigração em Portugal.

Num momento de grandes mutações qualitativas e quantitativas a nível da migração do 
país, a meu ver, terão que ser mais ouvidos também os académicos e, não estranhem 
o que vou dizer, também os religiosos. Os políticos das últimas três décadas, na sua 
efémera mobilidade pelo Poder, têm demonstrado alguma incapacidade em seguir com 
consciência histórica esta dimensão da mobilidade que marca natural e definitivamente 
a nossa história e vida social. Todos somos precisos porque se sente que a Emigração 
parece ter-se tornado uma realidade nacional que, consciente ou inconscientemente, foi 
removida da memória colectiva da nação.

Têm sido tomadas nestes últimos trinta anos - tempo a que se refere a dissertação da 
Professora -, decisões políticas que gosto de definir por descoordenados ensaios legisla-
tivos, políticos e sociais em que, à primeira vista, parece ignorar-se a vantajosa cidada-
nia que outros Estados concedem aos nossos portugueses e pela qual Portugal lá fora se 
bateu e soube negociar. Conceder aos estrangeiros a viver, temporária ou permanente-
mente no nosso país, os mesmos direitos, deveres e beneficios que reclamamos para os 
nossos e tomar a iniciativa da negociação, é algo que necessita de ser mais intensificado 
pela classe política, multiplicando-se em diálogos multilaterais para garantir a defesa 
do bem comum nacional e universal.
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Se, como muitos ousam dizer, “a Igreja Católica tem sido pioneira no acompanhamento 
da Imigração em Portugal”, e se isso é verdade, deve-se em grande parte ao facto de 
ainda hoje, não obstante as dificuldades crescentes em meios humanos, continuarmos a 
apoiar as Comunidades Portuguesas dispersas por 123 países. O continuar a cruzar estes 
dois mundos tem alargado os horizontes da nossa acção social e pastoral e consolidado 
a solidariedade activa das comunidades, movimentos e congregações.

• Várias vezes, de facto, neste Congresso Científico foram evocados os gravosos deveres 
de Portugal quanto à Imigração pelo simples facto de sermos um país com uma grande 
diáspora. Nesta última década têm-se intensificado este apelo e lembrança. Tomou-se 
quase um refrão de uma desconhecida canção que todos cantam porque é politicamente 
correcto. Porém, na realidade o que tem sido feito - e diga-se de passagem - de modo 
muito pontual e avulso, demonstra uma falta de memória política do país pois somos 
obrigados a reconhecer pelos frutos amargos da integração, que não temos sabido aco-
lher com rigor os imigrantes, nem levado a sério a questão da mobilidade humana. 
O que foi feito de positivo, em prol de um melhor acolhimento e integração, foi sem 
dúvida devido à pressão e militância da Sociedade Civil através do empenhamento de 
algumas plataformas constituídas por Imigrantes e Organizações Cívicas (recorde-se, 
entre outras, o SCAL - Secretariado Coordenador de Associações para a Legalização). 
Tudo fez num diálogo franco, continuado e reivindicativo com os Governos em nome do 
Movimento Associativo dos Imigrantes e com o apoio de outras entidades de carácter 
sindical, cívico, académico e religioso. O SCAL encontra-se, por agora, suspenso devido 
à rápida evolução na compreensão e mutação na reorganização do fenómeno. Falta uma 
acção concertada de toda a Sociedade Civil. Contudo, a meu ver, e denunciando alguma 
sensação de apatia que actualmente parece reinar entre os militantes desta causa, é 
preciso recriar quanto antes uma plataforma de natureza idêntica, com vista a levar 
adiante um debate plural e responsável o mais alargado possível a nível social.

Quanto à duração previsível da estadia de que falou a Senhora Professora, ainda hoje me 
surpreende ouvir pessoas, e algumas com grandes responsabilidades, a questionar-se se 
os imigrantes vêm para ficar ou não, pois dessa decisão dependerá a criação ou não de 
leis, mecanismos de acolhimento e de integração adequados à realidade. Condicionar 
direitos e deveres à permanência temporária ou definitiva (quem sabe o amanhã?) ou 
então a fazê-los depender exclusivamente da reciprocidade entre Estados, é minorar 
direitos e encarar a Imigração como uma realidade ainda marginal, quando esta é, deste 
há muito, uma realidade estrutural do nosso viver em sociedade.
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Os imigrantes são pessoas, não apenas braços de trabalho, nem meros números de 
sondagem

• Estou de acordo com a senhora Dra. Maria Beatriz. É importante não generalizar em 
matéria de Imigração pois corre-se o risco de criar respostas iguais que não atingem 
as pessoas nas suas necessidades humanas tão diferenciadas. Os imigrantes não são 
todos trabalhadores. Há os reformados e idosos, sobretudo, entre a comunidade cabo-
verdiana; há os doentes que vêm ao abrigo de acordos de saúde entre Portugal e os pa-
íses lusófonos, mas depois são abandonados pelas próprias Embaixadas; há os reclusos 
desprovidos de apoio da família e seus Consulados; há os estudantes estrangeiros que 
têm de enfrentar mil e um problemas quando as bolsas deixam de ser cumpridas (cito o 
caso da desintegração silenciosa dos estudantes timorenses); há a situação de viuvez, 
as mulheres sós com os seus filhos, homens desempregados...

É preciso relacionar pessoas e números disse a senhora Professora. É muito verdade. As 
Organizações implicadas na intervenção social junto dos imigrantes lidam diariamente 
com pessoas concretas, com histórias difíceis de contar e de assumir, com itinerários de 
procura da felicidade transgressivos e humilhantes, com projectos de vida que têm em 
consideração não a carreira pessoal, mas o bem-estar dos seus familiares. O projecto 
de vida dos imigrantes é, na maioria das vezes, marcado pela solidariedade para com 
os familiares!

• Algumas das nossas Organizações Cívicas são acusadas de percepção irresponsável da 
imigração e de propor soluções simplistas e radicais. Admito que algumas o sejam. Mas, 
eu pergunto a cada um dos presentes: o que fizeste ou o que fazes ao cruzares-te com 
um imigrante que está em dificuldade de alojamento e as estruturas de acolhimento 
nocturno da multicultural cidade de Lisboa lhe impedem a entrada por ele não estar 
regularizado? E, se ao suspeitarmos fortemente de um caso de tráfico de pessoas (como 
aconteceu no passado fim-de-semana), não encontramos sítio disponível e seguro para 
esconder uma jovem mãe adolescente com o seu filho recém-nascido porque alguém 
(envolvido em rede criminosa) parece querer devorá-lo para ser vendido algures a um 
qualquer casal de portugueses estéreis?

A nossa solidariedade nunca olhou à nacionalidade, à religião, nem à condição legal 
da pessoa em situação de extrema vulnerabilidade. Somos assim tão irresponsáveis ao 
denunciar em voz alta estas situações, ao exigirmos protecção social e espaços dignos 
e seguros para estas pessoas?
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Apelo à ratificação da Convenção dos Direitos dos Migrantes

• Desta tribuna e como parte de uma Plataforma de Organizações signatárias do Apelo 
que tendes nas vossas pastas apelo, em nome das 30 organizações, à ratificação por 
parte de Portugal da Convenção Internacional sobre a Protecção dos Direitos dos Traba-
lhadores Migrantes e Membros das suas Famílias.

Com este Congresso é oficializada a campanha, iniciada timidamente há dois anos por 
organizações individuais, de promoção e divulgação desta Convenção da ONU. Acredita-
mos que Portugal só tem a ganhar com este debate ao redor da Convenção, importante 
instrumento internacional na defesa dos direitos humanos dos migrantes. Talvez a partir 
do estudo da Convenção se possa vir a conseguir, dentro de alguns anos, o almejado e 
necessário consenso nacional na sociedade portuguesa, proposto pelo ACIME no início 
do seu mandato, e que designou Pacto Social da Imigração.

Realidade religiosa dos imigrantes

• A religião tem um papel determinante na reconciliação da identidade pessoal e dos 
grupos culturais em interacção. O mesmo se diga na consciencialização do valor da 
dignidade humana e na aprendizagem da ética do encontro e, por conseguinte, de um 
agir humano e social que assume a conflituosidade como dinamismo de relação entre 
diferentes que se estimam porque interdependem.

O elemento vital que significa a fé não pode ser subestimado em todo o processo de 
migração: origem, trânsito, destino e regresso. Impõe-se a constatação de que tem sido 
ao redor de celebrações e outros eventos de carácter religioso que se têm realizado as 
maiores concentrações de imigrantes em Portugal. Na verdade, a religião quando atinge 
a sua meta de personalização das convicções (fé) e pratica o diálogo com inteligência e 
tolerância é factor positivo de integração e centro de irradiação eficaz de solidariedade, 
especialmente, para com os mais injustiçados e excluídos da mobilidade.

• Para quem é religioso a imigração sempre foi vista como uma dádiva de Deus. A imi-
gração está a mudar a relação entre as religiões em Portugal. Neste caso, tem mudado 
particularmente a atitude da religião dominante face a outras confissões que aqui se 
têm fixado porque se reconhece a fé como parte inviolável do património cultural e da 
transcendência de vida dos imigrantes.
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A nova realidade ecuménica (cooperação entre os cristãos: católicos, ortodoxos, angli-
canos ou evangélicos), o diálogo inter-religioso entre os cristãos, muçulmanos, hindus 
e judeus, e a presença crescente no meio de nós de outros grupos religiosos mais in-
formais são um pertinente desafio social que terá que ser enfrentado com inteligência, 
respeito e vigilância, também por parte do próprio Estado de Direito. Só assim, tendo 
uma visão positiva sobre o outro que é diferente, se caminhará para a construção de 
uma convivência pacifica e uma sociedade integrada porque coesa. Muito importante em 
todo este processo de abertura foi a aprovação da nova lei da liberdade religiosa.

Três questões na realidade da imigração em Portugal

Questões em aberto que continuam a retardar a integração, apesar de serem denuncia-
das desde há muito pelas Organizações da Sociedade Civil (Associações de Imigrantes, 
Sindicatos, Centros de Estudo, Organizações Não Governamentais para o Desenvolvi-
mento ou em prol dos Direitos Humanos, Autarquias e Igrejas):

• A Legislação: o atraso na regulamentação da lei da imigração e ausência de publica-
ção do Relatório de Oportunidades de Trabalho tem aumentado a desprotecção social 
dos imigrantes e mantido estes numa expectativa de vida, causada por algumas políti-
cas que retiram direitos e informações contraditórias.
• O Trabalho: a atitude e constatação que persiste de alguma impunidade no mercado de 
trabalho tem aumentado a irregularidade dos imigrantes em Portugal e dos emigrantes 
portugueses a trabalhar no estrangeiro, sobretudo, sob a cobertura do trabalho tem-
porário. A regularização do trabalho é a condição fundamental para se conseguir com 
algum sucesso a regularização de entradas e estabilização dos fluxos.
• Uma pergunta: acham que os imigrantes vêm porque temos um mercado de trabalho, 
sobretudo, na construção civil, restauração e serviços, que é atraente para eles? Até se 
tornou mais violento ao ser retirado pela nova lei o mecanismo da responsabilidade soli-
dária que procurava garantir a salvaguarda do imigrante da cadeia ilegal de contratação 
que o explorava. Tudo mais precário...
• Uma Pedagogia: convém recordar permanentemente que os imigrantes constituem 
apenas 4,5% da população residente. É uma percentagem que não merece alarmismos, 
nem receios infundados que só têm aumentado a xenofobia de cariz burguês e a estig-
matização desta população. Segundo dados do SEF relativos ao mês de Novembro 2003, 
os estrangeiros são 425.712.
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A realidade da Imigração em Portugal exige que se proceda a um tratamento pedagógico 
muito cuidado, de maneira a que tudo o que se diz e estuda, à direita e à esquerda, nas 
igrejas e na rua, nas famílias e no supermercado, nos meios de comunicação social e nas 
conversas de café, sirva à dignificação e favoreça a inclusão.

Não me refiro somente à integração dos imigrantes, mas à construção de uma sociedade 
integrada que é obra conjunta de portugueses e imigrantes.

Por fim, um apelo

Muitas pessoas têm sucumbido na procura e no exercício do direito a um trabalho digno, 
melhor remunerado ou na procura de refúgio e paz porque nas suas terras há conflitos, 
guerra civil, miséria e pouca esperança de vida.

Um dos símbolos mais dramáticos da mobilidade humana de hoje e que atesta o desespe-
ro dos empobrecidos pela nossa riqueza consiste na trágica constatação de que muitas 
pessoas preferem morrer na viagem, na travessia ilegal duma fronteira, mesmo sabendo 
que o transportador é um intermediário duvidoso, a ficar eternamente numa praia do 
sul, ou aldeia no outro lado do Mundo a contemplar a ostentação e o desperdício de 
bens do Norte e do Ocidente. Sabem que até podem viver das sobras que caem da mesa 
dos outros... E por isso, partem! Não podem deixar de partir. Têm pais e filhos para sus-
tentar. Portugal sabe o que isso significa: 4.800.000 portugueses emigrantes partiram... 
e a grande maioria continua fora do país.

Neste momento e porque quero falar das pessoas que estão por detrás dos números 
deste Congresso quero fazer memória dos imigrantes e refugiados que morreram (e 
continuam a morrer!) a atravessar fronteiras, por terra, mar (lembremos o recente nau-
frágio ao largo das Canárias!) e ar, vítimas de políticas corruptas dos países de origem 
ou extremamente restritivas nos de acolhimento e, pior, pessoas objecto de tráfico de 
seres humanos que, como sabeis, hoje é mais rentável e com menos encargos para o 
proprietário/mercador do que outrora a escravatura.

Desculpem a dor que os números encerram, mas este Congresso Científico não os pode 
ignorar. São o outro lado da realidade da imigração em Portugal e noutras partes do 
mundo.
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Começo pelo nosso país. As vítimas que Portugal não soube proteger nem defender da 
criminalidade organizada que se instalou na imigração e as que morreram por causa do 
agravamento da exclusão social: as dezenas de mortos, ao longo destes três anos, cujos 
corpos permaneceram nas morgues portuguesas, e que nem sequer, até ao momento, 
foram reclamados.

Falo das 3.750 mortes desde 1993 (cfr. Rede europeia UNITED): vidas ceifadas a atra-
vessar o Mar Mediterrâneo que se torna cada vez mais um deserto onde jazem corpos, 
muitos deles sem nome, nem identidade.

Por fim, falo, entre outros, dos mortos a atravessar a super vigiada e militarizada fron-
teira entre os EUA e o México, que conheci há dois anos (conheço o troço de Tijuana) 
e onde este ano já pereceram 280 pessoas (Cfr. Relatório de Gabriela Rodrigues, da 
Comissão da ONU para os Direitos Humanos dos Migrantes).

Convido a fazermos um minuto de silêncio em memória destas pessoas.

Oxalá este Congresso seja uma reflexão com consequências positivas que dignifiquem a 
condição migrante do nosso país e suscite mecanismos de protecção e de integração 
para os mais vulneráveis da hodierna mobilidade humana: sejam portugueses no estran-
geiro, sejam estrangeiros em Portugal!
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P. António Vaz Pinto, s.j.
Alto Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas

-  Senhor Presidente da República
 Dr. Jorge Sampaio
-  Senhor Ministro da Presidência
 Dr. Nuno Morais Sarmento
-  Senhor Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Presidência
 Dr. Feliciano Barreiras Duarte
-  Senhor Secretário de Estado do Trabalho
 Dr. Luís Pais Antunes
-  Senhor Presidente da Comissão Científica do Congresso
 Professor Doutor Manuel Braga da Cruz
-  Senhores Deputados
-  Senhores representantes diplomáticos e consulares
-  Senhores representantes das Autarquias Locais
-  Senhores representantes das Associações de Imigrantes, 
 das Instituições e Organizações da Sociedade Civil,
-  Minhas Senhoras e meus Senhores.

É com muito gosto que me encontro aqui e agora para encerrar o I Congresso - “Imi-
gração em Portugal- Diversidade - Cidadania - Integração”.

Com muito gosto, porque está a chegar ao fim e há sempre um certo alívio quando tal 
acontece... mas, sobretudo, com muito gosto pelo modo como decorreu, mérito não 
meu, é evidente, mas de todos os participantes.

Durante dois intensos dias foi-nos dado ouvir e participar num conjunto significativo 
de intervenções, conferências, comentários e interpelações que excederam, pelo seu 
pluralismo, abertura e diversidade, as minhas expectativas que já eram altas...

Os meus parabéns à Comissão Científica pelas escolhas feitas e aos intervenientes, 
conferencistas, comentadores e moderadores, as minhas vivas felicitações e agrade-
cimentos.

Uma massa tão grande de informação, reflexão e debate não pode perder-se. Anuncio-
-vos por isso - estamos ainda à espera de alguns textos - que muito em breve, serão 
publicados em livro, as Actas deste Congresso (além de virem a poder ser consultados 
os textos no site do Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas (ACIME)).
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Prometi na sessão de abertura que iria fazer na sessão de encerramento uma síntese 
final. No modo como a tinha pensado, tenho de deixar essa promessa por cumprir, pois 
o conteúdo do que ouvimos e dissémos, a pluralidade das sugestões, a riqueza das 
comunicações, foram tais que teríamos de gastar horas e horas na elaboração dessa 
síntese e outras tantas na sua exposição, para tentarmos ser no mínimo, fiéis a cada 
actor...

Aqui vai, portanto uma síntese diferente da que tinha pensado, uma impressão global, 
muito subjectiva e contestável, é certo, mas que não posso deixar de partilhar con-
vosco.

Antes de mais, creio que ressaltou e considero isto muito importante, de todas as 
participações, sem excepção, uma visão muito positiva sobre a imigração. Não só para 
os imigrantes mas também para nós, portugueses e país de acolhimento, a imigração 
embora também possa trazer problemas, é uma grande oportunidade e um grande desa-
fio. Saibamos, nós todos, estar à sua altura...

Nas diversas participações, além do comum sinal mais acima referido, gostava de 
salientar o extraordinário interesse, pluralismo, liberdade e variedade que durante 
estes dois dias nos foram oferecidos. Julgo e tenho alguma experiência nesta matéria 
que é raro atingir-se tal patamar de qualidade.

Este Congresso reforçou algumas preocupações e ideias com que já vinha e abriu-me 
novas perspectivas. Espero, para muito em breve, uma aceitável regulamentação legal 
da chamada lei da imigração (Decreto-lei n.o 34/2003) que salvaguarde o justo esta-
tuto das crianças nascidas em Portugal, mesmo filhos de imigrantes irregulares; que 
reconheça o estatuto legal daqueles que pelo seu contributo para o Estado português, 
através do pagamento dos impostos ou das prestações para a Segurança Social, foram 
indirecta e implicitamente reconhecidos como legais; espero, por fim, que a bem das 
pessoas e da estabilidade familiar, a reunificação e reunião familiar para os cônjuges e 
pessoas a cargo, seja generosamente contemplada.

Mas, para além destas esperanças concretas que confio serão em breve respondidas, 
muitos desafios, importantes e urgentes, estão diante de nós. Sem fechar a lista, per-
mitam-me que apenas indique algumas:
A confirmação da aposta na informação e reflexão; a multiculturalidade; as 2as e 3as 
gerações e o fenómeno da guetização urbanística e social; a cidadania e a participação 
na vida política; o reconhecimento de habilitações e qualificações e a formação profis-
sional contínua; o apoio e dinamização das associações de imigrantes; o envolvimento 
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do poder local, câmaras municipais e juntas de freguesia; a agilização dos processos 
burocráticos referentes ao trabalho, polícia, emprego, educação, saúde; e deixo de 
lado, apesar da sua grande importância, pois não é da competência do ACIME, o indis-
pensável combate enérgico, às máfias, aos exploradores do trabalho ilegal, mulheres 
e crianças.

Desafio que também considero da maior importância, precisamente porque a imigração 
é um desafio verdadeiro nacional e não só de alguns, é a prática de um verdadeiro 
trabalho em rede que envolve não apenas o Estado, no seu poder central, regional e 
local, mas também a sociedade civil: entidades patronais e sindicatos, associações de 
direitos humanos, organizações não-governamentais. Tenho aqui de sublinhar, de um 
modo muito especial, pela sua enorme importância, de um lado a comunicação social, 
sem a qual uma nova mentalidade, aberta, facilitadora do acolhimento e da integração, 
não é possível.

Por outro lado, não posso silenciar o papel ímpar que tem desempenhando e espero 
que continue a desempenhar, além de outras religiões e confissões religiosas, a Igreja 
Católica, através das suas comissões nacionais e secretariados diocesanos, as suas 
organizações e iniciativas, Caritas, Paróquias, organizações não-governamentais, etc.. 
No terreno e no concreto, de pessoas e famílias, têm tido um desempenho inexcedível. 
Do futuro, apenas espero... mais e melhor.
Desafios, como vêem e sabem, não faltam.

E nós, Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas, como iremos responder, 
à parte que nos cabe neste desafio?

Com princípios claros, como temos procurado até aqui: igualdade, justiça, solidarie-
dade, multiculturalidade e unindo tudo isto, cidadania e humanismo. Mas, sobretudo, 
com clareza nos objectivos, limpidez nos métodos, coragem e confiança nos confrontos 
e iniciativas.

Para mim, duas ideias-força emergem, como fruto amadurecido do caminho até agora 
percorrido. A conveniência e oportunidade, a quase necessidade do Pacto Social sobre 
a Imiqração - isto é, a elaboração e o compromisso em torno de uma plataforma de 
grandes princípios mas da incidência prática - não esquecendo a situação de Portugal 
no Mundo e na Europa – uma plataforma de grandes princípios e de linhas de orienta-
ção que constituam a plataforma comum do entendimento e acção de Portugal como 
país de acolhimento e integração. Embora, como sempre acontece, alguns mais radicais 
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queiram ficar de fora, abarcando a quase totalidade da sociedade portuguesa, esta 
plataforma é possível e altamente desejável: Estado, Governo, oposição, associações 
de imigrantes, poder local, Igrejas, sindicatos, entidades patronais, organizações não-
-governamentais, associações de direitos humanos, etc..

Este compromisso, selado por um Pacto, seria um contributo significativo para pers-
pectivar a imigração, como realidade incontornável e positiva; para sublinhar que pela 
sua dimensão, a imigração é um desafio a toda a sociedade portuguesa, um desafio 
verdadeiramente nacional; finalmente, serviria para colocar a imigração no presente 
e no previsível futuro, como uma verdadeira questão de regime: não deste ou daquele 
governo, mas como uma realidade social que exige, nas suas grandes linhas, um verda-
deiro consenso nacional.

A segunda ideia-força que para mim emerge do caminho até agora andado e que este 
Congresso tornou patente, é a necessidade (em consonância com o previsto, mas ainda 
não proposto Plano Nacional da Imiqracão) de uma Lei-Quadro da Imiqração.

Na verdade, sobre imigração temos actualmente, além da Constituição, o regime legal 
do Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas (ACIME) e a regulamentação 
jurídica das Associações de Imigrantes; em breve teremos a regulamentação do regime 
de entrada, permanência e saúde de estrangeiros, e há ainda alguns diplomas, decisões 
e despachos avulsos; falta precisamente uma Lei-Quadro que integre estes vários ele-
mentos, melhore alguns dos existentes e preencha as lacunas legais, muitas das quais 
importantes que se fazem sentir, no dia-a-dia das Comunidades Imigrantes, na vida de 
cada um e de cada família e na sua articulação jurídica de direitos e deveres com e na 
Comunidade de acolhimento que é Portugal.

Preparada, reflectida, discutida, creio que essa futura Lei-Quadro da Imigração poderá 
ser um precioso instrumento para uma melhor integração, um maior desenvolvimento, 
uma mais conseguida dignidade, justiça e paz social.

Aqui ficam as ideias e as esperanças. Possam elas e também por isso lutarei, dar em 
breve os frutos desejados.

Uma palavra final de agradecimento ao Senhor Presidente da República. Renovo os 
agradecimentos iniciais, aos excelentes conferencistas, comentadores e moderadores 
deste Congresso; agradeço também a presença e a participação de tão numeroso e inte-
ressado público, relevando a presença de tantos imigrantes, vindos de tantas origens 
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e países e das suas associações representativas. Não posso omitir também a presença 
dos vários representantes diplomáticos e consulares que nos quiseram honrar com a 
sua presença. Saliento também a presença qualificada dos agentes e representantes da 
comunicação social, escrita, oral e televisiva que tão boa cobertura têm dado a este 
Congresso.

Agradeço calorosamente a presença e o apoio do Senhor Presidente da República, do 
Senhor Ministro da Presidência, do Senhor Secretário de Estado Adjunto, dos demais 
membros do Governo que estão e estiveram presentes ao longo destes dois dias. A 
vossa presença, para além de amizade, é, sem dúvida, sinal do interesse e empenho do 
Estado pela Imigração. Isso, é o que mais agradeço.

Finalmente, sentir-me-ia mal e até envergonhado, se não agradecesse a disponibilidade, 
competência e dedicação de toda a equipa do Alto Comissariado (incluindo os membros 
do curso de mediadores do CNAI) que asseguram tão eficazmente as infra-estruturas 
humanas e técnicas deste Congresso.

Não posso terminar, embora ele não o queira... de mencionar o extraordinário e discreto 
trabalho neste Congresso do meu bom amigo e colaborador, o Dr. Rui Marques, Alto 
Comissário Adjunto.

A todos, muitos parabéns e muito obrigado!
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Jorge Sampaio
Presidente da República Portuguesa

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Permitam que inicie esta intervenção dedicada aos problemas da integração de cidadãos 
estrangeiros na sociedade portuguesa, lembrando o que é óbvio e bem conhecido de 
todos os presentes - que Portugal é, desde há muito, pólo irradiador de intensos movi-
mentos migratórios transfronteiriços.

Até meados do século XX, a emigração transatlântica, com particular incidência no 
destino brasileiro, ultrapassava o fluxo de saídas para a Europa. Sabe-se, contudo, que, 
a partir dessa altura, foi a emigração para os países europeus mais desenvolvidos que 
passou a destacar-se.

No curto período que vai de 1960 a 1974, terão abandonado o País cerca de dois milhões 
de portugueses, ou seja, qualquer coisa como um quinto da nossa actual população 
residente.

É um número que nos deve fazer pensar.

Antes de mais, porque nos dá uma ideia da enorme vulnerabilidade da economia portu-
guesa de então e dos níveis de desemprego que teríamos tido de suportar se o êxodo em 
direcção aos países europeus mais desenvolvidos não se tivesse verificado.

Em segundo lugar, porque fornece uma primeira, mas expressiva, indicação sobre o grau 
de complexidade do processo de integração das sucessivas vagas de emigrantes portu-
gueses nas sociedades de acolhimento.

Em terceiro lugar, porque pensar num tão amplo conjunto de cidadãos emigrados não 
pode deixar de nos remeter para o sofrimento de tantos outros - os seus familiares e 
amigos - que aqui permaneceram. Julgo, aliás, que não terá sido feita, até hoje, a ho-
menagem devida ao estoicismo das mulheres portuguesas que, em condições de vida 
muito adversas, souberam garantir a rectaguarda da emigração nessa fase da história 
portuguesa, ora salvando a pequena exploração agrícola de uma morte anunciada, ora 
assumindo a gestão parcimoniosa das poupanças familiares, ora encarregando-se de 
novas missões relacionadas com a educação dos mais jovens.
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Lembrar-se-ão muitos portugueses da minha geração quanto nos impressionavam, a 
partir de certa altura, os depoimentos de emigrantes portugueses sobre as dificuldades 
de integração por eles sentidas nas sociedades de acolhimento. Dificuldades de comu-
nicação, dificuldades de legalização, dificuldades na obtenção de alojamento condigno, 
dificuldades em conseguir condições de dignidade mínima no trabalho - enfim, enormes 
obstáculos para se poderem afirmar, longe da sua terra, como cidadãos de corpo intei-
ro.

Sem esquecer os esforços que as próprias comunidades de emigrantes portugueses de-
senvolveram para poderem ultrapassar os círculos viciosos da exclusão a que tantas 
vezes se viam submetidos, vale a pena sublinhar quanto a democratização do País e, 
depois, a sua aproximação institucional à Europa contribuíram para a dignificação da 
condição dos nossos compatriotas emigrados.

Os tempos mudaram, mudaram muito.

Equilíbrios políticos e económicas à escala internacional, que pareciam duráveis e es-
tabilizados, sofreram alterações substanciais. Com elas, modificaram-se também as ló-
gicas e padrões dos movimentos populacionais transfronteiriços. E Portugal, um País 
habituado a ver-se como uma pequena comunidade nacional da periferia geográfica, 
económica e cultural da Europa, exportadora de mão-de-obra, acorda para uma reali-
dade nova - a da presença no seu território de um número significativo de imigrantes, 
oriundos, numa primeira fase, das antigas colónias africanas e, depois, dos Países da 
Europa de Leste e do Brasil.

A emigração de portugueses para o estrangeiro não se extinguiu - é bom lembrá-lo - se 
bem que corresponda a volumes bastante mais moderados do que outrora e tenha cada 
vez mais a característica de saída temporária.

No imaginário dos portugueses, é, contudo, a presença, e para alguns, a ameaça de ci-
dadãos estrangeiros à procura de integração na sociedade portuguesa o problema social 
que, em matéria de movimentos migratórios, hoje tem a primazia. A realização deste 
I Congresso sobre a Imigração, em boa hora promovido pelo Alto Comissariado para a 
Imigração e Minorias Étnicas, constitui, seguramente, a demonstração de que a socie-
dade portuguesa e os seus responsáveis políticos não ignoram a gravidade das questões 
associadas à imigração e estão disponíveis para as estudar em profundidade.
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Saúdo o facto de o Congresso ter sido concebido de forma a cruzar os pontos de vista 
de especialistas das ciências sociais com os de actores directamente envolvidos nas e 
pelas questões práticas em causa. Esta é uma fórmula que, dando garantias de rigor na 
análise, impede que o olhar se desvie ou distancie das circunstâncias concretas em que 
decorre o duro dia-a-dia de muitos imigrantes.

Não me tendo sido possível acompanhar o desenrolar dos trabalhos deste Encontro, 
tenho grandes expectativas relativamente aos resultados e propostas que dele decorre-
rão. De facto, a questão da imigração tem sido motivo de grande preocupação nos meus 
mandatos e sou particularmente sensível às indicações que nos chegam sobre alguma 
incompreensão dos cidadãos portugueses relativamente à presença de imigrantes no 
País.

Julgo que uma chamada de atenção para o modo como historicamente nos relacionámos 
com a emigração deve ser uma componente fundamental de uma acção pedagógica dos 
responsáveis políticos do País, dirigida a ultrapassar reacções espontâneas ou hetero-
geridas de medo, rejeição cultural ou mesmo xenofobia.

Foi com a intenção de propor alguns elementos para uma pedagogia da tolerância em 
relação aos cidadãos estrangeiros que residem entre nós que comecei por me referir à 
emigração portuguesa de há algumas décadas atrás. Há, contudo, outros elementos de 
conhecimento obtidos pelos especialistas desta área, muitos dos quais aqui presentes, 
que igualmente poderão ser mobilizados nesta perspectiva de esclarecimento cívico.

É preciso informar os cidadãos portugueses sobre o papel muito positivo da imigração 
em matéria de atenuação da tendência, ultimamente muito acentuada, para o envelhe-
cimento da nossa população residente. Sem essa imigração, seriam mais pessimistas as 
perspectivas futuras de sustentabilidade financeira do sistema de pensões a que todos 
achamos ter direito. Sem essa imigração, perderíamos a oportunidade de fazer entrar 
pessoal com qualificações escolares elevadas em sectores de actividade onde elas têm 
escasseado. Sem essa imigração ficaríamos, noutros segmentos do nosso sistema produ-
tivo, com postos de trabalho literalmente por ocupar.

Para tornar mais eficazes os esforços de integração de não nacionais na comunidade 
portuguesa, impõe-se, contudo, prosseguir o esforço de investigação.
Só aprofundando o conhecimento quer das condições concretas de existência dos imi-
grantes, quer das representações que eles e os cidadãos nacionais vão construindo 
sobre os Outros Diferentes será possível chegar a medidas eficazes de combate à margi-
nalização do segmento social em causa.
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Aliás, e como se terá tornado claro ao longo destes dois dias de Congresso, há expe-
riências concretas de trabalho de intervenção social nestes domínios que podemos 
considerar exemplares. Serviços públicos, sindicatos, autarquias, organizações não-go-
vernamentais, instituições ligadas às Igrejas, em particular à Igreja Católica, grupos de 
voluntários, entre outros, não têm permanecido sem ideias e de braços cruzados pe-
rante a magnitude dos problemas que se multiplicam à sua frente. É preciso olhar essas 
experiências com atenção, captando o que nelas há de generosidade, inventiva, rigor 
analítico e conhecimento de causa.

Todos sabemos que dificuldades sociais como as que decorrem do aumento do desem-
prego não são propícias à criação de um clima de abertura e tolerância dos cidadãos 
nacionais em relação aos imigrantes.

Avançar simultaneamente nas frentes da pedagogia cívica, do combate sistemático à 
entrada de imigrantes ilegais e das medidas políticas bem fundamentadas e tomadas a 
tempo, inclusive em matéria de planeamento das necessidades de mão de obra, parece-
-me ser condição indispensável para que a situação não se deteriore.

Importa também que a legislação já aprovada seja regulamentada com a urgência possível, 
sem que esta colida com a ponderação que tão delicada matéria exige.

Não é aceitável, por outro lado, que, num domínio onde o grau de desprotecção tende a 
ser especialmente acentuado e onde abundam situações pessoais de enorme delicadeza, 
o tratamento dado às pessoas as possa reduzir ao papel de supranumerários facilmente 
dispensáveis, sem quaisquer preocupações humanitárias.

Procurar agilizar os processos de legalização desses imigrantes de acordo com os critérios 
instituídos, nomeadamente em termos de inserção no mercado de trabalho, será, sem dúvi-
da, a solução que melhor se adequa às situações de maior precaridade.

Tenho consciência das dificuldades práticas com que se confrontam todos aqueles que, 
dia a dia, intervêm junto de populações imigrantes. Para eles, considerações de ordem
geral como as que aqui apresentei ou mesmo outras, mais fundamentadas, propostas 
pelos especialistas reunidos neste Congresso, poderão parecer demasiado afastadas dos 
problemas reais.

Julgo, contudo, que os espaços de debate alargado como o que, durante estes dois dias, 
aqui se concretizou, acabarão por se revelar bem mais úteis para a intervenção social 
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do que à primeira vista possa parecer. E isso tanto mais, quanto mais se aperfeiçoarem 
os mecanismos de discussão e acompanhamento sistemático das medidas e programas 
de acção nesta delicada área das políticas sociais.

Acredito que a realização do I Congresso Nacional sobre a Imigração constitua um marco 
decisivo na difícil caminhada para a construção de uma sociedade liberta de preconcei-
tos xenófobos e tolerantemente multicultural. 

Foi e é essa uma reivindicação dos emigrantes portugueses espalhados pelo Mundo. 
Espero que, enquanto país de acolhimento, saibamos impor a nós próprios esse mesmo 
generoso desígnio.
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