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Seminário 

Migrações Ibéricas. Memória e Processo de Desenvolvimento 

 

 

Introdução 

 

Em 11 e 12 de Novembro de 2009, o CEPESE – Centro de Estudos da 

População, Economia e Sociedade –, com sede no campus da Universidade do Porto, 

em colaboração com a Universidade de León, levou a cabo, nesta Instituição, um 

Seminário intitulado Migrações Ibéricas. Memória e processo de 

desenvolvimento/Migraciones Ibéricas. Memoria y processo de desarrollo, com quatro 

objectivos fundamentais: 

 reforçar a colaboração com a Universidade de León, uma vez que 

consideramos indispensável, no âmbito do processo de internacionalização 

do CEPESE – cuja estratégia passa por estabelecer relações privilegiadas 

com os países da Europa do Sul e América do Sul –, o estreitamento da 

cooperação com as universidades espanholas, nomeadamente com as 

universidades de Castilla-León e da Galiza; 

 agradecer à Universidade de León, na pessoa do professor Lorenzo 

Lopez Trigal, investigador que dedicou particular atenção à emigração 

portuguesa em Espanha, a colaboração que, durante vários anos, nos deu, 

enquanto membro da Comissão de Aconselhamento Científico do CEPESE; 

 homenagear os portugueses que, há mais de um século, têm emigrado 

para o país vizinho em busca de melhores condições de vida; 

 proceder à análise das migrações ibéricas ao presente integradas, no 

contexto histórico da sua evolução. 

 

No que diz respeito à emigração portuguesa para Espanha, sabemos que esta 

passou a ter significado a partir de finais do século XIX, com a saída de um número 

significativo de portugueses para as minas do norte de Espanha, nomeadamente para as 

Astúrias e região de León. 
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Este fenómeno recrudesceu nas décadas de 1960-1970 (confirmar), quando 

numerosos portugueses oriundos do interior de Portugal, de Trás-os-Montes, saíram 

para trabalhar naquela região espanhola como mineiros, mas parece ter conhecido uma 

redução significativa após a revolução portuguesa de 1974. 

Pouco sabemos quanto ao número daqueles que, no passado, foram trabalhar 

para Espanha. O primeiro estudo rigoroso sobre esta realidade data de 1994, quando sob 

a direcção de Lorenzo Lopez Trigal, foi publicada a obra La migracion de portugueses 

en España, que apresenta o estudo desenvolvido em 1992-1993 sobre esta problemática, 

por uma equipa de geógrafos, economistas e sociólogos pertencentes a várias 

universidades portuguesas e espanholas. 

Encontravam-se então em Espanha, segundo os dados do Ministério do Interior 

relativos a 1990, 33 268 residentes portugueses. 

Concluía-se então que o nível cultural, assim como a qualificação profissional 

dos imigrantes portugueses eram muito baixos, levando a que se dedicassem a trabalhos 

que exigiam uma escassa qualificação; e que os níveis de vida e integração dos mesmos 

na sociedade espanhola apareciam claramente influenciados pelas capacidades 

económicas dos distintos grupos. 

Esta emigração de portugueses para Espanha era proveniente sobretudo do norte 

de Portugal e distribuía-se fundamentalmente pela Galiza, zona mineira asturo-leonesa, 

província de Madrid e pelas províncias fronteiriças entre Salamanca e Huelva. 

A maioria dos portugueses a trabalhar em Madrid procediam fundamentalmente 

do norte interior, isto é, Trás-os-Montes. 

De então para cá, muito mudou. Portugal transformou-se num país de imigração. 

Mas tal facto não impediu que, apesar de ser um país de acolhimento, não continuasse a 

alimentar uma corrente emigratória, que engrossou significativamente na última década. 

O fraco desempenho da economia portuguesa na primeira década do século XXI levou a 

que os portugueses regressassem às migrações internacionais, realidade estrutural da 

nossa história, que teima em eternizar-se. 

O Eurostat menciona que, de 2006 para 2007, a emigração portuguesa aumentou 

111%, tendo abandonado o país, em 2007, mais de 27 000 dos seus habitantes. A 

emigração portuguesa dos últimos anos voltou a atingir níveis de há algumas décadas 

atrás. 

Se a França continua a ser o país em que residem mais portugueses, foi a 

Espanha que, entre 2005-2008, registou proporcionalmente o maior aumento de 



 

6 
 

emigrantes portugueses na Europa, seguida, em África, de Angola, onde o número de 

portugueses, ao presente, ultrapassa os 120 000. 

Quantos portugueses se encontram a residir em Espanha? As estatísticas do país 

vizinho referem, para 2008-2009, entre 135 000 a 140 000, o que nos permite concluir 

que a comunidade portuguesa aí enraizada, entre 2005-2009, teria duplicado. Destes, 

encontravam-se como trabalhadores 63 623, dos quais 78% no regime geral, 14% no 

sector agrário e 8% nas actividades marítimas. 

Nesse país com 46,7 milhões de habitantes e uma população estrangeira de 6 

milhões, a comunidade portuguesa ocupava a 12.ª posição entre as comunidades 

estrangeiras, a 3.ª da União Europeia, depois dos romenos e italianos. 

Não esqueçamos, porém, que, semanalmente, por vezes diariamente, milhares de 

portugueses atravessam e continuam a atravessar a fronteira, para trabalharem, 

sobretudo na construção civil, trabalhadores temporários que vão e vêm, escapando às 

estatísticas de cá e de lá, muitos deles trabalhadores ilegais e que, segundo algumas 

estimativas, se contam por mais de 45 000. 

Entre 2005-2009, o Sindicato da Construção do Norte de Portugal estima que 90 

000 portugueses foram trabalhar para Espanha na construção civil, número este que, na 

sequência da crise económica que se abateu igualmente sobre a Espanha, a partir de 

2008, terá descido para 35 000 a 40 000. 

As comunidades mais importantes de portugueses localizam-se na Galiza – 10 

000 –, em Madrid – 15 000 –, na Catalunha – 15 000 a 20 000, segundo o consulado 

português, uma comunidade formada em grande parte por gente qualificada, com 

profissões liberais –, Castela-Leão – 14 000 – e Andaluzia – 10 000. 

Na Galiza o mercado preferencial dos portugueses é o da construção civil, onde 

chegaram a trabalhar 30 000, estimando-se, no presente, que o seu número tenha 

baixado para 10 000. Mas neste caso, a deslocação temporária e mesmo diária dos 

portugueses ilude as estatísticas. 

Esta emigração portuguesa para Espanha é sustentada, fundamentalmente, como 

sempre foi, pelo norte de Portugal – distritos do Porto, Braga e Viana do Castelo –, 

havendo casos, como o do município de Marco de Canaveses, em que praticamente 

50% da sua população activa marítima trabalha (ou, pelo menos, trabalhava antes da 

actual crise económica) em Espanha. 

No Seminário que foi ponto de partida para esta publicação, intitulada 

Migrações Ibéricas. Memória e processo de desenvolvimento/ Migraciones Ibéricas. 
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Memoria y processo de desarrollo, infelizmente, não pudemos contar com qualquer 

estudo que, à luz da realidade presente, nos desse a conhecer uma análise comparativa 

acerca da emigração portuguesa para Espanha e da emigração espanhola para Portugal. 

Contudo, foi possível recolher um conjunto de artigos significativos sobre…… 
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Complejidad y perfil de las migraciones ibéricas, 

una aproximación geográfica 

 
Lorenzo López Trigal 

 

 

1. Geografía y población. Geografía y migración  

 

Los geógrafos han concedido siempre un papel prioritario al estudio de los 

hechos demográficos y a partir de los años 1950 tienden a situarlos en relación con los 

métodos utilizados por otras disciplinas, si bien esta convergencia de estudio ha restado 

en cierta medida las posibilidades de autonomía de la Geografía y se acentúan más los 

límites difusos y variables respecto a otras ciencias. Así nos encontramos con 

subdisciplinas con distintas denominaciones: ‘Geodemografía’ y ‘Geografía de la 

Población’, por un lado, ‘Demografía espacial’, ‘Demografía regional’ y 

‘Demogeografía’, por otro, dependiendo de que vaya delante el prefijo “geo” o “demo”, 

vienen a mostrar que estamos ante sistematizaciones que desde la Geografía o desde la 

Demografía convergen en una subdisciplina-franja en el ámbito de las ciencias sociales, 

confluyendo en temas de análisis como el que nos incumbe aquí de la movilidad 

migratoria, que “es quizá en el dominio que la geografía de la población ha podido 

mostrar una aportación más enriquecedora, incitando a los demógrafos a una visión más 

geográfica y menos centrada sobre las variaciones naturales. Aunque la rivalidad 

perdura en los contornos débiles entre la geografía y la demografía”1 y en escuelas 

geográficas como la francesa, la Geografía de la población viene a equivaler a “un 

análisis demo-socio-geográfico”2. 

Las nuevas orientaciones sitúan a la Geografía de la Población como una 

subdisciplina con autonomía relativamente reciente, en sintonía con los grandes 

interrogantes del mundo contemporáneo, y con un dinamismo favorecido por la 

disponibilidad mayor de datos, alcanzando una propia metodología y área de estudio 

que la posibilita especialmente para los estudios interdisciplinarios, donde el geógrafo 

puede desempeñar un papel útil según el contexto social en el que se encuentre, pues se 
                                                
1 LÉVY; LUSSAULT, 2003: 725. 
2 PAILHÉ, 1984. 
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presume que “los geógrafos tienen respuestas específicas para resolver algunos de esos 

problemas y pueden aportar útilmente su contribución, por modesta que sea, a su 

solución”3. En este sentido, “la Geografía de la Población es una disciplina con 

múltiples posibilidades… aplicadas, y a todas las escalas, desde la mundial, con las 

múltiples interacciones que provocan los procesos de globalización, a la escala más 

local, como es el espacio geodemográfico de un barrio; parecidas utilidades se pueden 

enumerar desde el lado del usuario de la geografía demográfica…para ciudadanos que 

tienen que utilizarla con fines de ordenación y gestión del territorio, a los que la utilizan 

para entender mejor las distintas sociedades, culturas o comportamientos 

demográficos”4. 

En este contexto, el fenómeno de la movilidad migratoria, en sus distintas 

formas de emigración, inmigración y migración de retorno, de su polarización en ciertos 

países y regiones en el mundo, así como los efectos y cambios que producen en el 

conjunto de la sociedad y territorios de origen y de destino, es uno de los temas más 

relevantes a los que se puede dedicar el geógrafo de nuestros días, en España o Portugal 

en particular. Relevante por sus impactos demográficos en la “capacidad de carga de un 

territorio/población”, así como por sus impactos urbanos, en especial en las áreas 

metropolitanas, en el hábitat (problemas particulares de vivienda, tanto en las zonas 

suburbanas como en los viejos centros), en el empleo, en los transportes, en el medio 

ambiente (preservación de espacios libres de la periferia), en la infraestructura social de 

equipamientos de barrio y del sistema general. Particularmente, su interés de análisis se 

centra en la contradicción integración/exclusión social y económica del inmigrante, de 

sus condiciones urbanísticas, sociodemográficas, económicas, culturales y políticas, 

siguiendo el enfoque locacional y de la distribución espacial de este hecho social, donde 

los modelos territoriales de desplazamientos pueden ser excelentes medios e 

instrumentos para su explicación como para su previsión. 

 

 

2. La aportación geográfica al estudio de la inmigración en España y 

Portugal  

 

                                                
3 NOIN, 1984: 83. 
4 GOZÁLVEZ, 1998. 
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Una muestra de la diversidad de tratamiento es la aportación geográfica sobre la 

emigración de personas de los dos países en el pasado y más recientemente sobre la 

emigración de retorno, pero, sobre todo, en los últimos veinte años de investigación 

destaca el fenómeno de la inmigración extranjera, a partir de múltiples publicaciones y 

proyectos de investigación, y caracterizada por una visión cada vez más abierta a 

cuestiones diferentes a la distribución espacial como son los problemas de los 

inmigrantes de tipo laboral y de su integración sociocultural5 y abundando en esta 

diversificación de enfoques y de temáticas, ciertas reflexiones recientes de geógrafos 

acerca del fenómeno de la inmigración se dirigen también desde planteamientos de tipo 

ético6. Asimismo, a lo largo del último decenio, además del ámbito académico, en el 

medio profesional, los geógrafos son demandados por instituciones públicas 

autonómicas y locales y ONGs para la redacción de informes técnicos sobre la 

población o sobre la migración, contribuyendo así a la aplicación de conocimientos y 

propuesta de medidas en este campo.  

En definitiva, muchas son las cuestiones a tratar en relación con el fenómeno de 

la inmigración, que podríamos diferenciar entre las que parecen “relevantes para los 

investigadores y expertos” y las que son más bien “relevantes para los propios 

inmigrantes”7: Desde la primera visión, podrían concretarse las siguientes temáticas de 

aproximación geográfica y socioeconómica: a) la contabilidad de las magnitudes del 

flujo migratorio y su explotación por diversas metodologías; b) el tratamiento 

demográfico y político8; c) la distribución espacial de los destinos y de los lugares de 

origen9, junto a los circuitos de la migración temporera10; d) los efectos de la 

interrelación migración y desarrollo desde un tratamiento económico, demográfico o 

urbano11; e) la movilidad laboral y geográfica de la población extranjera12.  

                                                
5 LÓPEZ TRIGAL, 2001. 
6 CAPEL, 2001. 
7 LÓPEZ TRIGAL, 2000. 
8 GODENAU; ZAPATA, 2005. 
9 LÓPEZ TRIGAL, 2008. 
10 GOZÁLVEZ PÉREZ; LÓPEZ TRIGAL, 1999. 
11 FONSECA, 2008; VALERO, 2008. 
12 PUMARES, 2006. 
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Desde la segunda visión, en cambio, son de interés para los inmigrantes: a) las 

actitudes de integración o exclusión de los nacionales del país de destino13; b) los 

servicios de escolarización, de salud, así como la accesibilidad a la vivienda; c) las 

políticas de migración del país de destino en relación a su estatuto de inmigrante y las 

posibilidades, por ejemplo, de reintegración familiar. 

Las cuestiones planteadas son numerosas y no se agotan fácilmente. Las 

preguntas que nos podemos plantear se suceden una tras otra: cuántos son los 

inmigrantes en cada territorio? Quiénes son? Cómo se encuentran? De dónde vienen? 

Dónde se han localizado o por dónde circulan? Desde cuándo están aquí? Qué 

planteamientos de futuro personal y familiar se hacen, de retorno o de asentamiento 

definitivo? O bien qué tendencias comparativas se observan en la migración en España 

y Portugal? La caracterización de la población inmigrante nos conduce a diferentes 

métodos de investigación para abordar la multidimensionalidad del hecho social de las 

migraciones, que van desde enfoques generales y sectoriales y por tanto 

pluridisciplinares14 a las que estudian tendencias comparativas de una misma 

procedencia de comunidades de inmigrantes15 y entre ellas, sin duda, están las 

procedentes de investigadores y equipos formados por geógrafos, en una mayor o menor 

medida. 

Nos enfrentamos, pues, en estos años últimos al tránsito a un nuevo modelo 

migratorio en los países del Sur de Europa (desde Chipre hasta Portugal), con un nuevo 

giro en todos ellos, aunque con matices particulares en cuanto a fases y caracterización, 

en relación a un ritmo rápido de entrada de extranjeros y del saldo migratorio resultante, 

ahora netamente positivo, con los efectos consiguientes en la distribución espacial 

(densidad poblacional) y en la estructura de edades y sexos de la población recién 

instalada en estos territorios. Son los nuevos países-destino de la migración a Europa, 

con un creciente ritmo de llegadas a partir de 1998 y una similar caracterización de este 

tipo de movilidad en cuanto a entradas en parte clandestinas, sucesivas regularizaciones 

de extranjeros irregulares así como una desorientación en las políticas migratorias16. Por 

otro lado, se ha demostrado por diferentes motivos, socio-demográficos y económicos, 

que la Europa del Sur necesita el asentamiento de nueva población al haberse producido 
                                                
13 PASCUAL de SANS, 2007. 
14 COLECTIVO IOÉ, 2002. 
15 HELLERMANN; STANEK, 2006. 
16 FONSECA, 2002a; LÓPEZ TRIGAL, 2003. 
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en ella de manera progresiva el envejecimiento demográfico y el consiguiente declive 

del saldo natural y falta de mano de obra en ciertos segmentos de empleo. 

 

 

3. El perfil de las migraciones ibéricas y el papel político y profesional del 

geógrafo  

 

Pues bien, pasemos a referir una secuencia de consideraciones sobre la cuestión 

analizada a fin de aproximarnos al fenómeno de estudio.  

En primer lugar, es constatable la progresiva cuantía de los inmigrantes 

extranjeros en España y Portugal. Si cabe, más en el caso de España, que se puede 

estimar sin apenas error que a la altura de 2009 se contabilizan unos cinco millones y 

medio de inmigrantes “empadronados”, esto es, alrededor de un 12 por ciento de la 

población nacional, lo que representa en el sistema migratorio europeo un porcentaje 

entre los más altos de los países tradicionales de destino de la inmigración en la Unión 

Europea. Mientras que con cifras menores y un conteo diferente y más restrictivo en el 

caso de Portugal, en cuanto que los inmigrantes “residentes” eran, en 2007, 401.612, 

esto es, el 3,7 por ciento de la población total, si bien sumando los extranjeros 

“autorizados de permanencia” y registrados en el Ministerio de Administración Interna 

representan una cifra de efectivos cercana a la de los residentes, por lo que se colige que 

el porcentaje asciende alrededor del 6 por ciento, con todo, la mitad del observado para 

España. Asimismo, se advierte en ambos países que durante el último bienio 2008-2009, 

como consecuencia de los efectos de la recesión, la crisis económica ha provocado una 

ralentización de las llegadas y un incremento de retornos de inmigrantes a sus países de 

origen, lo que se traduce incluso, en el caso de España, en un descenso leve del número 

total de inmigrantes, observado en los últimos datos del Padrón de habitantes y de la 

Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística17, lo que podría 

entenderse por ahora como un cierto cambio de tendencia. 

En segundo lugar, en cuanto al perfil de la inmigración se caracteriza, en el caso 

de España: 1.º) por el aumento del número de países de procedencia de los inmigrantes, 

si bien destacan los tres primeros países de tres continentes diferentes (Marruecos, 

Ecuador, Rumanía); 2.º) la relativa concentración territorial en su distribución en áreas 

                                                
17 Jornal El País, 24 octubre 2009. 



 

13 
 

metropolitanas y litoral mediterráneo e insular, con regiones en las que se supera el 15 

por ciento de extranjeros (Baleares, Canarias, Cataluña, Valencia, Murcia) así como dos 

regiones interiores, Madrid y La Rioja, a diferencia de otras regiones con tasas incluso 

por bajo del 5 por ciento y retardatarias en cuanto al proceso migratorio; 3.º) la elevada 

concentración en ciertos ámbitos sectoriales de la actividad económica (construcción, 

servicios privados, hostelería, agricultura); 4.º) la elevada proporción de inmigrantes en 

edades jóvenes y activas (entre los 20 y 45 años); 5.º) el elevado nivel de temporalidad 

en los contratos de trabajo (65 por ciento), a la vez que un tercio del empleo creado en 

España es cubierto por inmigrantes; y 6.º) una política gubernamental cada vez con más 

restricciones en la entrada al país18 y máxime en la coyuntura de crisis actual.  

Mientras que en el caso de Portugal hay un perfil en parte diferente, en cuanto a 

que 1.º) las comunidades de origen están más equilibradas en la proporción de 

continentes, aunque la inmigración económica es principalmente europea del Este y 

africana; 2.º) se da una concentración de los destinos migratorios sobre todo en la 

periferia del área metropolitana de Lisboa, que acumula algo más del 50 por ciento de 

los efectivos totales asentados en Portugal19; 3.º) en su conjunto, la población extranjera 

evidencia sobre todo un modelo de fijación semejante al esperado para los inmigrantes 

poco cualificados, esto es, una población con un marcado sesgo masculino en edad 

activa20,  aunque también, por otro lado, sea peculiar el caso de la migración de 

europeos jubilados en Algarve y Madeira. 

En tercer lugar, convengamos, pues, en la relevancia creciente en la sociedad y 

en el territorio español y portugués de este fenómeno, desde muy diferentes parámetros 

de investigación y de estudio de casos. Al menos tres de los indicadores, entrelazados 

entre sí, interesarían en particular al geógrafo profesional que trate sobre el fenómeno y 

su problemática espacial y social. Un primer indicador es el de la comprobación de 

hasta qué punto, dependiendo de los diferentes territorios que se estudien, los flujos de 

inmigrantes apuntalan el declive de la población autóctona o incluso lo cambian por un 

ligero crecimiento de la natalidad, como ya se está constatando en cierta medida en el 

contexto nacional español y más en particular en ciertas ciudades y espacios donde se 

concentra la reciente inmigración. La cuestión, planteada así, revisaría necesariamente 

                                                
18 COMISIONES Obreras, 2003. 
19 FONSECA, 2002a, 2002b. 
20 BAGANHA; MARQUES, 2001: 16. 
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las proyecciones de población de los últimos años y la disponibilidad y medida del 

recurso de población. Un segundo indicador, enlaza con la distribución geográfica, esto 

es, la concentración o dispersión de esta población y sus circuitos. Lo cual supone que 

se produzca una serie de cambios geográficos que repercuten en la planificación y la 

ordenación territorial. Un tercer indicador sería el de los efectos de la entrada de nueva 

población, que plantea una serie de demandas de más servicios públicos básicos e 

infraestructuras, anteriormente no previstos, para estos inmigrantes “hoy padres de 

inmigrantes y mañana españoles o portugueses...”.  

En cuarto lugar, ante esta nueva realidad social, cuál es el papel de la 

Administración, cómo se debe comportar? Se entiende que esto dependerá de cuantos 

informes, diagnósticos y evaluaciones que del fenómeno en particular se hagan (caso de 

los elaborados por los Observatorios nacionales o regionales de la inmigración) y de las 

propuestas de medidas y programas acordes con documentos técnicos anteriores y los 

medios disponibles, que los representantes políticos quieran llevar a cabo. Una vez más, 

el papel que adopten  técnicos y políticos es la clave para la acción. Pero ante todo, 

debemos ser conscientes que se abre un campo de acción profesional nuevo entre los 

geógrafos españoles y portugueses como expertos en distintos aspectos que atañen al 

mundo de la inmigración, incorporados a las Administraciones Públicas (Observatorios 

de la Inmigración, Servicios Sociales, Planes Integrales para la Inmigración), a las 

ONGs con incidencia en la migración, los Sindicatos y las Asociaciones Empresariales. 

En este contexto, el papel del geógrafo, profesional como académico, puede ser bien 

útil según el entorno en el que se encuentre, pues se presume que “los geógrafos tienen 

respuestas específicas para resolver algunos de esos problemas y pueden aportar 

útilmente su contribución, por modesta que sea, a su solución”21. 

En conclusión, podría advertirse, después de la revisión realizada, que en los dos 

decenios transcurridos de estudios de la inmigración extranjera en España y Portugal, se 

consolida con cierto arraigo una línea de investigación tanto multidisciplinar como 

disciplinar bien extensa en literatura y fructífera en cuanto a planteamientos y métodos 

de estudio llevados a cabo en estos años, que se coloca ya a la altura de la producida por 

estudiosos y equipos existentes desde hace más tiempo en los países de nuestro entorno. 

Asimismo, cabe profundizar en los estudios de casos comparativos entre los nuevos 

países de la inmigración en la Europa del Sur, en especial respecto a los casos de Italia y 

                                                
21 NOIN, 1984: 83. 
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Grecia, con los que debería intentarse una aproximación estrecha en este campo, al 

mismo tiempo que se desarrollen los estudios migratorios conjuntos entre 

investigadores españoles y portugueses, como se ha tratado de hacer así en este primer 

Seminario de Migraciones Ibéricas. 
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Identidad y asistencialismo mutual y beneficiente: 

 el asociacionismo español en la emigración a América 
 

 

Juan Andrés Blanco Rodríguez 

 

 

Las asociaciones creadas por los emigrantes españoles en América constituyen 

uno de los elementos más relevantes de su actuación colectiva. Por otro lado, buena 

parte de la recuperación de la visibilidad de estos emigrantes ha sido posible a partir de 

estas entidades asociativas. Las asociaciones son la memoria institucional de la 

emigración y la parte más visible de ella1. En ellas se ha reflejado una cierta memoria 

colectiva de la emigración y dentro de las mismas se han evidenciado las tensiones 

identitarias que atraviesan esta memoria. Fueron un instrumento importante en apoyo de 

los inmigrantes, elemento clave de la presencia española en América y de la 

visualización que desde América se tenía de esa presencia, y en alguna medida lo son 

en la actualidad cuando se encuentran inmersas en un proceso de notorio cambio por la 

evolución de las mismas en relación con los cambios en los países en que se asientan, la 

progresiva desaparición de una masa significativa de emigrantes nacidos en España – y 

el envejecimiento de los que quedan – y la revitalización de muchas y la creación de 

otras en relación con el proceso de modificación de la organización territorial en 

España. 

 

 

Significación del asociacionismo 

 

Uno de los aspectos que tal vez despiertan mayor interés en la temática 

migratoria actual se refiere a la incorporación de los inmigrantes a los países de 

recepción. Más aún, a los especialistas en este fenómeno les llama la atención la 

proliferación de asociaciones que los inmigrantes van fundando desde poco después de 

su llegada. Es significativa la práctica asociativa entre los emigrantes procedentes del 

sur de Europa, donde la experiencia asociativa era sensiblemente inferior a la existente 

                                                
1 BLANCO, 2008: 9. 
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en el norte2. Autores como Fernando Devoto consideran que la tendencia asociativa es 

mayor entre los emigrantes que entre los que permanecen en su país y refleja quizás la 

posible ruptura parcial del universo cultural y las redes de sociabilidad y subordinación 

en las que el emigrante estaba inserto en su lugar de origen3. Llama la atención también 

que para muchos de los inmigrantes españoles y de otras nacionalidades, las sociedades 

creadas en los países de destino constituyen la primera experiencia asociativa que 

tienen, en especial entre los procedentes del medio rural, que eran la mayoría. Una vez 

tenida la primera, sí es frecuente que la extiendan en los sucesivos destinos.  

Se ha señalado que las asociaciones resultan fundamentales en la integración de 

los emigrantes, dado que tienen estrecha relación con la decisión, más o menos 

consciente, de asentarse en el nuevo destino, hacerse un espacio y construir, expresar y 

mantener una nueva identidad colectiva. Aunque el papel del asociacionismo en los 

procesos de integración sigue siendo controvertido. Una de las preocupaciones y retos 

de todo grupo inmigrante se centra en conseguir mantener y hacer compatibles su 

identidad primigenia con las señas de identidad de la sociedad en la que se inserta. 

Según se ha apuntado, en una primera etapa, cuando los inmigrantes se ubican en un 

escenario multiétnico, tratan de definir sus fronteras identitarias frente a la propia de la 

sociedad de acogida y otras presentes, incidiendo en sus rasgos culturales propios para 

reforzar su visibilidad. 

Cuando se ha conseguido esto, se pone el acento en la reinterpretación, 

redefinición e incluso la relativa invención de sus tradiciones propias, tratando 

paralelamente de integrarse en su nueva sociedad utilizando como palanca un amplio 

tejido asociativo étnico que les facilita influencia, en buena medida por la acción de sus 

líderes, y paralelamente les proporcionan servicios de educación, cultura, atención 

sanitaria y asistencial, además de ayuda mutua4. A media que se van logrando estos 

objetivos y los inmigrantes comparten identidades cruzadas, mestizas o anfíbias por la 

relación entre la suya primigenia y la de la sociedad de acogida, los dirigentes procuran 

orientarlos progresivamente hacia un proceso de aculturación.  

Através de esta actuación como mediadores las elites de los colectivos 

inmigrantes alcanzan influencia y capital relacional entre las clases dirigentes del país 

                                                
2 BARTHÉLEMY, 2003. 
3 DEVOTO, 1992a: 174. 
4 SOLLORS, 1989; DEVOTO, 1992b. 
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receptor y al mismo tiempo reconocimiento en la sociedad de partida, liderazgo que se 

reduce al aceptar la segunda generación de inmigrantes los elementos culturales básicos 

y valores de la sociedad de acogida5. Como apunta José Antonio Vidal, “este será, de 

alguna manera, el proceso de socialización de las colectividades españolas en 

América”6. 

Los ámbitos de sociabilidad formales constituidos por los emigrantes cumplen al 

mismo tiempo, al menos en muchos casos, una doble función aparentemente 

contradictoria: recrean identidades primigenias de los inmigrantes y facilitan en cierta 

medida la integración en las sociedades a las que llegan como algo extraño. Sin duda se 

centran en el mantenimiento y recreación del sentido de lo propio mediante la 

incidencia y la recuperación de la historia, el mantenimiento de los símbolos, la 

valoración y defensa de la unidad del grupo frente a los “otros”. Junto a prácticas 

centradas en el reforzamiento de los vínculos de solidaridad entre el grupo inmigrante, 

paralelamente las asociaciones sirven de plataformas de interlocución y presencia social 

y política en las sociedades de acogida y sus culturas. Desarrollan y favorecen 

estrategias de relación, negociación y asimilación con la sociedad de acogida. Aunque 

el tema del papel del asociacionismo en sentido general y del español en particular en 

los procesos de integración precisa un tratamiento más diversificado.  

Además de la significación que las asociaciones cumplen en el proceso de 

integración, su importancia reside en la amplia gama de funciones que cumplen. Como 

ha señalado Consuelo Naranjo, “estas asociaciones actuaron de amortiguador del 

choque cultural a la llegada del individuo al posibilitar su incorporación-adaptación al 

nuevo país. Ellas proporcionaron al recién llegado la seguridad frente a un medio 

desconocido, le cubrían las necesidades afectivas, económicas y culturales en un primer 

momento”7. Le ayudan a mantener su identidad étnica y le proporcionan puntos de 

referencia en cuanto a su identidad en el nuevo país, lo que posibilita que mantenga una 

continuidad con la vida que dejó atrás.  

Estos espacios de sociabilidad responderán a la urgencia del encuentro, un 

encuentro repleto de imperativos afectivos, sociales e incluso económicos8. Económicos 

en algunos casos de especial indigencia, afectivos al permitir la reconstrucción de redes 
                                                
5 HUGHES, MCGILL, 1952. 
6 VIDAL, 2008: 304. 
7 NARANJO, 1988: 96. 
8 COLEMAN, 1990. 
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primarias desarticuladas por el alejamiento de su país de origen y reforzar espacios 

privados rotos por la emigración; y sociales, ya que surgen frente a la llamada a la 

reconstrucción de un pasado discontinuo generado por la propia emigración en el que 

interpretar comúnmente una historia compartida que preste la eficacia emotiva 

necesaria.  

Las asociaciones son asimismo un centro de acceso a la información, aspecto 

fundamental para superar la incertidumbre que muchas veces acompaña al emigrante en 

un país desconocido, aunque las redes de relación hayan trabajado ya en esa dirección 

desde la etapa previa a la emigración. El asociacionismo, pues, va a ayudar a relativizar 

el paradigma del desarraigo derivado de la condición de migrante.  

Entre las diversas funciones que realizan las asociaciones está una que facilita el 

propio inicio de la emigración. Muchas veces sirven de aval para sortear los trámites 

exigidos por distintos países para entrar en los mismos, lo que determina que en 

ocasiones los inmigrantes sean miembros de algunas de estas asociaciones antes de 

llegar al país donde han sido constituidas9. 

Las asociaciones nos permiten conocer asimismo el imaginario de estos 

colectivos de emigrantes a partir de la iconografía y símbolos de las sociedades que 

crean y mediante las representaciones que reflejan en sus teatros, festivales y 

conmemoraciones patrióticas.  

La proliferación de publicaciones periódicas creadas o alentadas por estas 

asociaciones aporta una información de gran interés sobre el quehacer sociocultural de 

los emigrantes en los lugares de acogida, como mecanismo de autoprotección y ayuda 

mutua. Esta prensa supone un elemento básico de defensa. Estas publicaciones – y otras 

internas de las asociaciones – constituyen una fuente de gran interés para reconstruir la 

historia de los inmigrantes, así como la reelaboración de sus culturas de origen en 

contacto con un nuevo contexto sociocultural10. 

Por todo lo expuesto, Fernando Devoto ha resaltado que el asociacionismo de la 

emigración, al margen la desigual atención que ha tenido en los lugares de origen, 

constituye un capítulo mayor de la historia social de los países receptores del flujo 

migratorio11. Sin embargo, apesar de ello, al proceso asociacionista constituido por los 

                                                
9 NARANJO, 1987: 47-48. 
10 GUANCHE, 1999: 256. 
11 DEVOTO, 1992a: 174. 
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emigrantes se ha prestado insuficiente atención.  

 

 

Asociacionismo español en América 

 

Ha habido insuficiente atención en general y menor en el caso español. Sin 

embargo, en conjunto, los españoles darán lugar en América, fundamentalmente hasta 

los años treinta del siglo XX, a un muy notable proceso asociacionista que apesar de los 

estudios aparecidos en especial en torno a la efemérides del quinto centenario del 

descubrimiento y el interés por los estudios migratorios en algunas regiones, no ha 

recibido la atención historiográfica que merece, carencia que es extensible al conjunto 

de los estudios sobre sociabilidad en España12. 

Sin embargo, tuvo una extraordinaria importancia. Efectivamente, una de las 

características más notables del proceso de integración de los emigrantes españoles a las 

sociedades americanas durante los siglos XIX y XX ha sido la creación y desarrollo de 

un movimiento asociativo que los representaba. Estas asociaciones constituirán una 

plataforma de relación entre los propios inmigrantes, pero también con sus lugares de 

origen y con España. 

Seguramente tenía razón el miembro de la Academia Gallega Adolfo Calveiro 

Couto cuando afirmaba en 1964 que “lo que representan a beneficio de sus afiliados o 

socios, las instituciones de naturaleza similar a Naturales de Ortigueira – ésta única en 

Cuba, por el número de los servicios que presta a sus miembros –, no pueden 

imaginárselo siquiera quienes no conozcan, directa e íntimamente, los móviles que las 

inspiraron y los modos y procedimientos para que las mismas se desarrollen, sostengan 

y rindan sus frutos naturales”13. 

El asociacionismo español entre la emigración en América muestra diversas 

facetas que deberían reflejar su importancia. Una, no necesariamente la más relevante, 

su dimensión numérica. Como ejemplo puede valer considerar que, en un momento 

determinado, más de un tercio de la colonia española en Cuba era miembro de alguna 

asociación. En los años cincuenta del siglo pasado, las sociedades españolas en la mayor 

de las Antillas tenían unos 400.000 afiliados, con entidades como el Centro Asturiano que 

                                                
12 CANAL, 1992; ARIÑO, 2004. 
13 CALVEIRO, 1964. 
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casi llega a los 100.000, o la Asociación Hijas de Galicia que supera esta cifra. Más 

significativa es sin duda su labor: Además de su actuación benéfica, asistencial y de 

ayuda mutua, fundamental en el plano sanitario como puede comprobarse en las 

memorias de muchas de estas asociaciones, llevan a cabo una muy significativa labor 

recreativa y cultural de mantenimiento y redefinición de identidades diversas: nacional, 

regionales y provinciales, en general no contradictorias, pero sí en algunos casos.  

Habría que tener en cuenta la percepción de los propios emigrantes que 

consideran a estas asociaciones fundamentales en el proceso de adaptación a los lugares 

que llegan: “El centro Asturiano – expone en 2006 el Presidente de la Sociedad 

Asturiana de Beneficencia en Cuba –, como otras sociedades españolas, jugaron un 

papel muy importante para que los emigrantes, que llegábamos de España, 

encontráramos trabajo, amigos y, lo que es muy importante, conociéramos las “reglas 

del juego” del país al que llegábamos, que, aunque pareciera menos, era un país 

extranjero”14. 

 

 

A qué responde el asociacionismo español en América? 

 

Como para el conjunto del asociacionismo, la motivación también es compleja 

entre las formas de asociacionismo voluntario constituidas por los inmigrantes 

españoles y tiene que ver en buena medida en un principio con la insuficiencia o la 

práctica inexistencia de servicios básicos del Estado como la atención sanitaria y 

educativa. Las asociaciones buscan la superación de problemas y también responden al 

intento de reinventar un sentido provisorio de la comunidad añorada – se persiguen 

enclaves para la convivencia, la reconstrucción de vínculos y la producción de 

identidades. Asociacionismo cultural y festivo, convivencial y recreativo, como se 

refleja en las asociaciones que se asientan sobre la actividad recreativa que se centra en 

la distracción, la evasión y las practicas festivas.  

Es decir, hay asociaciones orientadas estrictamente a la sociabilidad y otras 

centradas en la solidaridad o la ayuda mutua y en ocasiones algunas responden también 

a las dificultades que tienen los inmigrantes para la participación política directa, 

                                                
14 Entrevista con Constantino Díaz Luces, “Constante”, Presidente de la Sociedad de Beneficencia 

Asturiana y durante 32 años empleado en el Centro Asturiano. La Habana, Abril de 2006. 
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aunque las asociaciones constituidas por la emigración económica inciden generalmente 

en su carácter formalmente apolítico. Sin olvidar las sociedades estrictamente sindicales 

o políticas. Motivación compleja y estructura asimétrica, por lo que hay que considerar 

el carácter multifactorial de la dinámica de la producción asociativa entre los 

inmigrantes, teniendo en cuenta que existen múltiples fuentes de la asociatividad (tanto 

convivencial como productora de servicios y altruista). Diversidad, complejidad y 

variada vitalidad de este asociacionismo español, que se inicia en torno a mediados del 

XIX y sigue en la actualidad. 

Como ha apuntado Moisés Llordén, las primeras asociaciones de los inmigrantes 

españoles en América en la época contemporánea responden al intento de hacer frente a 

algunos de los problemas que se le plantean en los países de acogida, que al margen de 

las concomitancias culturales, étnicas o de otro tipo, son conscientes de un cierto grado 

de inseguridad en un medio distinto a aquel del que proceden15. Responden sin duda a la 

necesidad de dotarse de una serie de servicios y ayudas cuya urgencia siente con fuerza 

la emigración española, como ocurre con otros colectivos de emigrantes. Tienen 

también sin duda un componente de solidaridad y de altruismo en muchos casos. Y a 

esas finalidades más perentorias se van uniendo otras de motivación diversa, desde las 

políticas a las deportivas, conformando un abigarrado mosaico de espacios formales de 

sociabilidad que inciden en aspectos fundamentales para el emigrante como la 

integración y la identidad. 

En la conformación de estas asociaciones juega muchas veces la identidad étnica 

nacional, pero en ocasiones constituían una forma de institucionalizar la importancia de 

los lazos regionales, que con frecuencia se superponen a los de vecindad y familia, y al 

mismo tiempo ofrecen determinadas funciones propias de la unidad familiar, tratando de 

llenar la nostalgia que siente el inmigrante. Jesús Guanche considera que fue “en 

América donde la concurrencia de elementos étnicos hispánicos (...) contribuyó 

decisivamente a la reafirmación de una autoconciencia étnica hispánica en oposición al 

arraigado regionalismo peninsular”, afirmación que hay que matizar según para qué 

periodos de la emigración y según países, pues en el caso del asociacionismo español 

las instituciones regionales tienen en algunos países de acogida una vitalidad similar o 

mayor que las globalmente españolas16. Como afirma Kenny refiriéndose a México, el 

                                                
15 LLORDÉN, 1992. 
16 GUANCHE, 1983: 127. 
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asociacionismo español de base regional supone para el emigrante una “base para hacer 

alianzas en un nivel menos abstracto y más con- fiable que la nación, pero no tan seguro 

como la familia o el pueblo”17. Hay que tener en cuenta que no siempre se daba ni 

mucho menos una contradicción de fondo entre diversas formas de identidad, lo que se 

traducía en la pertenencia de los mismos individuos a asociaciones distintas, 

fundamentalmente los grupos dirigentes18. En la colonia española en América van a 

convivir asociaciones españolas con otras de agrupamiento regional, provincial, 

comarcal e incluso local. Pero, por otro lado, en algunos casos, como ocurre en Buenos 

Aires, no pocos inmigrantes estarán integrados en sociedades de socorros mutuos 

formadas por distintas nacionalidades, lo que cuestiona en cierta medida la voluntad 

étnica de los mismos19. 

 

 

Tipología de las asociaciones de los inmigrantes españoles 

 

No es fácil establecer una adecuada tipología de asociaciones españolas en 

América, teniendo en cuenta la mencionada diversidad de motivaciones a que 

responden. Las perspectivas para el emigrante que llegaba a América durante el siglo 

XIX sin el apoyo de familiares o coterráneos en el país de acogida no eran halagüeñas y 

en muchos casos sus esperanzas de mejora se frustraban rápidamente. Esta situación era 

de sobra conocida, y temida, por los emigrantes con buena situación económica, lo que 

explica que las primeras asociaciones que se forman sean de beneficencia, que 

responden a factores de carácter humanitario, de vinculación afectiva con los paisanos. 

Como respuesta a esa difícil situación económica del recién llegado surgen también, y 

ahora desde las filas de los emigrantes más desfavorecidos, las sociedades de socorros 

mutuos. A éstas seguirán pronto otras donde a esa finalidad asistencial se unen otras de 

carácter recreativo, cultural, social, educativo, etc.  

Responde la experiencia asociativa, por tanto, a una motivación múltiple, y de 

ahí lo múltiple de sus formas. El fomento de las relaciones personales y profesionales 

entre personas del mismo grupo nacional, e incluso regional, provincial y de lugar 
                                                
17 KENNY, 1979: 84. 
18 La Administración española sí verá con preocupación la creación de asociaciones que refuerzan la 

identidad regional. AMAE. H. 2351. Cuba, Política Exterior, leg. 1911. 
19 SÁNCHEZ ALONSO, 1992: 34-35. 
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concreto de origen; intereses mutualistas, sindicales, labores de beneficencia, 

asistenciales, recreativas, culturales, educativas, políticas, económicas, entre otras, están 

en el origen de las iniciativas asociacionistas. Aspiraciones étnicas, carencias afectivas y 

necesidad de ciertos servicios.  

Muchas veces las asociaciones surgidas con una finalidad concreta van 

incorporando otros de los servicios mencionados en función de los intereses de los 

asociados. Las sociedades de beneficencia incorporan en ocasiones fines mutuales, y las 

de socorros mutuos servicios de beneficencia, mientras los centros regionales suelen 

presentar una gama amplia de objetivos. En ocasiones surgen distintas asociaciones 

como repuesta a un mismo problema, pero desde segmentos sociales y con objetivos y 

planteamientos ideológicos distintos. De lo expuesto se deriva la dificultad para 

establecer una clasificación de estas asociaciones que, siendo operativa, responda a una 

valoración general del papel de las mismas. 

 

 

El asociacionismo en los países americanos de mayor inmigración española  

 

Siendo los dos países que acogen los mayores contingentes de la emigración 

española, será en Cuba y Argentina donde tenga un mayor desarrollo el 

asociacionismo20.  El mantenimiento de la vinculación colonial durante el siglo XIX y 

el enorme peso que mantuvo la emigración española en la Mayor de las Antillas fueron 

factores muy relevantes en el modelado del movimiento asociativo en Cuba, 

diferenciándolo en algunos aspectos de lo ocurrido en los países del continente. La 

principal de esas diferencias se halla en el surgimiento, desde épocas bastante 

tempranas, de entidades que se fueron conformando en base a criterios de agrupamiento 

regional, en lugar de agrupar  a los inmigrantes de toda España. Así, ya en 1841 se 

fundó la Sociedad de Beneficencia de Naturales de Cataluña, presidida por el capitán 

general de la isla. Mientras en los países en donde el enfrentamiento con los residentes 

españoles había sido agudo durante las guerras de independencia (como México o 

Venezuela) o en aquellos que incorporaron un porcentaje elevado de inmigrantes de 

otros orígenes (casos de Brasil, Argentina, Uruguay y Chile), la formación de 

sociedades de ayuda mutua que se definían como españolas, sin otra distinción, fue el 

                                                
20 BLANCO y FERNANDEZ, 2005. 
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procedimiento más habitual para apelar a la identidad étnica hasta comienzos del siglo 

XX, en la isla caribeña dominó claramente el modelo asociativo regionalista.  

Cuando las tendencias independentistas se hicieron visibles en las últimas 

colonias, se fundaron los casinos españoles, inicialmente en La Habana (1869) y luego 

en otras ciudades de la isla. Uno de sus objetivos consistía justamente en reducir las 

tensiones entre los residentes españoles y la población cubana, aunque luego de la 

independencia se concentraron más bien en las funciones recreativas y culturales. En 

cualquier caso, la variante regionalista siguió siendo dominante, extendiéndose por las 

distintas  comunidades que contaban con una importante presencia en la isla, como los 

gallegos, asturianos, canarios, castellanos, vascos  o andaluces. Las sociedades 

regionales de beneficencia contribuyeron a mitigar el impacto de las crisis más agudas 

que se abatieron sobre la economía cubana, como la de comienzos de la década de 1920 

y la derivada del crack del 29, momentos en que fue necesario financiar los pasajes de 

repatriación de paisanos indigentes. Por su parte, el Centro Gallego (1879), el Centro 

Asturiano (1886), la Asociación Canaria (1906) o el Centro Castellano (1909) contaron 

con miles de afiliados y desarrollaron una oferta educativa y un sistema médico-

farmacéutico de notable complejidad que se sustentaba en el pago de cuotas y en 

inversiones de capital. A diferencia de las sociedades de beneficencia, estos centros 

proclamaban la igualdad de sus miembros y no reconocían socios protectores con mayor 

poder de decisión, si bien los afiliados de posición económica más relevante hacían 

frecuentemente aportaciones sustanciosas. Ambas vertientes del asistencialismo –la 

benéfica y la propiamente mutualista- estuvieron presentes en la mayoría de los países 

latinoamericanos de fuerte inmigración española, aunque fue en Cuba y Argentina 

donde alcanzaron su mayor grado de desarrollo. 

Por otro lado, la  Habana constituyó, junto con Buenos Aires y en menor medida 

Montevideo, Sao Paulo, Río de Janeiro y Nueva York, uno de los escenarios en donde 

llegó a desenvolverse un movimiento asociativo muy peculiar, protagonizado 

fundamentalmente por la emigración gallega, pero también presente entre asturianos y 

castellanos. Nos referimos a las entidades de base local o comarcal, que mantuvieron un 

intenso y prolongado contacto con las aldeas de origen de los emigrantes. Los objetivos 

de estas asociaciones, que agrupaban a los originarios de una determinada parroquia, 

ayuntamiento, comarca  o partido judicial, eran variados: la promoción de la educación 

primaria en la tierra de origen, el fomento de las obras de infraestructura o de salud 

pública, la difusión de técnicas agrícolas a veces aprendidas en los países de destino, 
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etc. En algunas ocasiones, el perfil más bien apolítico de sus actividades fue desplazado 

por unos móviles claramente “regeneracionistas”, como la lucha contra el caciquismo 

dominante en la España de la Restauración o la defensa de un cierto ideario republicano 

o socialista. En cualquier caso, las iniciativas en favor de la redención material, 

educativa y moral de los labriegos gallegos o asturianos formaban parte de una 

compleja interacción entre las aldeas de origen y las ciudades americanas, cuyo 

protagonista principal fue una elite emigrante o exiliada por razones políticas en el 

último cuarto del siglo XIX21.  

La relación entre el asistencialismo basado en la beneficencia y el que defendió 

los principios de la ayuda mutua no fue en todas partes de competencia o confrontación. 

De hecho, en algunos países existió complementariedad entre las dos vertientes, y en 

otros el predominio de una de ellas se ocultaba debajo del empleo de la denominación 

de la otra. Así ocurrió en Puerto Rico, donde la Sociedad de Auxilio Mutuo de la capital 

(1883) nació como una especie de rama social del Casino Español. Pese a su nombre, se 

trataba en realidad de una entidad benéfica conducida rígidamente por los dirigentes del 

Casino, fervientes católicos y militantes del Partido Incondicional que defendía el statu 

quo previo a la guerra con Estados Unidos22. Precisamente la guerra llevó en 1899 a un 

intento de fusión con el Casino que no prosperó, pero que dejó en evidencia los 

estrechos vínculos al interior de la elite que dirigía a la Sociedad y que ofrecía sus 

servicios asistenciales a una corriente inmigratoria de todos modos muy escasa desde 

comienzos de siglo XX. La exigüidad del flujo inmigratorio se dio en otros lugares del 

Caribe, haciendo que a veces el desarrollo del mutualismo español se enfrentara a 

dificultades insalvables. Es lo que ocurre en la  República Dominicana, donde el 

mutualismo debió ser reemplazado por una red de centros patriótico-culturales, como la 

Casa de España, fundada en 1917 en Santo Domingo. Estas entidades primaron el 

sostenimiento de la unidad étnica y cultural frente al avance de la influencia 

norteamericana, o bien la defensa de determinados intereses específicos como los de los 

pequeños comerciantes españoles dispersos por el país. 

El cuarto de millón de españoles que emigraron a Estados Unidos, en particular 

en las dos primeras décadas  del XX, siguió la larga tradición asociativa de los  

estadounidenses  y constituyeron  un gran número de asociaciones, en especial en el 

                                                
21 NUÑEZ SEIXAS, 1998. 
22 GARCÍA RODRÍGUEZ, 1983:61-62. 
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estado de Nueva York, zona preferida de asentamiento y ciudad a la que llegan la 

mayoría de ellos. En esta ciudad existían asociaciones globalmente españolas  y otras 

que agrupaban a gallegos,  asturianos, vascos, aragoneses, andaluces y valencianos,  

que, al restringirse la inmigración, desde finales de los  años 30 tienden a integrarse en 

asociaciones nacionales, con excepción de los vascos, lo que ocurre en el conjunto del 

país, además de constituir sociedades globalmente “hispanas”23. A destacar asimismo el 

asociacionismo conformado  en Florida, alimentado por los españoles que han llegado 

desde Cuba.  

La escasa entidad del flujo inmigratorio español fue un problema que estuvo 

presente en México, donde el asociacionismo étnico sólo logró un asentamiento estable 

en las grandes ciudades, aunque fue capaz de anticiparse al catolicismo social –con el 

que compartía muchos de sus presupuestos- y al mutualismo de resistencia24. La 

Sociedad Española de Beneficencia, surgida en Tampico en 1840 como entidad de 

ayuda a los españoles necesitados, incorporó después a sus funciones la de asistencia 

sanitaria y construyó un hospital para la colectividad. Su homónima de Puebla (1860) 

sufrió diversas vicisitudes, como una serie de mortíferas epidemias que mermaron 

drásticamente su masa de afiliados, pero también fue capaz de erigir en 1890 un centro 

de salud de respetables dimensiones si se lo compara con su diminuto padrón social. La 

matriz benéfico-asistencial, también central en la de Tampico, era acompañada en este 

caso por una fuerte influencia de la iglesia local en la vida de la sociedad. 

Desde comienzos del siglo XX, las asociaciones españolas de ayuda mutua se 

extendieron a otras ciudades del territorio mexicano, pero su capacidad para implantar y 

sostener un moderno sistema de salud seguía siendo muy limitada, teniendo en cuenta 

que la mayor parte de aquéllas no superaba el centenar de integrantes25. Distinta fue la 

situación de las instituciones que apuntaron desde sus orígenes al reclutamiento de un 

sector reducido pero próspero de la colectividad, como el Centro Asturiano, el Gallego, 

el Vasco o el Casino Español26. Su trayectoria ascendente en cuanto a número de 

afiliados, patrimonios acumulados o influencia en la sociedad mexicana contrasta 

también con las permanentes dificultades financieras a las que se vieron sometidos los 

                                                
23 RUEDA, 2008: 38. 
24 MELGAR BAO 1988: 112-113. 
25 Circular dactilografiada de la Unión Española, 8 de agosto de 1916, conservada en Archivo General de 

la Administración, Alcalá de Henares, Embajada Española en México, Caja 319. 
26 ORDOÑEZ, 2008. 
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centros creados por la emigración política derivada de la guerra civil española.  

Por su parte, la reducida colectividad española de Guatemala contó con su propia 

asociación benéfica desde 1866. En ella se combinaban las motivaciones caritativas y 

paternalistas con un evidente propósito de consolidación de la relevancia social de su 

grupo dirigente, proveniente de las más altas posiciones económicas y políticas de 

Guatemala. Desde 1880 extendió su acción hacia el interior, pese a la permanente 

inestabilidad política y al cuadro de pobreza generalizada. En 1897, con ocasión de la 

Guerra de Cuba, reformó sus estatutos, incorporando el propósito de reforzar la unidad 

de los españoles, y participó activamente en la colaboración pecuniaria con la marina de 

guerra española. En 1910 permitió el ingreso de mujeres como afiliadas, y en 1925 

organizó su propia sección de auxilios mutuos, lo que fue posible debido al gran 

aumento del padrón en esos años. Sin embargo, su gobierno y administración siguieron 

en manos de un reducido grupo de comerciantes y profesionales, poco diferente del que 

la había fundado sesenta años antes27.  

Venezuela  fue un destino tardío para la inmigración de origen español, que no 

reviste importancia, más allá de la recepción de pequeños grupos de exiliados tras la 

guerra civil española, hasta los años cincuenta del XX con la profunda transformación 

económica que supuso el auge petrolífero  y la política inmigratoria de “puertas 

abiertas” que aplicó el gobierno del dictador Marcos Pérez Jiménez. Este fuerte 

contingente inmigratorio español se asentó fundamentalmente en Caracas, destacando 

los amplios grupos de canarios y gallegos. Por ello, descollará el asociacionismo 

conformado por estos colectivos regionales, con asociaciones como la Hermandad 

Gallega de Venezuela (1960) que aglutina a otras asociaciones previamente existentes y 

en la que se integran otros colectivos regionales españoles, o el Hogar Canario (1942) y 

finalmente la Asociación Canaria de Venezuela (1966), que pretende vertebrar la amplia 

comunidad canaria28, además de un pujante asociacionismo de marcado carácter político 

como el Centro Vasco (1941).   

Si nos centramos en los países sudamericanos que acogieron los  mayores 

contingentes de población europea, llama la atención la exuberancia del movimiento 

asociativo. En el Río de la Plata, las sociedades de ayuda mutua que se definían como 

españolas, buscaron  agrupar sin distinciones regionales a los inmigrantes procedentes 

                                                
27 PRESA FERNÁNDEZ, 1987. 
28 HERNANDEZ GONZÁLEZ, 2008:104-105. 
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de España. Además, se extendieron ampliamente por el territorio de los países 

receptores, desde las grandes ciudades del litoral hasta localidades alejadas y poco 

pobladas. Aun en la actualidad, son visibles los edificios de las AESM  en muchos de 

esos pueblos y resalta el lugar que siguen ocupando como centros de reunión o de 

festividades, si bien las funciones de estas sociedades son mucho más limitadas que en 

el pasado o han debido adecuarse al cambio de los tiempos, incorporando actividades 

dirigidas a la población en general y no sólo a los descendientes de españoles. En 

Argentina, la importancia de estas asociaciones no podría equipararse con la de las 

italianas si sólo tuviéramos en cuenta la cantidad de entidades o el  número total de 

socios. Sin embargo, superaron claramente a estas últimas en cuanto al promedio de 

afiliados por sociedad. El discurso pan-hispánico de sus elites dirigentes, generalmente 

orientado al apoliticismo y centrado en la calidad de los servicios mutualistas, marcó 

una importante diferencia con el caso de los italianos, en el que las disputas entre 

monárquicos y republicanos, y luego entre pro-fascistas y anti-fascistas, llevaron a 

frecuentes fracturas y escisiones29.  

La principal de estas instituciones, que sobrevivió en Buenos Aires hasta 1987, 

llegó a contar con más de veinte mil miembros en la década del veinte del siglo pasado, 

cifra que superaba a la de cualquier otra asociación voluntaria existente por entonces, 

fuese argentina, extranjera o cosmopolita. La variedad de sus servicios médico-

farmacéuticos y la extensa red de reciprocidades que la vinculaban con otras entidades 

del mismo tipo en las provincias del interior argentino y en los países limítrofes hicieron 

incluso que se la mencionara como un ejemplo en el debate sobre la creación del seguro 

social durante la Segunda República española. Pese a ello, la enorme presencia de los 

españoles en la capital de la Argentina – más de trescientos mil según el censo de 1914, 

sin contar a sus descendientes – hizo que aquélla fuera capaz de albergar también al 

Centro Gallego (1907), una entidad asimismo orientada al mutualismo que llegó a 

superar la cantidad de afiliados de la AESM después de 1930. En cambio, otras 

asociaciones de matriz regional, como el Centre Català o el Laurak Bat, surgidos en la 

década de 1880, se concentraron más decididamente en la sociabilidad entre paisanos y 

en la defensa de la identidad cultural. En el caso del primero, una escisión producida en 

1908 dio lugar a un catalanismo de perfil más político, con la fundación del Casal 

                                                
29 DEVOTO, 2003: 310-319. 
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Català30. Por otro lado, el prestigio de algunos dirigentes de la colectividad española que 

destacaban en el asociacionismo y la prensa étnicos y la encumbrada posición en la 

sociedad porteña alcanzada por un grupo de exiliados que llegaron tras el Sexenio 

Democrático constituyeron importantes incentivos para la formación y desarrollo de la 

Liga Republicana Española a comienzos del siglo XX31. Este movimiento no se definió 

en un sentido hostil u opositor respecto de otras manifestaciones políticas previas de los 

españoles asentados en la Argentina, como la Asociación Patriótica, que había sido 

creada en medio del fervor hispanista del período de la guerra de Cuba y que luego de la 

misma habría de consagrarse a otros objetivos, como la defensa del prestigio cultural y 

científico de España en una sociedad en la que dichos valores seguían estando poco 

acreditados32. 

Dentro del territorio brasileño, el asociacionismo español alcanzó su principal 

desarrollo en el estado de Sao Paulo, donde vivía alrededor del ochenta por ciento del 

total de inmigrantes de ese origen radicados en el país33. El modelo netamente 

dominante aquí fue el de las sociedades de socorros mutuos que abarcaban a todos los 

españoles sin distinción34. Dadas las apremiantes necesidades de financiación del 

asistencialismo y las dificultades de muchos de los inmigrantes  (pertenecientes en una 

vasta proporción a los estratos de trabajadores urbanos y rurales) para abonar 

regularmente sus cuotas, estas sociedades debieron abrirse con bastante rapidez a los 

descendientes de aquéllos ya nacidos en Brasil e incluso establecer convenios de 

atención de los afiliados con las entidades más poderosas que habían creado los 

italianos35. El mutualismo español se fue extendiendo desde la capital del Estado, donde 

se fundó la primera entidad en 1898, hacia Santos y toda el área cafetalera. Como 

expresaban de manera idéntica los estatutos de algunas de esas mutuales, lo que se 

perseguía era “fomentar el espíritu de asociación que debe unir a los hombres en los 

sagrados vínculos de fraternidad y proporcionarles medios de instrucción, socorro y 

                                                
30 FERNÁNDEZ, 2008. 
31 DUARTE, 1998. 
32 FERNÁNDEZ, 1987. 
33 CANOVAS, 2008. 
34 GONZALEZ MARTINEZ, 2008. 
35 GONZÁLEZ MARTÍNEZ, 1990: 208-210. 
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auxilio mutuo”36.  

En otras regiones del Brasil el asociacionismo mutualista, combinado a veces 

con el de la beneficencia, había comenzado a desarrollarse con anterioridad a la 

expansión cafetalera que atrajo a la mayoría de los españoles hacia Sao Paulo. En Río 

de Janeiro, por ejemplo, ya existía una sociedad de ese tipo desde 1859, mientras que 

otras similares fueron fundadas en Bagé (1868), Salvador de Bahía (1885) y Porto 

Alegre (1893). Todas ellas mantenían una clara orientación hacia los servicios médicos 

y farmacéuticos, por lo que debieron soportar fuertes crisis durante las diversas 

epidemias de la segunda mitad del siglo XIX37. Desde la perspectiva socio-ocupacional, 

sus padrones estaban mayoritariamente integrados por pequeños comerciantes, 

empleados, dependientes y en menor medida artesanos, es decir por estratos urbanos a 

los que el mutualismo ofrecía una cobertura asistencial relativamente eficiente y 

asequible. En cuanto a los orígenes regionales, los gallegos constituyeron el grupo más 

abundante en los padrones de las asociaciones españolas, a la vez que fundaron sus 

propios Centros en Río, Sao Paulo y Belem do Pará38. 

 En Uruguay, la inmigración española fue menos numerosa que en Brasil en 

cantidades absolutas, pero su importancia relativa fue claramente mayor39. El 

asociacionismo de ese origen nació al mismo tiempo que el de la Argentina, con la 

sociedad de socorros mutuos de Montevideo (1853). Tres décadas más tarde logró 

instalar su hospital, y para 1928 el número de afiliados había llegado a la enorme cifra 

de 18.000. Pese a que sus estatutos preveían también actividades culturales, su interés se 

concentró casi exclusivamente en los servicios de salud. Los grupos sociales en ella 

dominantes (pequeños comerciantes, artesanos, empleados, trabajadores calificados) 

fueron en general los dominantes en las entidades del mismo tipo que se fueron creando 

en varias ciudades del interior en las décadas de 1860 y 1870. Entre ellos, los gallegos, 

aun no siendo tan dominantes como en el asociacionismo del Brasil, constituían el 

primer grupo regional, seguidos por asturianos, vascos y catalanes, y más de lejos por 

navarros, castellanos y andaluces. La defensa de los valores culturales de la tierra de 

origen frente al menosprecio que por ellos manifestaban algunos miembros de la clase 

                                                
36 Centro Español de Cafelandia, Reglamento, Cafelandia, Tip.da Comarca de Pirajuhy, 1927; Centro 

Español de Catanduva, Reglamento General, Catanduva, s/d., 1926. 
37 BLANCO, 2009. 
38 FERNÁNDEZ, 1992: 343-344. 
39 ZUBILLAGA, 2008. 
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dirigente uruguaya y el refuerzo de los vínculos con aquélla fueron los objetivos que 

llevaron a la creación del Centro Gallego en 1879. La entidad trató de otorgar ciertos 

apoyos a los inmigrantes recién llegados, pero su interés se concentró sobre todo en la 

vertiente recreativo-cultural. Por ello, quedó abierto un flanco para la creación de una 

entidad como la Casa de Galicia (1917), que asumió las funciones asistenciales através 

de su sección de fomento y protección del trabajo40.  

Montevideo contó también, al igual que Buenos Aires, con una serie de 

instituciones étnicas que expresaron el ascenso social de sus elites, como la Cámara 

Española de Comercio (1888), que trataba de fomentar el intercambio económico y la 

navegación entre los dos países, el Club Español (1878), centro de sociabilidad de 

sólidas vinculaciones con la representación diplomática y el conservadurismo político, 

la Institución Cultural Española (1919), que promovió el contacto de las universidades 

rioplatenses con algunas de las figuras más prestigiosas de las ciencias y la cultura de 

España, o el Hospital-Sanatorio Español, inaugurado en 1909 con el propósito de 

ofrecer asistencia médica a los inmigrantes indigentes mediante las contribuciones de 

quienes podían pagar por sus internaciones, pero que con los años derivaría hacia la 

atención casi exclusiva de estos últimos41.  

Entre los países andinos, solamente Chile contaba a comienzos del siglo XX con 

una red significativa de sociedades que agrupaban a los residentes de origen español. En 

1854 había sido creada la Sociedad Española de Beneficencia de Santiago, y en ella se 

inspiró el surgimiento de otras entidades radicadas en Valparaíso, Iquique, Talca y 

Concepción durante las siguientes décadas. A fines de la de 1880, el crecimiento de la 

inmigración española permitió echar las bases del mutualismo, con la aparición de la 

primera sociedad de ese tipo, también en la capital. Por su parte, los grupos más 

relevantes de la colectividad constituyeron por entonces el Círculo Español, que apenas 

fundado sufrió la escisión de un núcleo pro-carlista, con motivo de la muerte de Alfonso 

XII. El Círculo procuraba asumir la representación de todos los españoles frente a la 

dirigencia chilena en ocasiones como la del IV Centenario del Descubrimiento de 

América, pero ese intento era contestado por quienes alegaban que su composición era 

excesivamente elitista42. También lo sería desde principios de siglo por los defensores 

                                                
40 CAGIAO, 1989: 155-156. 
41 ZUBILLAGA, 2000. 
42 PRESA, 1972. 
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de un regionalismo de perfil político, sobre todo por la dirigencia del Centre Català 

(1906), que através de la revista Germanor llevó adelante una intensa labor de activismo 

cultural e ideológico43. 

 

  

Conclusión 

 

Una de las características más notables del proceso de integración de los 

emigrantes españoles en las sociedades americanas durante los siglos XIX y XX ha 

sido la creación y desarrollo de un movimiento asociativo que los representaba. Como 

afirma Alejandro Fernández, “las asociaciones creadas por los españoles en América 

constituyen una de sus huellas más persistentes, aun después que perdiera toda 

relevancia la corriente migratoria que le dio origen. Un esfuerzo de siglo y medio, 

concretado en cientos de asociaciones por el que desfilaron más de un millón de 

asociados tiene mucho que enseñar sobre las colectividades de emigrantes y sus 

relaciones con los países de acogida”44.   

 Dicho movimiento abarcó en realidad a más de dos mil entidades, muchas de las 

cuales aún subsisten, si bien en la mayor parte de los casos con una actividad que es 

sólo un pálido reflejo de la que mantenían hace cincuenta años o más. Dado que el 

grueso de los padrones estaba conformado por varones adultos, ese millón de afiliados 

supone más de una cuarta parte de los españoles que permanecieron en ultramar. 

Será a partir de la segunda mitad del siglo XIX cuando el asociacionismo 

español adquiera relevancia y al mismo tiempo la complejidad a la que hemos hecho 

referencia, y su etapa de mayor significación coincidirá con el periodo de más flujo 

migratorio desde la segunda década del siglo XX hasta los años treinta. A partir de la 

década de 1960 este fenómeno asociacionista entra en paulatina decadencia por la 

reducción de la emigración, el debilitamiento de los lazos de estos emigrantes con sus 

lugares de origen y la absorción progresiva del Estado de algunas funciones como la 

atención sanitaria que habían jugado un papel clave en el desarrollo de no pocas de estas 

asociaciones. 

 

                                                
43 MANENT, 1992: II, 291; JENSEN, 2008: 143-144. 
44 FERNÁNDEZ, 1992: 331. 
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Emigração portuguesa. 

Olhares sobre a ausência: uma perspectiva diacrónica 
 

 

Maria Manuela Aguiar 

  

 

I - A emigração como ausência 

 

“Não nos admiremos. Eram as ideias do tempo”1. 

 

1 - A Ausência, na Sociedade e no Direito 

 

O fenómeno das migrações envolve componentes muito diversas, em que as 

formas de ausência e de presença (presença física, mas não só, também afectiva, 

sentimental, económica, cultural...) se combinam, se interligam ou sobrepõem, no plano 

individual como colectivo, e vão sendo percebidas, ao longo de épocas ou de ciclos, 

muito diferentemente. 

Numa abordagem tradicional, a ausência parece implicar fatalmente uma 

ruptura, conotada com o abandono ou a desistência de fazer vida e carreira na própria 

terra. 

Olhada a emigração por parte de quem fica, assim foi e, em certa medida, ainda 

é na opinião pública, no sentir comum do povo, dos vizinhos, como nas correntes 

doutrinais mais resistentes aos ventos de mudança. 

O universo jurídico é quase sempre permeável a estas influências, porque o 

legislador mais vezes reflecte conceitos e preconceitos preexistentes do que procura 

fazer pedagogia ou induzir transformações (intenção sempre ao seu alcance, mas mais 

denunciada em períodos de mudança radical de regime político e constitucional, como 

aconteceu em Portugal no pós 25 de Abril de 1974). 

Creio que bem menos mutável, na transição de regimes ou de tempos, é o sentir 

comum dos próprios emigrantes. A sua atitude, a sua ligação ao País, visto de longe, 

com saudade e paixão, nele estando sempre em pensamento, terá sido uma constante na 

                                                
1 COSTA, 1911. 
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longa história das migrações portuguesas. Nas migrações dos últimos dois séculos e, a 

meu ver, também nos períodos antecedentes - visto que o móbil individual de procurar, 

longe, progresso e bem-estar é compatível com qualquer dos enquadramentos que 

conhecemos historicamente – o esforço de colonização ou a procura de trabalho em 

terras estrangeiras – como já reconheciam, no passado, Oliveira Martins, ou Afonso 

Costa2, como parece admitir, na mesma linha de pensamento, o contemporâneo Joel 

Serrão3. 

Porém, essa postura dos expatriados ou era praticamente ignorada ou 

considerada pouco mais do que irrelevante e a saída para o estrangeiro vista, pura e 

simplesmente, como um corte, um voluntário afastamento, se não mesmo, como 

dissemos, uma deserção. Significados da ausência, ainda que temporária, da família e da 

comunidade, com repercussão imediata na esfera do Direito: a total suspensão do 

exercício de direitos políticos, principal atributo da cidadania; a cessação de quaisquer 

prestações e apoios do Estado, no campo social e cultural, para além da protecção 

consular, e, em casos extremos, do repatriamento. 

O Estado começou por se preocupar em proibir o excesso dos fluxos 

migratórios4, e, depois, com o acto ou momento da partida, fiscalizando as condições de 

transporte marítimo - como é sabido, causa de muitas queixas, sofrimentos e fatalidades, 

que faziam notícia frequente nos jornais. 

Não obstante o peso que a emigração teve e tem na sociedade portuguesa, com 

cerca de um terço da população a viver fora do País, não é tradicionalmente dado 

tratamento autónomo e sistematizado aos efeitos da ausência dos cidadãos no exterior, 

com destino conhecido e ligação a família e à comunidade local e nacional. A temática 

da ausência, que ocupava o seu espaço no Código Civil de 1867, era apenas a que 

configurava o desaparecimento em parte incerta (artigos 55.º a 96.º do Código Civil de 

1967). A "ausência", nesse sentido, tanto podia verificar-se no contexto da emigração 

como não, pois o facto de uma eventual "evasão", não se sabia para onde, em direcção a 

um país estrangeiro, não precludia a aplicação da lei geral. Aliás, ainda hoje não é, em 

primeira linha, no Código Civil, mas na Constituição e em outras leis, como as 

eleitorais, ou as que regem o regime de segurança social, de fiscalidade, de serviço 

                                                
2 COSTA, 1911: 243. 
3 SERRÃO, 1974: 110. 
4 SERRÃO, 1974: 106. 
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militar ou de ensino, que terá de procurar-se, a regulamentação multifacetada de um 

"estatuto dos ausentes". É artigo a artigo, em regulamentação dispersa, que se traça o 

quadro dos seus direitos - que o mesmo é dizer as formas de valoração jurídica da 

ausência ("hoc sensu"), incluindo a partida - questão não despicienda, pois a liberdade 

de emigrar, afirmada, como questão de princípio, desde a Carta Constitucional, era 

obstaculizada por expedientes vários, pela regulamentação prevendo taxas e alcavalas, 

ou o custo desmesurado de passaportes5 e apenas se alcança real e incondicionalmente, 

com a Constituição de 1976. Aliás, a emigração clandestina só deixou de se configurar 

como crime no fim dos tempos do "Estado Novo". 

O estatuto dos ausentes era de sinal negativo, consistia, praticamente, no 

esvaziamento total de direitos políticos e de direitos às prestações do Estado nacional, 

nos diferentes sectores, do social ao cultural. 

A ida para o estrangeiro representava uma verdadeira "capitis diminutio" - com o 

interesse dos indivíduos, incluindo o seu direito de emigrar, a ser subordinado ou 

sacrificado ao interesse público, tal como foi, em concreto, entendido, quase sem 

contestação, até ao retorno do país à democracia em 1974. 

Políticas da emigração de verdadeira protecção social e apoio cultural são da 

nossa época - coincidindo, em vários casos, com a descolonização, nos países do sul da 

Europa, como a França, a Itália, e, mais tardiamente, Portugal - aqui determinadas, 

também, pelo dramatismo que caracterizou o início do ciclo das migrações intra-

europeias, a partir dos anos 60. 

O Direito, sendo, essencialmente, uma decorrência da mentalidade de políticos, 

em particular, e da sociedade em geral, corresponde, em cada momento histórico, à sua 

leitura da realidade migratória e não necessariamente a essa realidade, tal como a vivem 

os seus protagonistas. O ajustamento faz-se, eventualmente, pela progressiva tomada de 

consciência das situações e dos problemas vividos ou das soluções queridas e merecidas 

pelas pessoas... 

 

 

2 - Do Paradigma “Territorialista" ao "Personalista" 

 

                                                
5 COSTA, 1911: 166. 
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No Código Civil de 1867, não haverá disposições mais reveladoras do modo de 

ver o emigrante, enquanto "grande ausente", do que as que determinam a perda e 

reaquisição da nacionalidade portuguesa. Perda automática, em caso de aquisição de 

nacionalidade estrangeira – uma cominação que era, então, a regra em direito 

comparado, com uma argumentação que ainda hoje sustenta, em muitos países do 

mundo, a mesma solução. Antes de mais, o dever de lealdade ao Estado, visto como 

"exclusivo" e "individual". O mesmo se diga da obrigação de prestar serviço militar. 

Uma partilha de sentimentos e afectos em relação a dois países, ironizam alguns 

autores, assumia um carácter semelhante à do crime de bigamia: "In this concept, dual 

nationality is viewed as analogous to bigamy, amounting to a kind of cheeting in both 

polities"6. 

Hoje, a tese contrária baseia-se na melhor compreensão da natureza humana, 

num contexto de diluição dos conflitos entre nações dadoras e receptoras de migrantes: 

privilegia-se a vontade de dupla pertença, da dupla cidadania, como a mais próxima do 

ser e querer das pessoas. 

O princípio da unicidade da nacionalidade (que, sendo a única se conservava, 

por mais longa que fosse a estada no estrangeiro), manteve-se, em Portugal, através de 

reformas sucessivas, até 1981. 

Na Europa, subsiste uma profunda divisão, no plano doutrinal e no direito 

interno dos Estados (em razão, como é óbvio, de experiências concretas muito diversas 

de países de origem e de destino das migrações) e, por isso, após um processo longo de 

negociação, em que foi impossível alcançar a convergência para a mudança, o Conselho 

da Europa se quedou numa posição de neutralidade, permitindo a cada Estado optar 

livremente pela admissibilidade ou pela proibição da dupla nacionalidade. Um passo em 

frente, apesar de tudo, pois a Convenção Europeia sobre a Nacionalidade de 1997 

revogou a Convenção de 5 de Maio de 1963 sobre a Redução dos Casos de 

Nacionalidade Múltipla, que impunha o princípio da unicidade nesta matéria. 

Nada de extraordinário, pois, que, em oitocentos, o Código de Seabra se 

norteasse pela tese da unicidade. Extraordinário é, sim, o disposto no que respeita à 

reaquisição da nacionalidade. Após estipular que "perde a qualidade de cidadão 

português o que se naturalizar em país estrangeiro" diz o art.º 22.º que "pode, porém, 

                                                
6 ALEINIKOFF, KLUSMEYER, 2002: 29. 
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recuperar essa qualidade, regressando ao reino com ânimo de domiciliar-se nele, e 

declarando-o assim perante a municipalidade do lugar, que elegeu para domicílio". 

O artigo seguinte, sobre os efeitos da recuperação da nacionalidade, não dá a 

esta reaquisição, eficácia retroactiva: "[...] as pessoas só podem aproveitar desse direito 

desde o dia da sua reabilitação". 

Não fora a denegação da retroactividade, e o normativo mais pareceria 

enformado pela ideia de uma de "hibernação" ou hiato no exercício dos direitos de uma 

nacionalidade dormente, à espera de ser acordada. A não retroactividade acentua, assim, 

o carácter de ruptura temporária mas, de qualquer modo, irreparável da ausência. 

O emigrante ficava praticamente desprovido dos seus direitos de cidadania, 

porque se reputava como pura "utopia" o poder concretiza-los à distância. Mas, 

verdadeiramente, não se "desnacionalizava", pois o retorno e uma simples manifestação 

da vontade o reinvestiam no exercício dos seus direitos de nacional, sem o que o Estado 

tivesse meios de se lhe opor. 

É de salientar que não seria tão liberal a solução consagrada em futuras leis da 

nacionalidade, visto que introduziam, para além de complexa e quase sempre morosa 

tramitação burocrática, o "direito de oposição" do Estado à recuperação da 

nacionalidade. Poder discricionário que foi mantido na chamada "lei da dupla 

cidadania", a meu ver, contra a vontade do legislador inequivocamente expressa na letra 

da lei. Pela via da regulamentação, impôs-se uma leitura restritiva da Lei n.º 37/81 de 3 

de Outubro, que, em rigor, previa a reaquisição por "mera declaração do interessado". 

A aceitação incondicional do pedido de recuperação da nacionalidade só veio a 

ser reposta em 2004, pela Lei Orgânica n.º 1/2004 de 15 de Janeiro. Anteriormente, o 

mecanismo de recuperação automática da nacionalidade ínsito no Código Civil de 1867 

- alargado às situações de permanência no estrangeiro, dando à mera inscrição consular 

o mesmo efeito da declaração produzida, em caso de regresso, perante as autoridades 

locais - fora retomado no projecto de lei n.º 140/VIII, que acabou sendo debatido em 

plenário, sem alcançar vencimento7. Nem por isso deixou de constituir um exemplo raro 

de procura da "modernidade" que pode vir do passado e da originalidade das nossas 

tradições - jurídicas, neste caso... 

O "direito de oposição" (que uma tal tradição precludia), tornando uma 

contingência e não uma faculdade livremente exercida a reaquisição da nacionalidade, 

                                                
7 AGUIAR, 1999: 156. 
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foi abolido e garantidos os seus efeitos retroactivos, mas não sem controvérsia entre 

parlamentares de diferentes quadrantes políticos. Um resquício da ideia de prevalência 

do interesse público sobre o privado no condicionamento da emigração ou, 

simplesmente, a intenção encapotada de colocar entraves à reinserção dos cidadãos, 

contrariando as políticas tradicionais, que podiam dificultar a sua saída, mas não o 

retorno? 

De facto, até 1974, o Estado fora pondo, sucessivamente, em prática políticas 

limitativas ou proibitivas das saídas8, antes de mais, no interesse do Estado, da sua 

definição do "bem comum", com prevalência histórica de uma perspectiva 

predominantemente economicista. 

O direito à emigração, consagrado no art.º 44.º da Constituição, e bem assim os 

novos direitos que se englobam no "direito dos expatriados" (de que Barbosa de Melo 

foi, com argumentação convincente, o grande defensor no colóquio do Conselho da 

Europa sobre "Os laços entre os europeus residentes no estrangeiro com os seus países 

de origem", realizado em 1997), são uma construção jurídica em progresso, integrando 

normas constitucionais, legais e regulamentares de direito interno e regras de direito 

internacional - tratados, convenções e princípios gerais de direito. No relatório da 

Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa baseado sobre as reflexões e 

conclusões desse colóquio, o novo Direito é talhado à medida do cidadão face ao 

Estado: " the emerging law of expatriates has citizens interests at heart and not directly 

the interests of states"9. 

O centro de gravidade deste Direito desloca-se da "totalidade" para a pessoa, e 

do Estado territorial para "Nação populacional": para o "cidadão", com a afirmação dos 

direitos inerentes à qualidade de nacional, viva ele onde viver; para a Nação, forçando à 

reestruturação do Estado, das suas instituições e das suas leis, para que correspondam à 

verdadeira dimensão nacional. 

Segundo Bacelar de Gouveia, a nossa Constituição ensaia, desde 1976, 

gradualmente, esta transição do paradigma "territorialista" para um paradigma 

"personalista” ou “nacionalista”. Ao contrário do que ocorre em outros países com os 

quais actualmente partilhamos a vanguarda europeia (embora não em todos os aspectos, 

ou mais em uns do que em outros...) caminhamos, assim, nem sempre em linha recta, 

                                                
8 COSTA, 1911: 161. 
9 AGUIAR, GUIRADO, 1999. 
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antes com episódicos retrocessos, para a "desterritorialização" dos direitos dos 

emigrantes (um neologismo muito utilizado no referido colóquio do Conselho da 

Europa, em qualquer das línguas oficiais).  

A nossa Lei Fundamental denuncia pulsões contraditórias entre a vontade de 

aumentar os direitos de participação comuns a todos os cidadãos, e a de "dar menos 

direitos a quem está fora do território, porque não contribui para os impostos...", como 

dizia Bacelar de Gouveia numa audição parlamentar organizado pela Subcomissão das 

Comunidades Portuguesas, onde se fez doutrina sobre os "Mecanismos Específicos de 

Representação de Emigrantes"10. 

De qualquer modo, aconteça o que acontecer, o carácter de "evidência" da 

privação do exercício de direitos políticos a partir do estrangeiro está perdido, 

definitivamente. Não seria possível repetir agora o curioso comentário de Emygdío da 

Silva sobre uma proposta de um autor italiano, seu contemporâneo: "[…]sem 

pretendermos erigir em sistema as fantasias de um deputado italiano que, na Revista 

Económica Internacional aventava a ideia de que ao parlamento do seu país viessem 

representantes das colónias italianas em países estrangeiros [...]"11. 

Na verdade, as "fantasias" há muito se erigiram em sistema, no Direito de muitos 

países - incluindo Portugal e a Itália. Países de emigração antiga, do sul da Europa, 

muito mais receptivos à evolução do estatuto dos expatriados, enquanto os do norte se 

mantêm presos ao dogma da "territorialidade" - tal como no século XIX o teorizava 

Locke - e ao da "unicidade da nacionalidade". Podemos, pois, também nesta questão, 

nesta "vexata questio", constatar a existência de uma Europa "a duas velocidades", e 

sensibilidades... 

 

 

II - Emigração – formas múltplas de presença 

 

"[...]Que ideia nos fazemos nós de Portugal: Somos o povo sediado no chão 

europeu, demarcado pelos nossos maiores, ou o povo que deve ser tomado e 

considerado independentemente do território que ocupa em cada tempo?”12. 

                                                
10 GOUVEIA, 2004: 61. 
11 SILVA, 1917: 211. 
12 MELO, 2004. 
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1 - No interior do país 

 

A constatação das manifestações de presença, ou de pertença, dos expatriados 

foi irrompendo, cedo, despertada pelos "influxos financeiros" provocados pelos "fluxos 

migratórios" para o exterior - relação de causa e efeito não ignorada, a nível estatal, 

como a nível da sociedade. Para o que contribuem, decisivamente, as características do 

nosso emigrante tipo, o seu modo de se integrar num país sem perda de ligação ao 

outro, com isso, ganhando, em ambos, influência e visibilidade. 

Primeira constante histórica: a emigração portuguesa envolvia quase 

exclusivamente homens, que partiam sós. Mas logo se tornou claro a decisão de 

expatriação não era um acto individual de distanciamento ou abandono, antes o meio 

adequado de execução de um plano familiar de melhoria das condições de vida, gizado, 

de comum acordo, por mulher e marido e por este levado a cabo na perfeição, com o 

sentimento de apego aos seus, à comunidade e à cultura de origem. A primeira 

modalidade de cumprimento do acordo é esse envio maciço de remessas: para as 

famílias a garantia de uma nova prosperidade, para o Estado uma inesgotável fonte de 

divisas, indispensável ao equilíbrio das contas externas. O reconhecimento da enorme 

importância para a economia do País deste comportamento padrão dos emigrados 

converte o enfoque económico no principal, a polarizar o discurso oficial, em matéria 

das migrações, ao longo de cerca de dois séculos, sem que, contudo, haja vontade de dar 

aos emigrantes uma qualquer contrapartida no plano dos direitos individuais. 

No primeiro quartel do século XX, Fernando Emygdio da Silva escrevia: "...É da 

emigração de miséria que a Pátria tira, depois, o ouro com que salda a conta da sua 

desorientação económica e dos desperdícios financeiros. É da miséria que vem a nossa 

maior riqueza: do pária nostálgico e atavicamente aventureiro... é que vem o ouro [...] 

não se esquecem de nos enriquecer com as remessas, que ainda ali não representam um 

excesso, mas, a maior parte das vezes, a privação, ao menos nos primeiros anos"13. 

Oliveira Martins, Afonso Costa, Anselmo de Andrade, Artur Bello, Vieira da 

Rocha, Egmydio da Silva são alguns dos autores que nos dão, em estimativa, a 

                                                
13 SILVA, 1917: 107. 
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expressão desses números fabulosos, em fins do século XIX e inícios do século 

passado14. 

Estas prestações, tábua de salvação da economia pátria, configuram, assim, o 

modo mais antigo e mais reverenciado de os emigrantes aqui estarem presentes, não 

estando... E, por outro lado, vão condicionar as políticas de emigração familiar, a saída 

de mulheres e de menores, que é combatida em toda a medida do possível. Afonso 

Costa qualifica o êxodo de mulheres como "[…] uma depreciação do fenómeno 

migratório […]", porque: "[…] é quando a família do emigrante fica na Pátria, que ele 

envia mais regularmente as suas economias"15. Não anda longe desta preocupação 

Emygdío da Silva, para quem o número de mulheres expatriadas, que, se verifica entre 

1906 e 1913 (127% de aumento) "é uma constatação tremenda". Com idêntica 

justificação: "[…] perigo de desnacionalização e cessação de remessas[…]”16. 

Homens ausentes, remessas palpáveis... Com elas, de longe, deixam marcas no 

território, influenciando a modernização de costumes, do comércio, dos transportes, do 

consumo... Depois, no regresso, constroem ou reconstroem as casas, que, pelo seu porte, 

pelo gosto arquitectónico, inspirado em modelos estrangeiros se distinguem na 

paisagem rural ou na malha urbana, dando origem a críticas ambíguas ou díspares, a 

reacções de admiração, de mimetismo, de emulação, de inveja... Em qualquer caso, com 

elas conseguem testemunhar a "libertação" da pobreza antiga, e escrever na pedra das 

moradias (no cimento, no azulejo, no ferro...) uma história de sucesso individual, que, 

em si, é, porventura, a manifestação de presença subjectivamente mais desejada. "Pour 

ces immigrés de première génération, il importe, surtout de rester portugais en France, 

mais encore plus de réussir le projet d’émigration qui leur permette de s’affirmer au 

Portugal comme ayant eu une réussite exemplaire […]". " La réussite du projet n'est 

envisagée et n'a de sens que si elle est reconnue et donc traduite en réalisation - le plus 

souvent la construction d’une maison dans la communauté villageoise d'origine […]"17. 

Assim foi no caso dos palácios ou palacetes dos "brasileiros"18, assim é no das 

casas, que, desde 60 e 70, proliferam em todas as regiões de forte emigração – 

edificação de raiz ou modificação de fachadas e arranjos estruturais ou de pormenor, 

                                                
14 SILVA, 1917: 105. 
15 COSTA, 1913: 182. 
16 SILVA, 1917: 132. 
17 CUNHA, 1988: 61. 
18 ROCHA-TRINDADE, 2008: 143. 
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com benfeitorias e traços ostensivamente "estrangeirados". Como que a dizer que a 

aventura pelo mundo fora valeu a pena, individual e colectivamente. 

Nada de muito diverso do que ocorre, por exemplo, em Cabo Verde ou na 

vizinha Galiza19. 

A proverbial generosidade dos "brasileiros", no passado, hoje em dia, continuada 

por emigrantes de todos os continentes, em constantes provas de solidariedade para com 

as instituições ou iniciativas de melhoramento colectivo das terras, antes ou depois do 

retorno, englobam-se neste tipo de "chamada de atenção" para a realidade da sua 

"pertença" regional e nacional. 

 

 

2 - No exterior 

 

A presença dos emigrados através do bem-fazer nas terras de origem, era 

reconhecida pelos conterrâneos, naturalmente. Não assim o que acontecia na sociedade 

de destino. A sua "descoberta" surpreende, quando chega avalizada pela autoridade 

intelectual dos primeiros estudiosos, que têm o privilégio de visitar as instituições 

fundadas pelos portugueses. Afinal, conclui-se, os emigrantes levavam consigo Portugal 

- não o deixavam, simplesmente, para trás... 

Havia, aliás, experiências do passado, que poderiam ter permito intuir este papel 

singular dos expatriados: a expansão universal da língua, e a fundação, pela força 

colonizadora, de nações lusófonas, antes de todas, e a maior de todas, o Brasil. Obra de 

povo, mais do que do Estado ou das elites, como dizia Gilberto Freyre. Movimento de 

colonização, que, rapidamente deriva para a emigração espontânea. Logo, obra de 

emigrantes – crucial para a manutenção de um Brasil lusófono, quando, após a 

independência, a ele acodem, em massa imigrantes de outras falas, alemães, italianos, 

polacos, espanhóis, japoneses... O favorecimento do destino brasileiro por uma corrente 

da "inteligentzia" portuguesa tem certamente a ver com este entendimento. Oliveira 

Martins assume-o, com a clareza ou contundência costumeiras: "[...] a emigração para o 

Brasil não pode por forma alguma equiparar-se às saídas para países estrangeiros; pois o 

Brasil, embora politicamente independente, nem renega a sua filiação, nem enjeita a 

                                                
19 MORA, 2008: 284. 
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nossa língua. Somos ainda um mesmo povo, governando-se cada qual a seu gosto, por 

instituições diversas: mas somos ainda um mesmo povo"20. 

Previsível, pois, que o emigrante português perseverasse na intenção de criar, 

como era seu timbre, espaços novos da sua língua e cultura, em territórios distantes... 

Porém, poucos foram, no dealbar do século XX, os académicos ou os políticos que 

adivinharam outras "maneiras de estar na comunidade nacional", lá fora, graças à 

institucionalização dos meios de entreajuda e de convívio, que lhes daria a capacidade 

de resistir a mudanças de circunstâncias, ao decréscimo dos fluxos migratórios e até à 

fixação definitiva nas sociedades de destino. Assim se desenvolve o fenómeno de 

transplantação para novas terras de espaços de vivência própria, colectiva, nascida do 

impulso associativo ("um ímpeto de Portugal", como diria Pessoa).  

No campo social e cultural, com ele se irá suprindo a absoluta falta de políticas 

de apoio dos governos pátrios. Constatando a omissão destes sucessivos governos, já 

Emygdio da Silva, defendia que o emigrante devia ser "protegido no local de destino 

por entidades diversas do cônsul". E Afonso Costa chegou a delinear o contorno de 

políticas sociais e culturais, que ainda hoje poderíamos subscrever21. Porém, não foram 

prosseguidas... Teríamos de esperar até décadas recentes para que tal acontecesse – 

sempre subsidiariamente, quando muito, mal complementando a acção das organizações 

das comunidades. Estas organizações atingiram uma dimensão grandiosa, sobretudo, no 

Brasil, e, também nos EUA, animadas pelo espírito fraternalista e mutualista desse 

tempo: no primeiro destes países, com as Sociedades de Beneficência, os seus 

Hospitais, que são hoje dos melhores da América Latina, os seus lares de idosos; nos 

EUA, com as Sociedades Fraternais, incluindo duas das maiores fundadas por mulheres. 

Eram a fórmula jurídica, à época corrente, de apoio mútuo e de socorro dos mais 

desprotegidos. Agora, na mesma linha de actuação, em todos os continentes do mundo, 

centros sociais, lares de idosos, lares de dia dão resposta a novos problemas, como o 

envelhecimento da primeira geração de emigrantes. 

Na defesa da língua e da cultura e tradições portuguesas distinguem-se, desde o 

século XIX, os gabinetes de leitura, os grémios literários, os centros culturais, e, 

seguidamente, as escolas e liceus, os clubes recreativos e desportivos. Pertinente e plena 

de actualidade é a observação de Emygdio da Silva sobre a acção dos portugueses do 

                                                
20 MARTINS, 1994: 207. 
21 COSTA, 1911: 133. 
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Brasil, no campo cultural e social: "[...] A língua e a generosidade ficam para sempre, e 

talvez mesmo a generosidade fique menos adulterada do que a língua, atendendo aos 

múltiplos exemplos dados pela nossa colónia do Brasil. "[...] Têm os olhos postos no 

fazer bem... ao lembrar-se da sua pátria...". 

A Pátria, por seu lado, habituou-se a receber doações e obras de grandes 

mecenas, para além da infinita quantidade de pequenos contributos e poupanças de 

milhões de expatriados. Talvez, por isso, a história de sucesso pessoal seja bem mais 

divulgada do que a do grupo - a imagem marcante dos "brasileiros" do passado, ou hoje, 

a dos "empresários de sucesso", de qualquer parte do mundo, que polariza o discurso 

político, desde os anos 90. O movimento associativo fica, imerecidamente, em segundo 

plano...  

Entre os investigadores da emigração portuguesa do princípio de século XX, 

poucos são os que registam e comentam esta realidade. Entre as excepções, estão os que 

vimos citando, Afonso Costa e Emygdio da Silva. Afonso Costa informa: "...além disso, 

formaram-se colónias portuguesas em São Francisco, Oackland, em New Bedford e 

Providence, Boston e Brooklin, tendo com principal fonte da emigração os Açores". E 

caracteriza a sua agregação nestes termos: "As colónias portuguesas resistem, têm 

individualidade, mantêm o nome, a língua, os usos portugueses", acrescentando que a 

formação das "colónias": "[...] torna a emigração útil para a Pátria, perdendo o carácter 

de abandono da Pátria". É uma verdade, que intuiu antes de muitos na sua época: o 

"abandono da terra" cessa pela integração numa "colónia" ou "comunidade" de vivência 

portuguesas. Por seu lado, Emygdio da Silva salienta "o sentimento associativo geral" 

entre os colonos portugueses do Brasil e tece interessantes considerações, como esta: 

"[…] a generosidade é a mais alta tradição da colónia portuguesa"22. Deixa-nos, 

também, uma relação circunstanciada das associações mais importantes, algumas das 

quais ainda hoje o são: a Caixa de Socorros Mútuos Dom Pedro V, o Gabinete de 

Leitura, o Clube Ginástico Português, no Rio de Janeiro, a Sociedade Portuguesa de 

Beneficência e o Centro Português de Santos, os Gabinetes de Leitura de Salvador e de 

Recife e outras notáveis instituições de Belém, Belo Horizonte, Manaus, São Luís de 

Maranhão, Curitiba. 

Todavia, não creio que ambos estes grandes conhecedores das comunidades 

oriundas da emigração, na sua época - e muito menos quaisquer outros... – tenham tido 

                                                
22 SILVA, 1917: 278. 



 

49 
 

plena consciência de que estavam perante formações capazes de sobrevivência para 

além do fim dos tempos da emigração, alicerçadas naquela emigração familiar que 

queriam evitar a todo o custo: a que não tinha retorno, a que se considerava 

inevitavelmente votada à "desnacionalização". 

E, se os autores portugueses, que referimos, e que julgamos serem 

representativos de um pensar moderno no seu tempo, estavam certos quanto ao 

decréscimo de retornos no quadro da emigração familiar, ficariam, por certo, 

surpreendidos com a resistência à "dissolução cultural" das comunidades formadas por 

terceiras e quartas gerações de portugueses, que, por exemplo, na Califórnia – um 

destino de não regresso, por excelência – continuam a falar a nossa língua e a manter 

vivas as tradições portuguesas.  

Esta outra e insuspeita da forma de presença – a das comunidades orgânicas, a 

que as mulheres e os jovens deram densidade e futuro – só vem a ser reconhecida e a 

influenciar as políticas de emigração, nos anos seguintes ao 25 de Abril de 1974. Mais 

exactamente, a partir de 1980, com a criação do Conselho das Comunidades 

Portuguesas (CCP), um órgão representativo das organizações dos portugueses do 

estrangeiro, destinado a ser um interlocutor privilegiado na definição e execução das 

políticas culturais e sociais, uma "[…] instituição medianeira entre a sociedade civil e o 

Estado" (Aguiar, 1986:83). 

 

 

III - As políticas de reencontro 

 

“Portugal é mais uma cultura do que uma organização rígida”23. 

 

1 - A representação das comunidades da diáspora 

 

O reconhecimento da pertença dos emigrantes a uma Nação populacional ou 

"Nação de Comunidades", é coisa recente. Julgo que poderemos situar o ponto de 

viragem, nesta visão abrangente de nós mesmos, no I Congresso das Comunidades 

Portuguesas, realizado pela Sociedade de Geografia, em Setembro de 1964, a que se 

seguiu, dois anos depois, um segundo congresso. Em muitas e expressivas intervenções 
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fica ela bem patenteada, por vezes em frases lapidares, como a de Gonçalves Cerejeira, 

quando reconhece que “Onde está um português, aí está Portugal!“. Ou a de Adriano 

Moreira, ao defender que “a emigração não significa, de algum modo, o repúdio da 

condição originária de português. O portuguesismo é o património comum dos 

portugueses das sete partidas do mundo”24. 

Na audição parlamentar de 2004 sobre esta temática da representação dos 

"ausentes", a que já aludimos, Adriano Moreira, o principal impulsionador desses 

Congressos, na altura em que era presidente da Sociedade de Geografia, foi convidado a 

traçar o quadro de preparação da iniciativa e dos seus objectivos. Ninguém o poderia, 

aliás, fazer melhor do que ele mesmo:  

"A ideia traduziu-se numa espécie de sistematização do que era a presença de 

Portugal no mundo, do ponto de vista das comunidades. Utilizamos uns conceitos 

operacionais que as arrumavam em três espécies". A primeira era composta pelos 

emigrantes de 1.ª geração, a segunda pelos seus descendentes, que mantinham ligação 

às raízes, a terceira pelas comunidades filiadas na cultura portuguesa – obra também dos 

emigrantes, que "[…] aculturavam os povos por onde passavam"25. 

Pelo empreendimento, inédito em Portugal, pela consciência da existência de um 

património histórico, que havia que preservar e potenciar, pela estratégia de criação de 

uma base institucional, para prosseguir esse intento (com a criação da União das 

Comunidades – que nunca chegaria a ter efectiva vida, por oposição dos poderes 

constituídos – e da Academia Internacional da Cultura Portuguesa), os dois congressos 

da Sociedade de Geografia (o de 1964 e o de 1966) são precursores das políticas ditas 

"de reencontro", encetadas partir do final da década seguinte. 

O primeiro "Congresso Mundial das Comunidades Portuguesas", depois do 25 

de Abril de 1974, não teria resultados práticos assinaláveis – sobretudo em razão do 

mesmo tipo de conflitualidade ou rivalidade política que determinara o impasse em que 

caiu a "União" dos anos 60... – começou, como recordava o deputado Carlos Luiz, a ser 

organizado por uma Comissão que integrava elementos do Conselho da Revolução, sob 

a presidência de Vitor Alves, com o apoio do Presidente Ramalho Eanes26, mas viria a 

ser adiado para Junho de 1981, e levado a cabo por uma outra comissão organizadora, 

                                                
24 MOREIRA, 1981: 345. 
25 SUBCOMISSÃO das Comunidades Portuguesas, 2004: 100. 
26 SUBCOMISSÃO das Comunidades Portuguesas, 2004: 36. 
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presidida por Rosado Fernandes, por indicação do Governo. Foi, se não efectivamente o 

primeiro de todos, o primeiro realizado sob a égide do Estado, com a presença de 

portugueses de todo o mundo, dirigentes das instituições em que se estrutura o espaço 

universal da cultura portuguesa, muitos dos quais haviam também respondido à 

chamada da Sociedade de Geografia, na década de 60 (com esplêndidas comunicações, 

que se encontram publicadas pela revista da Academia Internacional da Língua 

Portuguesa, incluindo as de Adriano Moreira, Presidente do I Congresso, que, na sessão 

abertura, poria, justamente, o acento tónico no propósito que era o denominador comum 

de todos os participantes, falando de: "[...] manifestação de respeito da nação que 

peregrina pelo mundo alheio"27. 

E o seu conceito de "nação peregrina", com essa ou outra designação – o 

"Portugal maior" de Vitorino Magalhães Godinho ou a "nação de comunidades" de 

Francisco Sá Carneiro – entrou no léxico político a significar uma nova visão de nós, e 

de uma "emigração de omnipresença". 

Em 1980, foi criado, como dissemos, um órgão consultivo de representação das 

comunidades, livremente eleito no interior do movimento associativo, cuja capacidade 

de agregação e autenticidade se pretendia potenciar. Na óptica governamental, "[…] 

para garantia dessa autenticidade se baseou o processo de eleição nos representantes nas 

associações, que são a estrutura organizacional e os centros de vida das comunidades 

portuguesas do estrangeiro"28. Do preâmbulo da Lei n.º 373/80, resulta claramente a 

intenção de aproveitar a força, o engenho e a autoridade de quem tem obra feita, 

respeitando a independência dessas instituições perante o Estado e face ao próprio 

"CCP", enquanto criação governamental: O Conselho "[…] de modo algum pretende 

substituir-se aos movimentos preexistentes, pois se pressupõe ser condição de êxito 

deste projecto a vitalidade e capacidade de afirmação das próprias associações." 

É na real autonomia da "sociedade civil" face ao Estado, trazendo a uma 

plataforma de debate os seus próprios projectos, assim como no enfoque dado à força do 

associativismo, que este CCP – ao contrário dos que mais tarde lhe haviam de suceder, 

sem olhar à herança que deixara, numa linha de descontinuidade – estava próximo do 

principal escopo e das preocupações metodológicas do movimento precursor de 60. 

Uma conclusão que não tenho visto assinalada, mas que resulta claramente da 
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intervenção do Prof. Adriano Moreira, na memorável audição parlamentar, que venho 

referindo: "Qual foi o método que utilizamos? Foi partir em primeiro lugar da 

capacidade dessas associações e, por isso, o nosso ponto de referência foram as 

associações, sobretudo do Brasil, que era sempre o maior campo de observação"29.   

Num contexto político diverso, uma semelhante estratégica de valorização para o 

universo associativo… 

Na década de 60, se a "União" houvesse tido condições de ganhar vida própria, 

Portugal teria, como aconteceu - muito antes, de resto... – em quase todos os países 

europeus de emigração, consolidado o movimento federativo, ou a "federalização" das 

suas instituições da Diáspora.   

Com o modelo associativo do CCP se pretendia, de algum modo, suprir a lacuna 

que subsistia, reunindo em convívio e em trabalho comum, dirigentes associativos de 

todos os continentes. E, do mesmo passo, iniciar um novo ciclo nas políticas para as 

comunidades portuguesas, como ressalta, inequivocamente, de declarações oficiais, a 

partir de 198030. Porém, nesta precisa configuração, em que foi concebido, duraria 

menos de uma década. Com a diluição da sua importância pela reiterada omissão de 

consulta e audição governamental, desde 1988/89, depois, na década de noventa, pela 

expressa adopção de um outro modelo de "Conselho", desprovido da sua matriz 

associativa, se encerrou a experiência. 

A partir de 1996, o novo CCP é eleito por sufrágio directo e universal, à maneira 

de um parlamento, embora com meras funções consultivas, tem vivido em recorrente 

situação de crise existencial – pontuada por conflitos internos e afrontamentos com o 

próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros, do qual depende. Nem por isso se deve 

esquecer o insubstituível papel que pode desempenhar, em representação dos 

emigrantes e das diásporas culturais. O distanciamento do mundo associativo acrescido 

da ambiguidade da sua própria natureza dual (órgão representativo, eleito directamente 

pelos emigrantes, órgão consultivo do governo...) não lhe permite ter a mesma 

capacidade de implementação de projectos e de interacção com o Estado de que deu 

provas, naquela sua primeira encarnação31. 

                                                
29 SUBCOMISSÃO das Comunidades Portuguesas, 2004: 63. 
30 AGUIAR, 2009: 259. 
31 AGUIAR, 2009: 260. 



 

53 
 

É, em qualquer caso, o órgão de "presença" dos expatriados, por excelência, 

porque só ele lhes pode, dar, com uma base institucional, a voz e visibilidade que 

ambicionam alcançar no país. Por ter a perfeita consciência desse potencial, largamente 

desaproveitado, apesar da dedicação de tantos Conselheiros, cuja crença tem resistido à 

falta de condições de trabalho e, sobretudo, de atenção dos poderes públicos é que a 

Subcomissão das Comunidades Portuguesas promoveu as duas sucessivas audições para 

reflexão sobre os modelos que melhor serviriam o seu futuro – o primeiro, em 2003, 

mais centrado na procura de inspiração em soluções de direito comparado, o segundo, a 

que já fizemos várias referências, em 2004, na possível "constitucionalização" do órgão, 

conferindo-lhe um carácter quase senatorial. Especialistas como Barbosa de Melo e 

Bacelar de Gouveia aceitaram o repto que lhes era lançado – na proposta de 

"constitucionalização" do órgão - tão cara à maioria dos conselheiros das comunidades, 

portadora das maiores esperanças na valorização, na independência e na 

operacionalidade do” Conselho” – mas não a aceitaram incondicionalmente. 

Para Barbosa de Melo, a consagração da existência e das competências do CCP 

no texto da Constituição Portuguesa pode ser uma vantagem: Constitucionalizar, sim, " 

mas constitucionalizar como órgão do Estado português e não como órgão de Governo 

ou como órgão da Assembleia da República. Do que se trata aqui é de um instrumento 

para o exercício dos direitos fundamentais e constitucionais dos nossos compatriotas 

emigrados perante o Estado no seu conjunto"32. 

Igualmente aberto a uma possível aceitação de uma emenda constitucional, mas 

recomendando prudência, Bacelar de Gouveia: "É preciso não nos entusiasmarmos em 

demasia com a ideia da constitucionalização. Há muitas constitucionalizações e não só 

uma [...]"33. 

Outro tanto se pode dizer do "Conselho", independentemente da sua entrada no 

"santuário" que a Lei fundamental configuraria, colocando-o fora do alcance do poder 

discricionário dos governos... 

 

2 - Novos direitos dos expatriados 

 

                                                
32 SUBCOMISSÃO das Comunidades Portuguesas, 2004: 33. 
33 SUBCOMISSÃO das Comunidades Portuguesas, 2004: 63. 
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A igualdade de direitos dos expatriados face aos residentes é hoje uma 

reivindicação generalizada, ao menos nos países de "diáspora".  

Na sua plenitude, a igualdade está longe de ser alcançada em Portugal. Faz parte 

do ideário de alguns partidos políticos, mas não, nos mesmos termos, no de outros. Por 

isso, desde 1974, temos progredido, passo a passo, numa incessante procura de 

equilíbrios e de consensos, na Constituição e nas leis, consolidando em novos direitos 

culturais, sociais e políticos o "estatuto dos expatriados". 

 

Direitos Culturais 

 

O Estado, assume, no Capítulo III, art.º 74 da Constituição, a incumbência de 

"assegurar aos filhos dos emigrantes o ensino da língua portuguesa e o acesso à cultura 

portuguesa", mas incumpre largamente esse dever, e mais em determinados quadrantes 

geográficos do que noutros. Mais nas comunidades transoceânicas do que na Europa, a 

levantar a suspeita de que se vem privilegiando a emigração temporária, na visão 

oitocentista, isto é, a emigração de retorno, como é (ou se pensava que fosse...) a do 

nosso continente. Por outras palavras: a língua parece ser ensinada, sobretudo, na 

perspectiva do apoio à reinserção dos jovens de 2.ª geração e negligenciada como 

instrumento de preservação das comunidades de cultura portuguesa no mundo. Depois 

de uma primeira extensão do ensino oficial e gratuito, fora da Europa, na África do Sul, 

em fins de 70, anuncia-se agora idêntica cobertura, no norte do continente americano. 

Se a nível individual não há igualdade de tratamento, nesta área fundamental, o 

mesmo acontece no plano institucional. O mundo associativo que destacámos, tendo 

embora finalidades semelhantes ao que lhe serve de modelo inspirador em Portugal, e 

prosseguindo, para além disso, em simultâneo, o singular escopo de alargar o espaço da 

presença portuguesa universal, deve-se inteiramente à iniciativa privada. Dentro de 

fronteiras poucas ONG's atingiriam os seus objectivos sem a robusta componente do 

apoio estatal, a ponto de se falar a seu respeito, frequentemente, de "subsídio – 

dependência". Fora do País, pelo contrário, a verdade é que nenhum centro social e 

cultural, grande ou pequeno, nenhum clube ou sociedade beneficente existiriam sequer, 

se tivessem esperado por verbas do erário público para avançar... Mesmo quando algum 

apoio acabaram por receber, no conjunto, ele foi, e é, praticamente negligenciável. 

 

Direitos sociais 
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Ao contrário do que acontece no domínio cultural, a Constituição não faz, no 

capítulo II, dedicado aos "Direitos e Deveres Sociais", qualquer expressa referência aos 

emigrantes. 

É certo que o art.º 63, no seu n.º 1.º, determina: "Todos têm direito à segurança 

social", tal como o art.º 74, no seu n.º 1.º, assegura: "Todos têm direito à educação e 

cultura". Todavia, neste outro capítulo, "todos" já são apenas todos os que residem no 

território... Uma das várias contradições flagrantes da nossa Lei Constitucional, no que 

às consequências da ausência do território respeita. 

Tradicionalmente, como é sabido, o Estado quase se limitava a apoiar o 

repatriamento dos seus nacionais, em situações de extrema miséria. Um gesto de 

solidariedade que não configurava um direito, e ainda hoje se não encontra 

regulamentado como tal, apesar de ter sido, aprovado, na generalidade, um diploma, que 

não chegou a ser apreciado em comissão e objecto de votação final global34. 

Em anos recentes, pelo menos desde a década de 80, a Secretaria de Estado da 

Emigração concedia apoios pontuais em outras situações de necessidade, através dos 

seus serviços no estrangeiro, mas só em 1999 o Governo instituiu o Apoio Social a 

Idosos Carenciados (ASIC). Uma prestação de montante variável, de país para país, 

atribuída, com restrições, longe de ser o equivalente pensões não contributivas ou dos 

mínimos rendimentos que são garantidos dentro de fronteiras... 

Em Direito comparado, há, actualmente, bons exemplos de sistemas de 

assistência na doença e na velhice, nomeadamente em países de emigração semelhante à 

nossa – caso da Espanha ou da Itália – o que aumenta o sentimento de abandono de que 

os portugueses mais pobres se queixam – e os outros por eles... 

 

Direitos Políticos 

 

O restabelecimento da democracia em 1974, veio dar aos emigrantes, pela 

primeira vez na história, direitos de participação na vida pública. 

Elegem quatro deputados, em dois círculos eleitorais próprios – uma excepção 

ao princípio constitucional da proporcionalidade, pelo método de Hondt. 

                                                
34 AGUIAR, 2006: 68. 
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Com a adesão à CEE, na qualidade de cidadãos europeus, votam nas eleições 

para o Parlamento Europeu, embora só desde 2004 esse direito tenha sido alargado aos 

que vivem fora do espaço da União Europeia35. 

Foi preciso esperar pela revisão constitucional de 1997, e manter acesa uma luta 

prolongada, que o CCP encabeçou, para ser concedido, com restrições, aos expatriados 

o direito de voto na eleição do Presidente da República. Têm capacidade eleitoral 

passiva apenas aqueles que comprovem, nos termos do n.º 2.º do art.º 121, "laços de 

ligação efectiva à comunidade nacional." 

A mesma exigência condiciona a participação dos emigrantes em "referenda" 

nacionais, e apenas quando "recaiam sobre matéria que lhes diga também 

especificamente respeito". O entendimento sobre essa melindrosa qualificação da 

matéria (que reintroduz, de forma larvada, a ausência como fonte de discriminação) 

nunca foi pacífico – mostram as experiências havidas ser questão em que os partidos, a 

começar pelos dois maiores, costumam divergir.  

Com dois cadernos eleitorais distintos, para os dois órgãos de soberania, estão, 

assim, do ponto de vista jurídico, criados dois conceitos de "comunidade nacional", dois 

universos eleitorais: um mais lato, que abrange todos os portugueses "de passaporte" e a 

todos, mediante o simples acto de inscrição no recenseamento, confere capacidade 

eleitoral passiva; outro, mais restrito – que alguns chamaram, sem lógica nem rigor, o 

da "comunidade política nacional", visto que para a qualificação tanto deve relevar um 

como outro dos órgãos de soberania a eleger … – exclui como eleitores do PR, e 

participantes em "referenda", os que tenham a nacionalidade do país estrangeiro onde 

residem, e os que estejam ausentes há um certo número de anos – ainda por cima, com 

número variável, conforme os continentes ou Estados para onde emigraram (art.º 1.º-B 

da Lei Eleitoral do Presidente da República - com a redacção introduzida pela Lei 

Orgânica n.º 5/2005 de 8 de Setembro). 

Para além desta dualidade de universos eleitorais, há ainda a dualidade de modos 

de votação nas três eleições referidas; nas legislativas os emigrantes votam por 

correspondência, nas presidenciais e europeias, por sufrágio presencial36. 

         Um sistema que prima pela falta de coerência e de unidade. A ausência passa, de 

novo, a implicar, em determinados condicionalismos, variáveis conforme as latitudes, 

                                                
35 AGUIAR, 2006: 85. 
36 MACHADO, 2009: 41. 
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uma notável diminuição dos direitos de cidadania. É um estado de coisas inaceitável, e 

sem solução à vista... Ao contrário do que acontece com as prestações sociais, ou com a 

extensão da rede de ensino, que custam dinheiro, o sufrágio não, pelo que as limitações 

estabelecidas só podem, evidentemente, resultar de visões antagónicas da emigração e 

do emigrante no seu relacionamento "político" com o país. Foi sempre difícil o 

consenso entre os dois partidos do "chamado "bloco central", que, por si só, perfaziam a 

maioria qualificada de dois terços, exigida para qualquer alteração constitucional ou 

para a aprovação de leis orgânicas, como são as eleitorais. PSD e PS mantêm viva a 

polémica em matéria eleitoral (bem mais do que em outros capítulos, devemos 

acrescentar...). Entre si – e, em certa medida, também no seu interior. No PSD, 

aparentemente mais unido na reivindicação de igualdade de direitos políticos para todos 

os portugueses – uma constante dos seus programas eleitorais – poderemos apontar, por 

exemplo, mudanças radicais na forma de conceber a representação dos emigrantes, no 

CCP. 

 

3 - Um novo trato da emigração: da dominante economicista à cultural 

 

De qualquer modo, no espaço de menos de meio século, estamos chegados à 

construção de discursos (no plural) absolutamente distintos daquele que anteriormente 

se impunha, a nível oficial, e, também, a nível doutrinal ou científico, sobre uma 

realidade migratória, que, no essencial, não é muito diversa: Homens e mulheres – estas 

hoje, cada vez mais, em pé de igualdade – que são obrigados a sair, porque a conjuntura 

económica a isso conduz, e a sair em massa (actualmente, como dantes, contra todas as 

expectativas de um passado próximo…) a manutenção de redes de relações de toda a 

ordem com o país de origem; a existência de formas de entreajuda e de vivência em 

"colónias", na designação antiga, ou "comunidades", na de agora. 

De uma avaliação positiva das migrações pela orientação ou canalização dos 

seus ganhos materiais para o território ou pelo desejado fim de ciclo, com a reinserção 

dos homens na sociedade de origem, chegamos, no início dos anos 60, ao momento 

histórico da reavaliação do património cultural (constituído pela sedimentação de vagas 

sucessivas de emigração, convertida em diáspora), pelo menos, à sua incorporação no 

conceito de portugalidade – com a presença cultural a equivaler à presença física no 

território. E, a partir de 1974, à consagração constitucional do direito de livre 

circulação, ao delineamento de políticas de protecção em todo o ciclo migratório, à 
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aceitação do princípio da igualdade entre todos os cidadãos, independentemente da 

residência (ainda, como é claro, sem o levar às últimas consequências...) e ao 

reconhecimento da importância da presença externa das comunidades oriundas da 

emigração, para a vida do País, com ela enriquecido na sua dimensão, humana e 

cultural. 

Francisco Sá Carneiro, dirigindo-se à Assembleia Parlamentar do Conselho da 

Europa, em 21 de Abril de 1980, na qualidade de Primeiro-ministro, declarava: "Le 

Portugal est maintenant un petit pays de 90.000 kilométres carré, plus les iles 

atlantiques. Cependent, il est beaucoup plus que cela et il essaye de s’organiser comme 

nation en un petit territoire mais avec un peuple immense, dispersé sur tous les 

continents [...]" (versão oficial do Conselho da Europa, em língua francesa). 

Na mesma linha de pensamento, se colocaram os governos que se sucederam ao 

seu, quer os da "Aliança Democrática", considerados de centro-direita, quer o do 

chamado "Bloco Central (PS/PSD): "Só assumindo-nos como nação populacional que 

somos, poderemos no cultural como no social, no político como no económico, esperar 

resolver com êxito não apenas os problemas da emigração, mas, de um modo geral, os 

do desenvolvimento e transformação da sociedade portuguesa"37. 

Uma ênfase muito especial é dado a uma nova imagem do emigrante, nos anos 

que se seguiram à adesão à CEE: "A ideia matriz de Pátria de Comunidades – e não de 

emigrantes – enfatiza naturalmente, o orgulho de sermos portugueses e, através do apelo 

à nossa História, aos nossos valores, e às nossas tradições, traduz-se num combate 

permanente à visão miserabilista da emigração"38. 

Porém, convirá precisar que no "paradigma personalista" – na tipologia de 

Bacelar de Gouveia, aqui adoptada – me parece caberem, por igual, políticas mais 

influenciadas por esta visão atomística do cidadão, predominante na linguagem corrente 

– no hábito generalizado de dar à palavra "comunidade" o seu conteúdo meramente 

estatístico, afirmando, por exemplo, "[…] a comunidade portuguesa de França é de 

cerca de um milhão de pessoas […]" - e uma outra mais institucionalista, que olha as 

comunidades organizadas, herdeiras dessas outras já referenciadas pelos tratadistas do 

início de novecentos. Organizadas pelo impulso associativo, com uma visão dinâmica 

do património cultural português, e a capacidade de lhe dar vivência colectiva e futuro. 

                                                
37 AGUIAR, 1986: 111. 
38 JESUS, 1990: 69. 
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Emigração, Regresso e Desenvolvimento no Barroso (Portugal) 
 

 

Maria Ortelinda Barros Gonçalves 

 

 

Introdução 

 

A contextualização do processo migratório contemporâneo não se reduz a um 

mero fluxo de pessoas e/ou trabalhadores, mas integra um importante intercâmbio de 

bens materiais e simbólicos, isto é, de recursos económicos, culturais, sociais e políticos 

entre os territórios de origem e os de acolhimento. Hoje, no limiar no séc. XXI, esta 

nova vertente da migração internacional é pautada pela criação de pontes de encontro, 

de redes entre sociedades distintas, com base nas novas tecnologias de comunicação e 

informação. Esta nova realidade territorial propicia o aparecimento de comunidades 

transnacionais que conseguem gerir a pertença a espaços sociais diferentes, criando elos 

inter-económicos, inter-culturais e outros.  

O fenómeno da migração internacional coloca, em toda a sua dimensão, o 

problema do desenvolvimento. 

O presente trabalho é a súmula de alguns aspectos da investigação sobre o 

regresso de emigrantes a um concelho do interior - norte de Portugal. Baseia-se na 

análise dos dados recolhidos em inquérito por questionário efectuado a 51% dos 

emigrantes regressados a este território, partindo das seguintes questões: 

1) Quais as implicações do regresso dos emigrantes no desenvolvimento do 

espaço em estudo?  

2) Que políticas/estratégias de gestão territorial devem ser implementadas para a 

fixação/atracção da população? 

 

 

1 - Quadro geográfico e emigração 

 

O Concelho de Boticas é o palco da nossa investigação, integra-se no Alto Trás-

os-Montes e, com Montalegre, constitui a região do Barroso. 
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Trata-se de um território muito envelhecido e que carece de desenvolvimento. 

Em 4 décadas, especificamente no período 1960-2001, o grupo de idade jovem 

(0-14 anos) perdeu praticamente o mesmo que ganhou o grupo de idade idosa (>65 

anos), (Figuras n.º 1 e 2). 

 

 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da população, 1960. 

 

 
Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, 2001. 

 

Figura n.º 2- Pirâmide etária de 2001 
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Figura n.º 1-Pirâmide etária de 1960
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Em razão do visível carácter cumulativo de recessão demográfica, é atribuída ao 

concelho de Boticas a denominação de “espaço rural profundo”. 

Este duplo envelhecimento, uma taxa de analfabetismo em 2001 ainda de 24%, e 

um constante aumento da taxa de desemprego da população residente, afectando 

essencialmente o género feminino, afirmam-se como uma tendência dominante da 

realidade concelhia. 

 No último decénio em estudo (1991-2001), o concelho sofreu uma perda 

populacional de 19,1% (-1519 habitantes). Grande parte desta perda resultou da 

tendência de o índice de atractividade das diversas freguesias ser cada vez mais 

negativo. O Quadro n.º 1 confirma a dinâmica emigratória como principal factor 

responsável pelas divergências demográficas registadas. 

 

Quadro n.º 1 
População e Atractividade do Concelho de Boticas 

Concelhos 1991 2001 
Variação % 

2001/1991 

Saldo (1) 

Fisiológico 

Atracção / 

Repulsão 

Rácios 

Ia - 91 Ia - 01 

Alturas do Barroso 637 444 -30,30 2 -195 -30,6 -43,9 

Ardãos 457 311 -31,95 -4 -142 -31,1 -45,7 

Beça 1.064 1.031 -3,10 -11 -22 -2,1 -2,1 

Bobadela 487 354 -27,31 12 -145 -29,8 -41,0 

Boticas 1.066 1.065 -0,09 -14 13 1,2 1,2 

Cerdedo 276 176 -36,23 -2 -98 -35,5 -55,7 

Codessoso 194 168 -13,40 -1 -25 -12,9 -14,9 

Covas do Barroso 477 348 -27,04 -4 -125 -26,2 -35,9 

Curros 113 87 -23,01 1 -27 -23,9 -31,0 

Dornelas 584 413 -29,28 -1 -170 -29,1 -41,2 

Fiães do Tâmega 201 167 -16,92 -2 -32 -15,9 -19,2 

Granja 341 266 -21,99 -2 -73 -21,4 -27,4 

Pinho 600 478 -20,33 1 -123 -20,5 -25,7 

S. Salvador Viveiro 481 345 -28,27 -1 -135 -28,1 -39,1 

Sapiãos 659 526 -20,18 -1 -132 -20,0 -25,1 

Vilar 299 238 -20,40 -1 -60 -20,1 -25,2 

Total do Concelho 7.936 6.417 -19,14 -28 -1491 -18,8 -23,2 

Total do País 9.867.147 10.356.117 4,96 88.770 400.200 4,1 3,9 

(1) Evolução do Saldo Fisiológico entre 1991 e 2001. 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População 1991 e 2001 (Elaboração própria). 
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Trata-se de um espaço de grande tradição emigratória, onde deparamos já com 

algum regresso de emigrantes, regresso esse, no entanto, reflectido, na sua maior parte, 

em pessoas de idade mais avançada. 

 

2 - Regresso e desenvolvimento 

 

Verificamos que dos inquiridos regressados ao território de origem, 52,4% tem 

mais de 60 anos de idade (Quadro n.º 2). 

 
Quadro n.º 2 
Idade actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após o regresso, muitos dos inquiridos vivem na situação de reformado (123 

indivíduos); outros tornam-se patrões, sendo este último estatuto, relativamente à 

situação na profissão, a mudança mais significativa encontrada, com as consequentes 

implicações económicas e sociais (Quadro n.º 3). 

 
Quadro n.º 3 

Situação na profissão após o regresso 
 

Idade actual 
  

N % 

Até aos 30 anos 7 2,4

Dos 30 aos 39 anos 19 6,5

Dos 40 aos 49 anos 33 11,3

Dos 50 aos 59 anos 80 27,4

Mais de 60 anos 153 52,4

Total 292 100,0

Situação na profissão 
  

n % 

A trabalhar como Patrão 51 18,0

A trabalhar por conta de outrem 40 14,1

Desempregado 8 2,8

Doméstica 31 10,9

Reformado 123 43,3
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A principal ocupação profissional do ex-emigrante, após o regresso, é 

claramente a agricultura, seguindo-se os serviços domésticos, o sector da construção 

civil e o comércio, tornando-se evidente alguma mobilidade intersectorial do ex-

emigrante, relativamente às ocupações exercidas antes de emigrarem (Quadros n.º 4).  
 

 

Quadros n.º 4 
Ocupação profissional antes da emigração e após o regresso 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As mudanças ocupacionais do emigrante regressado ao Concelho de Boticas, ao 

longo da sua trajectória migratória (emigração – regresso), estiveram sujeitas a níveis 

crescentes de mobilidade, para ocupações gradativas na escala sócio-ocupacional, mas 

também em direcção à inactividade e desocupação. Recordamos que, antes da 

emigração, a maior parte dos inquiridos eram trabalhadores familiares, não existindo 

ninguém a viver de rendimentos. Após o regresso, muitos vivem na situação de 

reformado, enquanto que outros vivem dos rendimentos auferidos no país de 

acolhimento. A maioria dos emigrantes regressados considera, após a chegada, 

“razoáveis” o seu poder de compra e nível de vida, seguindo-se (com valores ainda 

bastante relevantes) os inquiridos que afirmam ter um poder de compra e nível de vida 

Vive dos rendimentos 28 9,9

Outra situação 3 1,1

Total 284 100,0

Sector de actividade  

antes da emigração   

  

n % 

Agricultura 206 71,8

Construção Civil 20 7,0

Serviços Domésticos 33 11,5

Comércio 14 4,9

Carpintaria 1 0,3

Outros 13 4,5

Total 287 100,0

Sector de actividade 

após o regresso 

  

n % 

Agricultura 130 53,7

Jardinagem 4 1,7

Construção Civil 21 8,7

Transportes e Comunicações 2 0,8

Têxteis, Vestuário e Calçado 2 0,8

Indústria Transportadora 1 0,4

Comércio 18 7,4

Serviços Domésticos 44 18,2

Restaurante 4 1,7

Outros 16 6,6

Total 242 100,0
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entre bom e excelente. Este item demonstra claramente que o objectivo principal da 

emigração (aquisição de melhores condições económicas) foi cumprido. 

Observamos algum envolvimento/empenho dos ex-emigrantes na vida política e 

associativa local (Quadros n.º 5 e 6). 

 
Quadro n.º 5 

Ocupação de um cargo político 
                                                                                                                                                                         

 

 

 
 
 

   
Quadro n.º 6 

Tipo de participação associativa após o regresso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independentemente dos motivos que tenham levado os indivíduos à emigração e 

ao regresso ao local de origem, a integração nas estruturas sociais pré-existentes do 

local de chegada pressupõe um ajustamento às regras e valores vigentes. Perante a 

dificuldade individual de integração, os indivíduos congregam esforços e iniciativas 

com a finalidade de alcance de objectivos comuns, agrupando-se em estruturas formais 

de âmbito mais alargado. “A condição de imigrado conduz em boa parte a uma certa 

indiferença ou até ao isolamento social e são em boa parte as associações de carácter 

sócio-cultural que abrem o caminho para uma reformulação das relações entre os 

imigrados mas também para uma mais fácil inserção na sociedade de acolhimento”1. O 

                                                
1 RATO, 2000: 211. 

Ocupação de um 

cargo político 

  

n % 

Sim 36 13,0

Não 240 87,0

Total 276 100,0

Tipo de participação 
  

n % 

Associação cultural 30 77,2

Associação desportiva 10 10,9

Associação política 4 4,3

Outras associações 7 7,6

Total  51 100,0
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associativismo de migrantes constitui uma forma institucionalizada de reforço do grupo 

perante ameaças exteriores. “Não há nada que a vontade humana desista de alcançar 

pela acção livre do poder colectivo dos indivíduos unidos numa adesão pública de um 

certo número de indivíduos a estas ou aquelas doutrinas ou interesses e no compromisso 

que assumem em contribuir de alguma forma para que elas prevaleçam”2. 

As principais inovações introduzidas, a nível local, pelo emigrante regressado 

prendem-se com a habitação, hábitos alimentares, formas de vestir, relações pessoais e 

tempos livres e, quanto à agricultura, a introdução de equipamentos novos e novas 

formas de produção. No regresso, as principais carências locais com que se deparam 

dizem respeito sobretudo a: assistência médica, subsídios, dificuldades para a conclusão 

dos estudos dos filhos. 

No respeitante às entrevistas por nós ministradas aos empresários emigrantes 

regressados, constatamos que:  

 As empresas são de pequena dimensão, com diminuto volume de vendas, 

mas, na generalidade, com evolução positiva. Denotam escasso apoio 

institucional. 

 A origem do capital-social provém essencialmente da poupança. O 

impacto das empresas a nível local reflecte alguma criação de emprego, de 

riqueza e de sinergias locais.  

 

 

Conclusão 

 

O impacto do regresso sobre a dinâmica económica concelhia diminui em razão 

da idade avançada de uma grande parte dos emigrantes regressados, da baixa 

escolaridade e, principalmente, da inclusão no sector primário, o que reflecte, na 

generalidade, o baixo investimento em capital humano no país de acolhimento.  

Embora sendo mais agentes de consumo do que de investimento, regista-se, 

entretanto, uma introdução clara de novos hábitos, por parte dos emigrantes regressados, 

proporcionando uma certa urbanidade local. Os ex-emigrantes de faixas etárias mais 

jovens revelam espírito empreendedor, tendo, inclusive, feito renascer alguns mercados 

locais, gerando emprego e o aparecimento de outras actividades. 

                                                
2 TOCQUEVILLE, 2001: 236. 
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O Concelho de Boticas é uma zona do interior de Portugal em que predominam 

actividades com baixo nível de produtividade e de rendimento, com sub emprego 

crónico, mão-de-obra pouco qualificada e população envelhecida. Apresenta elevadas 

qualidades ambientais e paisagísticas às quais estão associadas inúmeras oportunidades 

que é urgente desenvolver. 

Tendo em atenção os três pilares básicos do desenvolvimento: ambiente, 

economia e sociedade, encontramos estrangulamentos em todos eles. 

Valorizando os pontos fortes e tentando diminuir o impacto dos pontos fracos, 

propomos, para o território de Boticas, uma estratégia de desenvolvimento assente em 4 

parâmetros fundamentais: 

 
Figura n.º 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Qualidade ambiental e paisagística 

2 - Diversificação das actividades 

3 - Valorização dos recursos naturais, culturais e humanos 

4 - Recuperação do património 

 

Consideramos prioritários 7 eixos de intervenção, a referir: 

 

 

Estratégia de 
desenvolvimento 

4 Recuperação 

3 Valorização 1 Qualidade 

2 Diversificação 
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Prioridades estratégicas 
 

Eixos de Intervenção 
 

 

. Introdução de técnicas 
apropriadas de serração, 
secagem, calibragem e 
armazenamento da madeira; 
controlo da qualidade, 
eficiência energética e 
utilização dos resíduos 
florestais. 
. Formação profissional. 
. Apoio ao ensino do artesanato 
de forma a garantir a 
continuidade dos ofícios. 
. Promoção da realização de 
feiras e mostras de artesanato. 
. Aproveitamento de energia 
eólica. 
. Apoio às pequenas indústrias 
locais. 
. Reforço do espírito 
empresarial e associativo. 
. Organização de circuitos de 
comercialização. 
. Apoio à exploração de ervas 
aromáticas, cogumelos 
silvestres, queijos do Barroso, 
silvopastorícia, fumeiro 
tradicional, carne Barrosã e 
agricultura biológica. 
. Apoio à criação e dinamização 
de associações de produtos 
florestais. 
.Criação de pequenas lojas de 
venda de mel do Barroso, 
presunto etc. 

 
 
 
. Reforço da rede de 
infraestruturas de protecção 
social (creches,  jardins de 
infância, lares e centros de 
dia) e promoção da realização 
de acções diversificadas de 
apoio social. 
. Construção de novas 
infraestruturas de saúde e 
higiene e reforço da prestação 
de cuidados de saúde. 
. Reforço da capacidade 
técnica local para funções de 
planeamento, programação, 
acompanhamento e avaliação 
das acções de 
desenvolvimento. 
. Melhoria das acessibilidades. 
. Reforço das redes de 
transporte público. 
. Tratamento dos afluentes-
águas residuais domésticas. 
. Recolha e tratamento dos 
resíduos sólidos urbanos. 
. Criação de espaços de apoio 
escolar. 
. Identificação e/ou sinalização 
correctas das memórias 
ligadas ao Património Cultural 
e aos valores do património 
natural. 

 
 
 
. Incentivo ao 
turismo jovem: 
Pousada da 
Juventude. 
. Fomento do 
Turismo Rural. 
. Fomento do 
Turismo de 
Natureza. 
. Fomento do 
Agro-Turismo. 
. Recuperação 
dos moinhos e 
dos fornos.  
. Apoio à 
restauração e 
criação de 
alojamento 
turísticos. 
 

 
 
 
. Criação de 
percursos 
pedestres. 
. Levantamento 
da fauna e flora 
existentes. 
. Criação de um 
centro de 
documentação, 
interpretação e 
observação. 
. Ecopontos 
. Reflorestação 
. Limpeza 
florestal. 

 
 
 
. Redefinição do espaço 
urbanizável.  
. Arranjo e definição de 
espaços pedonais. 
. Preservação do 
património construído.  
. Preservação da traça 
arquitectónica 
tradicional. 
. Criação de espaços 
sociais. 
. Reorganização de 
espaços verdes. 

 
 
 
. Apoio à pastorícia. 
. Implementação das 
medidas agro-
ambientais. 
. Preservação da traça 
rural. 
. Apoio técnico 
agrícola/profissional. 
. Certificação de 
produtos 
característicos e de 
qualidade com 
potencialidades. 
. Reserva de caça. 
 

 
 
 
. Instalação de 
mediatecas nas 
escolas. 
. Incentivo e 
recuperação  da 
prática de jogos e 
artes tradicionais 
(por ex.: a 
tecelagem). 
. Incentivo à 
prática de 
desportos 
alternativos e 
radicais. 
. Diminuição do 
absentismo e do 
abandono escolar. 
. Revitalização de 
manifestações 
culturais 
tradicionais: 
folclore, banda de 
música, etc. 

 

Actividades económicas Turismo Preservação 
ambiental 

Redefinição da 
tipologia urbana 

Recuperação e 
reconversão da 

agricultura 

Infraestruturas e 
equipamentos 

Cultura e 
Desporto 
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Torna-se necessário encontrar um equilíbrio entre desenvolvimento, preservação 

e consequente erradicação da pobreza, no quadro de políticas de desenvolvimento 

concebidas a dois níveis: políticas de base e políticas territorialmente específicas de 

avaliação das necessidades de desenvolvimento local, fixando/atraindo população. 

As estratégias de dinamização da economia local passarão por: 

 Aumentar a competitividade dos sectores agrícola e florestal; 

 Revitalizar económica e socialmente todo o espaço rural; 

 Reforçar a coesão territorial e social; 

 Promover a eficácia da intervenção dos agentes públicos, privados e 

associativos na gestão territorial e sectorial; 

 Potenciar o papel dos ex-emigrantes enquanto agentes para o 

desenvolvimento, promovendo o seu envolvimento nos projectos de 

execução transnacional, favorecendo um ambiente inovador; 

 Dotar a população das prerrogativas necessárias ao desenvolvimento: 

informação, acesso ao micro crédito, formação profissional direccionada 

para oportunidades locais - importantes factores a montante da inovação; 

 Fomentar o espírito empreendedor local, o sentido de risco e a 

criatividade, enquanto instrumentos de desenvolvimento e consequentes 

incentivos ao regresso dos emigrantes. 
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Migrações, mercado de trabalho e políticas públicas em Portugal 
 
 

Eduardo Vítor Rodrigues 

 

 

Enquadramento 

 

A economia mundial encontra-se em processo acelerado de “globalização”, 

entendido também como mecanismo de reforço do capitalismo e das dinâmicas de 

liberalização da circulação de bens, capitais, serviços e também pessoas. Este processo 

tem contribuído para a integração formal e informal da economia mundial, gerando 

interdependências nacionais, compatíveis com crescentes desigualdades inter e intra-

nacionais. 

O capital humano tem circulado com maiores dificuldades do que o capital 

financeiro, seja do ponto de vista legal, político ou mesmo nas representações sociais. 

Parecem ser mais presentes as ameaças associadas à circulação de pessoas (tantas vezes 

imediatamente identificadas com a criminalidade, com a violência, com os tráficos, 

entre outras), do que as questões inerentes ao funcionamento dos mercados financeiros. 

No entanto, o fenómeno migratório, à escala mundial, representa um fenómeno 

de impactos muito fortes, envolvendo 200 milhões de pessoas, correspondendo a cerca 

de 3% da população mundial que vive fora do seu país. 

Mais ainda, a Europa vive, nos últimos anos, uma mudança estrutural nos 

padrões demográficos, com consequências importantes no mercado de trabalho, nos 

sistemas de cuidados de saúde, nos sistemas de pensões, mas também nas relações 

sociais e de coesão social. 

Os novos medos, as políticas securitárias, algumas sérias marcas de xenofobia, a 

emergência de movimentos sociais hostis aos estrangeiros ou as políticas marcadamente 

restritivas (sem instrumentos de cooperação desenvolvimentista) são aspectos a não 

desprezar. Em Portugal, não estamos apenas a acompanhar estas tendências, mas 

apresentamos hoje os níveis mais fortes em alguns aspectos. 
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Pretende-se, assim, neste comunicação, analisar sucintamente a estrutura 

demográfica contemporânea, em Portugal e na sua relação com a Europa, com particular 

enfoque nas migrações ibéricas. 

Ao velho modelo de saídas emigratórias mais estruturadas e de longa duração, 

culminando na recomposição familiar no país de destino e na edificação, aí, do projecto 

de vida, sucede, em Portugal, mais recentemente, um novo modelo emigratório, com 

saídas de curta duração, por projecto ou trabalho de empreitada, e mobilizadas por 

empresas nacionais com obras ou serviços ganhos no exterior, ou por empresas 

intermediárias das primeiras. 

Trata-se de um processo (inicialmente) de curta duração, marcadamente de 

género (masculino) e realizado por fluxos descontínuos. A emigração para Espanha, em 

particular do Norte de Portugal para Espanha, assume muitas destas características. 

Sendo de mais curta duração, transitória e pendular, está por isso mais sujeita aos 

condicionalismos do mercado, às flutuações da economia e às dinâmicas do 

desemprego. 

Mas voltemos à situação sócio-demográfica portuguesa. 

O quadro demográfico português apresenta importantes e duradouras tendências, 

sendo a mais importante e com maiores repercussões o processo de envelhecimento 

demográfico. Este processo, caracterizado por uma regressão da natalidade para níveis 

históricos e pelo simultâneo aumento da esperança média de vida, tem repercussões 

fundamentais no mercado de trabalho, nas políticas sociais (nomeadamente no sistema 

de pensões), entre outros. Por outro lado, trata-se de uma tendência duradoura, que não 

pode ser facilmente invertida nas próximas décadas. Aliás, os cenários traçados pelo 

INE e pelo Eurostat são bem claros quanto ao carácter duradouro do processo e quanto à 

sua relativa irreversibilidade, não obstante algumas medidas pontuais de incentivo à 

natalidade. 

Entre 1960 e 2005, a população total cresceu, em Portugal, em média 0,4% ao 

ano, a população jovem diminuiu a um ritmo médio de 1% ao ano, a população idosa 

registou taxas de crescimento anual de 2,1% e a população muito idosa aumentou mais 

de 3% ao ano. 

A população residente total chegou a 10 599 095 em 31 de Dezembro de 2006 (5 

129 937 homens e 5 469 158 mulheres). A taxa de crescimento total diminuiu para 

0,28% (0,38% no ano anterior) e mantém a tendência de queda observada nos últimos 

anos. Isto ocorre principalmente em função da redução da taxa de migração líquida de 
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0,25% (0,36% em 2005), uma vez que a taxa de crescimento natural aumentou para 

0,03% (0,02% em 2005) (INE, Censos 2001). 

A variação natural positiva também é ligeiramente influenciada pela imigração, 

dado que os imigrantes são geralmente mais jovens do que a população nacional e 

tendem a contribuir para a fertilidade numa extensão maior do que acontece com a 

mortalidade. 

O processo de envelhecimento da população continua principalmente como 

consequência da diminuição da proporção de jovens. O ratio de envelhecimento 

(pessoas de 65 anos e mais por cada 100 pessoas com idade inferior a 15 anos) 

aumentou de 110 em 2005 para 112 em 2006. O número de nados vivos de mães 

residentes em Portugal baixou para 105 449, enquanto, em 2005, foi de 109 399. A taxa 

bruta de natalidade diminuiu para 10,0 por mil (10,4 em 2005) e a taxa de fecundidade 

total diminuiu para 1,36 (1,41 em 2005). 

Mantendo-se em linha com a tendência de adiamento da maternidade, a idade 

média das mulheres no primeiro parto subiu para 28,1 anos (27,8 em 2005) e a média de 

idade de procriação aumentou para 29,9 anos (29,6 em 2005). Isto ocorreu como 

consequência de mudanças na estrutura de fecundidade.  

Quanto à mortalidade, em 2006 o número de óbitos de residentes em Portugal 

foi de 101 990 (107 462 em 2005) e a taxa bruta de mortalidade diminuiu para 9,6 por 

mil (10,2 em 2005). A taxa de mortalidade infantil caiu de 3,5 para 3,3 por mil, em 

comparação com o ano anterior. A esperança média de vida subiu, para os homens, de 

74,9 anos em 2005 para 75,2 anos em 2006 e, para as mulheres, de 81,4 anos para 81,8 

anos no mesmo período de tempo. 

A esperança média de vida dos idosos também continua a aumentar, mantendo a 

distinção de género que sempre caracterizou este indicador ao longo do séc. XX. 

Tal como no passado recente, as tendências demográficas em Portugal foram 

fortemente influenciadas pelas migrações internacionais, embora numa tendência 

descendente. Em 2006, foi estimado um saldo migratório de cerca de 26 100 pessoas, 

bem inferior às tendências históricas das décadas anteriores. 

De acordo com as mais recentes projecções demográficas do INE, para Portugal, 

e com base nos pressupostos de um ligeiro aumento da fertilidade, de um aumento 

gradual na esperança média de vida e de uma migração líquida positiva moderada, será 

de esperar que a população cresça ligeiramente até 2010 e, a partir de então, diminua, 

chegando a 9 302 485 em 2050. A estrutura etária da população também tem assistido a 
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importantes mudanças. A proporção de jovens menores de 15 anos tem diminuído para 

13,1% (15,5% em 2006), enquanto se tem verificado um grande aumento na proporção 

de idosos, com idade entre 65 anos e mais, que pode chegar a 31,8% em 2050 (17,3% 

em 2006). Como consequência dessas mudanças na estrutura etária da população, o 

índice de envelhecimento pode mais do que duplicar, atingindo cerca de 243 idosos por 

cada 100 jovens (111,7 em 2006). O envelhecimento demográfico, definido pelo 

aumento da proporção de idosos na população total, em detrimento da população jovem 

e / ou a população em idade de trabalhar, tem aumentado em Portugal (Rosa, 1996) e 

pode tornar-se no grande problema sócio-demográfico do novo século. 

Reforçando a descrição dos indicadores, entre 1960 e 2001, o envelhecimento da 

sociedade significou um decréscimo de cerca de 36% na população jovem (0-14 anos) e 

um aumento de 140% dos idosos (65 anos). 

Em 2001, foram registados 1 702 120 idosos. A proporção da população idosa, 

que representava 8,0% da população total em 1960, mais do que duplicou, para 16,4% 

em 2001. Esta tendência tem-se mantido e vai mesmo assistindo a algum sério reforço. 

Em 1999, o índice de envelhecimento ultrapassou, pela primeira vez, os 100 

idosos para cada 100 pessoas. Este indicador tem aumentado continuamente nos últimos 

40 anos, passando de 27 idosos para cada 100 pessoas em 1960, para 103 em 2001 (data 

do último recenseamento geral). O envelhecimento da população idosa é evidenciado 

pelo índice de longevidade (número de indivíduos com 75 anos ou mais no total da 

população idosa), que aumentou de 34 para 42% entre 1960 e 2001. 

Dados baseados nos resultados dos Censos de 2001 mostram que 32,5% dos 

agregados familiares viveram pelo menos um idoso e as famílias, consistindo apenas em 

adultos, representado 17,5% de todas as famílias. Destes, a grande maioria é constituída 

por apenas um idoso (50,5%) ou por dois idosos (48,1%). 

Em 2001, segundo dados do Inquérito ao Emprego, os reformados são a parte 

mais importante da população de idosos inactivos (97,1% nos homens e 76,9% nas 

mulheres). Cerca de 19% dos idosos estão envolvidos em actividades económicas 

(incluindo 56,8% homens e 43,2% mulheres). A maioria trabalha na agricultura, 

pecuária, caça e silvicultura, com uma participação de 70,2% de homens e 75,5% de 

mulheres. Globalmente, as mulheres trabalham menos horas do que os homens (mais de 

50% das mulheres trabalham menos de 25 horas por semana, enquanto os homens têm a 

maior proporção, entre 36 e 40 horas por semana). 
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De acordo com os mesmos dados, as actividades diárias (não remuneradas) de 

11,5% das mulheres e 3,8% dos homens idosos passam por cuidar de crianças 

(familiares do próprio ou de outras pessoas) ou cuidar de outros que necessitam de 

cuidados especiais, por motivos de velhice, doença, invalidez, etc.  

Já no que se refere aos indicadores de inclusão e de participação social, a 

tendência mantém-se. A participação social das pessoas idosas como membros de 

organizações sociais ou culturais, tais como clubes desportivos, associações de bairro ou 

de partidos políticos, aparece com um valor insignificante, embora mais elevado nos 

homens: 18,7% versus 5,2% em mulheres, segundo o Painel de Agregados da União 

Europeia. No que diz respeito às actividades de lazer, de acordo com o Inquérito à 

Utilização do Tempo, a quase totalidade dos idosos entrevistados assiste à televisão 

(cerca de 98% dos homens e 94% mulheres), e fazem-no todos os dias (cerca de 89% 

para ambos os sexos). Os jornais são lidos na sua maioria por homens (quase 50%), 

versus 23% das mulheres. 

 As actividades socioculturais registam um baixo nível de participação dos 

idosos: 27% dos homens e 19% das mulheres afirmam ter frequentado festas e às vezes 

12% e 8%, respectivamente, afirmam ter visitado museus e exposições.  

Finalmente, quanto às condições de vida, a maioria dos estudos portugueses 

mostram que as famílias com idosos registam sistematicamente piores resultados 

quando comparadas com o total da população. Consequentemente, eles são também um 

dos grupos mais desfavorecidos quando se trata de analisar a pobreza. Os baixos 

rendimentos, cuja fonte principal provém de pensões, e as condições de habitação e 

conforto, são as causas das taxas de pobreza muito altas. Cálculos feitos com base no 

Inquérito aos Orçamentos Familiares, em 1994/95, mostram (e a situação não é muito 

diferente hoje) uma linha de pobreza de cerca de 21% de famílias pobres, o que aumenta 

para 33,0% quando aplicada às famílias com idosos.  

As recentes políticas sociais, tais como o Complemento Solidário para Idosos ou 

o Rendimento Social de Inserção, tendem a diminuir os efeitos dessas tendências. 

 

 

As migrações: da emigração à imigração 

 

Contemporaneamente, os condicionalismos económicos são avaliados 

maioritariamente em função de duas variáveis: o emprego e os níveis salariais. Isto quer 
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dizer que uma parte significativa das emigrações têm como áreas de partida locais onde 

os salários são baixos e a mão-de-obra é excedentária, tendo o oposto como países de 

destino. A teoria clássica da mobilidade mostra precisamente o que acabou de ser 

elencado: a falta de emprego no país X leva à elevação salarial, fazendo com que os 

trabalhadores dos restantes países, onde os salários são mais reduzidos, emigrem para 

lá, fazendo-o com perspectivas optimistas quanto à melhoria do nível de vida.  

Portugal foi durante séculos um país em que a população se viu forçada a 

emigrar para sobreviver, o que ainda continua a acontecer, embora com níveis distintos. 

Portugal foi desde o século XV um país de emigrantes, facto que acabou por 

condicionar toda a sua história. Nos séculos XV e XVI a emigração dirigiu-se sobretudo 

para as costas do norte de África (Marrocos), ilhas atlânticas (Açores, Madeira, São 

Tomé, Cabo Verde, Canárias), Brasil e depois da descoberta do caminho marítimo para 

a Índia (1498) espalha-se pelo Oriente, mantendo-se muito activa até finais do século 

XVIII.   

Este movimento transoceânico foi levado a cabo durante séculos, fruto também 

dos Descobrimentos. Em meados do século XVI aumentou a emigração para o Brasil, o 

qual acaba por se tornar no século XVII no principal destino dos portugueses e que se 

manterá sem grandes oscilações  até finais dos anos 50 do século XX. A Índia era 

também um destino muito procurado pelos portugueses nessa época.  

O século XIX é um período que se caracteriza por saídas intensas de emigrantes 

portugueses para os EUA e para o Brasil. A emigração para os EUA, um dos destinos 

preferenciais dos portugueses, embora seja menos significativa do que a brasileira, veio 

a atingir valores elevados, principalmente nas duas primeiras décadas do século XX, 

registando-se valores na ordem dos 55 212 emigrantes.  

Num passado recente, assistiu-se a um aumento da emigração para a América do 

Sul, não só para o Brasil, mas também para a Venezuela, numa situação de emigração 

por etapas, isto é, primeiramente a emigração tinha como destino inicial (ou como ponto 

de passagem) para o Brasil e de lá para a Venezuela. Também se assistiu a um aumento 

da emigração para a América do Norte (Canadá e EUA) e para África (a partir da 

década de 60). 

A partir da década de 60, os destinos privilegiados pelos portugueses 

transformaram-se em destinos territorialmente mais próximos, isto é, intra-europeus. Os 

emigrantes saíam para países ricos, em construção e carenciados de mão-de-obra, como 

por exemplo a França e a Alemanha. A emigração tomou assim um novo rumo, 
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focando-se num movimento intra-europeu. Mais vezes tratadas com enfoque excessivo 

nas divisas e no seu papel, estas dinâmicas são muito mais alargadas e 

multidimensionais. 

Só para França, em 1957, emigraram 3 000 pessoas, sendo este número apenas 

referente às saídas oficiais. Note-se que a partir desta data a emigração clandestina 

aumentou bastante. Até 1962, a emigração clandestina para França aumentou e essa 

tendência manteve-se até 1971, sendo que, em 1962, registaram-se 13 000 saídas 

clandestinas. Além disso, outro país de destino para os portugueses, a partir da década 

de 60, foi a Alemanha. A partir de 1964 até 1974 emigraram 131 053 indivíduos para a 

então República Federal da Alemanha. 

O fluxo emigratório, quer temporário quer definitivo, tem apresentado grandes 

oscilações nos últimos vinte anos. Assim, no período 1980-1988, enquanto a emigração 

temporária se mantém mais ou menos estável, com valores pouco significativos, a 

emigração permanente sofre uma acentuada descida até 1983, mantendo-se, até 1986, 

em valores baixos, assistindo-se, posteriormente, a um ligeiro impulso. Entretanto, no 

período 1992-94, o fluxo permanente sofre uma forte diminuição, data a partir da qual 

apresenta tendência para uma estabilização ou uma ligeira diminuição, tendência que se 

altera novamente nos dois últimos anos. Registe-se que, só entre 2000 e 2001, a 

emigração permanente cresceu aproximadamente 23% e representa 28% da nossa 

emigração. Relativamente à emigração temporária, esta registou um decréscimo de 

cerca de 11% face ao ano anterior, constituindo 72% deste fluxo migratório. Novos 

destinos preferenciais, como Espanha, constituem-se como reforçada tendência e 

desenhando novos desafios. 

Segundo as Estatísticas Demográficas de 2001, o fluxo emigratório total 

estimou-se em 20 589 indivíduos, incluindo nestes dados tanto os emigrantes 

temporários como os permanentes, tendo-se verificado, comparativamente ao ano 

anterior, um decréscimo de 3,5%. 

A tendência intra-europeia que a emigração representa desde meados do séc. 

XX, mantém-se na actualidade, com uma clara mudança no que respeita à 

pendularidade dos movimentos. 

O processo de recomposição familiar no país de destino não se tem verificado 

nas migrações ibéricas, de mais curta duração e mais pendular. 
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Mantém-se, isso sim, o carácter estrutural do processo emigratório português e 

este como uma componente essencial da nossa condição semi-periférica ou de 

sociedade de desenvolvimento intermédio. 

Portugal é actualmente um dos países com mais cidadãos a viver na União 

Europeia, fora do seu país de origem. Em França, por exemplo, os portugueses 

representam a primeira nacionalidade estrangeira. 

A emigração portuguesa contemporânea, nomeadamente com destino a Espanha, 

mantém características do passado: uma emigração subalterna, desqualificada e 

indiferenciada, muitas vezes com um acentuado conservadorismo nas práticas e 

representações sociais. 

As consequências na fecundidade são menores do que no passado. Sendo um 

movimento de curta duração, é menos marcadamente feminino. Sendo um movimento 

mais heterogéneo em termos etários, não afecta tanto de forma exclusiva as famílias em 

idade ou com projecto de procriação. 

O impacto da emigração nos níveis da fecundidade, nos intervalos intergenésicos 

e nos intervalos protogenésicos, é, por isso, menor: temos, assim, menores impactos na 

natalidade do país (de origem), ao contrário da “dupla saída” ocorrida no passado (a 

saída do casal em idade de procriação e a saída do seu potencial natalista). 

Ao mesmo tempo, a situação reconfigura-se também no que respeita aos 

processos imigratórios em Portugal. As duas Áreas Metropolitanas, e muito 

particularmente a Área Metropolitana de Lisboa, vivenciam novos processos 

imigratórios e a gestão dos processos imigratórios menos recentes. 

Trata-se de um contingente imigratório mais heterogéneo, com maior 

diversidade de origens, onde o tipo predominante de imigração africana se combina 

muito bem com a imigração do Leste europeu ou da América do Sul. Trata-se, de facto, 

de novos mundos, novos desafios, exigindo novas respostas das políticas públicas, 

fundamentais para os processos de inclusão e para o combate à xenofobia mais ou 

menos sentida. 

Para além do mais, neste quadro de novo processo emigratório, o papel e a 

análise dos processos de retorno ganham novo fôlego analítico. 

Aliás, é nossa convicção que estas problemáticas, nomeadamente as actuais 

pendularidades migratórias Portugal-Espanha, mereceriam uma atenção especial da 

investigação académica, mas também, e para tal ser possível, opções claras de 

financiamento deste domínio de estudo. 
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Verifica-se, assim, uma alteração do modelo emigratório tradicional, com 

destinos transoceânicos, para um modelo assente em destinos preferentemente intra-

europeus. Este novo modelo facilitou a recomposição familiar e o carácter duradouro da 

mesma. Facilitou igualmente a manutenção de laços importantes com o país de origem, 

sejam os laços económicos, culturais ou as mais assíduas visitas, nomeadamente nos 

tempos de férias. 

No entanto, mais recentemente, a importância deste movimento tem vindo a 

reduzir-se, com mais limitadas saídas de portugueses, mas também com saídas de mais 

curta duração. Mantêm-se, ainda assim, as tendências de “emigração subalterna” 

associadas à emigração portuguesa, evidenciadas pelo carácter desqualificado e 

subalterno da emigração mais recente.   

A redução do fluxo temporário de emigração em Portugal deve-se diversos 

factores, sobressaindo as políticas restritivas à imigração, no caso dos países que não 

integram a UE, a diminuição do volume de postos de trabalho e o aumento do 

desemprego na Europa comunitária, bem como a melhoria das condições de vida no 

nosso país.  

Assim, uma vez que actualmente a emigração continua a ter um carácter 

essencialmente temporário, particularmente para Espanha, a sua quantificação torna-se 

cada vez mais complexa. Relativamente aos países de destino, deve referir-se que se 

mantêm correntes migratórias de grande importância para a Europa (72,0%), facto a que 

não será alheia a nossa presença na UE. Tendo ainda por referência estes dois tipos de 

emigração, a sua distribuição em 2002 foi de 32,2% (emigração permanente) e de 

67,8% (emigração temporária); esta última, desde 1993, continua amplamente 

maioritária. 

A tradição emigratória nacional, embora atenuada, não se extinguiu. Saem, 

anualmente, de Portugal cerca de 35 mil cidadãos nacionais. Os destinos preferidos são 

a França (25,6%), a Alemanha (24,3%), a Suíça (22,7%), a Espanha e o Reino Unido 

(8,8%). 

No que respeita ao mercado de trabalho, há controvérsia em torno dos efeitos 

das migrações sobre o emprego e salários no país de destino, especialmente para aqueles 

com baixos níveis de educação formal. Alguns dados disponíveis mostram que há um 

impacto reduzido da imigração na redução de salários. Existe uma vasta literatura 

empírica sobre os efeitos da imigração na distribuição dos salários nos países 
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desenvolvidos. Nos Estados Unidos, as estimativas do efeito sobre os salários dos 

trabalhadores desqualificados variam de (-)9 a 0,6 %. 

No caso europeu, a tendência não é diferente: um aumento de 10% dos 

emigrantes no emprego total reduz o emprego dos residentes entre 0,2 e 0,7%. 

Os efeitos não se fazem sentir nem nos salários, nem nos níveis de desemprego, 

porque embora estejam no mercado, não disputam de forma directa os mesmos postos 

de trabalho, nem os mesmos salários com os nacionais. 

As políticas públicas no domínio das migrações, quer no apoio aos imigrantes 

quer no acompanhamento e manutenção de laços com os emigrantes, são poderosos 

instrumentos de inclusão social e de reforço da cidadania. 

 

 

Nota final 

 

Portugal mantém, como vimos, fluxos migratórios importantes com a Europa e, 

mais recentemente, com Espanha. 

A edificação de acções de acompanhamento e apoio, e de políticas de protecção 

não é indissociável de um sistema activo de inspecção das condições de vida e das 

condições laborais dos imigrantes. Se é verdade que a imigração clandestina parece ter 

diminuído, não é menos verdade que novas e poderosas modalidades de exploração 

foram emergindo e urgem ser combatidas. 

A pressão do processo imigratório tem vários enfoques: a pressão sobre o 

sistema nacional de saúde, com dificuldades objectivas de resposta, o papel no processo 

natalista, muitas vezes compensando ou atenuando processos de envelhecimento 

demográfico em curso, com consequências sobre a (re)configuração da pirâmide etária, 

entre outros. 

Do ponto de vista das “que ficam”, as mulheres, que são a parte da família que 

fica em Portugal neste modelo emigratório pendular e de curta duração, podem e devem 

ser reforçadas com instrumentos de empowerment, de formação e de relação com o 

mercado de trabalho. Isso pode passar pela criação de equipamentos e serviços de 

proximidade, mesmo em meios menos urbanos, mas também pela activação de novos 

parceiros institucionais locais. 

Finalmente, do ponto de vista da relação do país com as comunidades 

emigrantes (comunidades mais recentes ou menos recentes), importa reforçar as muitas 
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vezes débeis estratégias de reforço dos laços, priorizando as comunidades como 

responsabilidade nacional, mas também como estratégia de desenvolvimento. O reforço 

dos laços culturais, da relação com a língua portuguesa, é um elemento fundamental da 

relação com o país e uma efectiva responsabilidade nacional que urge não desprezar. 
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A emigração portuguesa em tempos de imigração 
 
 

José Carlos Marques 

 

 

1. Introdução 

 

A recessão económica que se seguiu à crise petrolífera de 1973-1974 e as 

políticas de imigração restritivas impostas pelos principais países receptores de 

trabalhadores nacionais, contribuíram para limitar o fluxo de emigração portuguesa após 

o início dos anos 70. Os potenciais trabalhadores emigrantes portugueses foram 

particularmente afectados por este mais ou menos rápido encerramento das fronteiras 

decretado pelos principais destinos emigratórios portugueses da década de 1960 e dos 

primeiros anos da década de 1970 (sobretudo a França e a Alemanha) e pela ausência ou 

insuficiência de destinos novos e alternativos que pudessem utilizar os trabalhadores 

portugueses. A evidência empírica mostra que entre 1973-1974 e 1985 o potencial 

emigratório nacional não se transformou em emigração efectiva. Com efeito, em 

comparação com os 1 293 484 emigrantes que deixaram o país entre 1964 e 1974, os 

294 423 que saíram entre 1975 e 1985 representam um expressivo decréscimo1. Esta 

alteração quantitativa foi acompanhada por uma profunda modificação na composição 

do fluxo emigratório, o qual passou a ser constituído preponderantemente não por 

trabalhadores, mas por membros familiares de trabalhadores emigrados antes da 

mencionada crise económica. 

A redução dos fluxos de saída e a crescente dificuldade em produzir dados 

fidedignos sobre o número de saídas a partir de meados dos anos 80, tornou a emigração 

portuguesa quase imperceptível para os mass media, os políticos e os investigadores. A 

inexistência, ou, pelo menos, a invisibilidade dos fluxos de saída levou o governo 

                                                
1 BAGANHA, MARQUES, 2001. 
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português a declarar oficialmente, no início dos anos 90, o “fim da emigração 

portuguesa”2. 

Deslumbrado com a importância política, económica e simbólica de se ter 

tornado parte do grupo de países desenvolvidos (a Comunidade Europeia), a 

persistência da emigração surgia aos olhos da elite política como um embaraço3. A 

inclusão do país no conjunto de países desenvolvidos deveria, na sua perspectiva 

neoclássica, levara ao desenvolvimento de padrões migratórios similares aos observados 

nos restantes países desenvolvidos. Isto é, ao tornar-se parte do centro era esperado que 

o país começasse a receber imigrantes de países menos desenvolvidos e que a 

emigração estivesse, se não já extinta, num rápido e acelerado processo de extinção. O 

desconforto em lidar com a questão da emigração portuguesa alargou-se mesmo aos 

emigrantes que tinham saído do país nas décadas precedentes. As entidades oficiais 

portuguesas substituíram, por exemplo, o termo “emigrante” pelo termo “comunidades 

portuguesas” e a distinção entre portugueses residentes em Portugal e emigrantes foi 

alterada para a distinção entre portugueses residentes e não-residentes4. 

Ao mesmo tempo que o discurso sobre o final da emigração portuguesa começa 

a generalizar-se entre a elite política e a comunidade científica nacional, Portugal vê-se 

confrontado com uma nova realidade migratória, muito mais em consonância com a 

ideia de “país desenvolvido”. A evolução positiva dos fluxos imigratórios observada a 

partir de meados dos anos 80, levou, na ausência de informação suficiente sobre as 

saídas, à contínua repetição do anúncio da tese da transição migratória. O forte aumento 

da população estrangeira residente no país ao longo das décadas de 80 e 90 – passando 

de 58 091, em 1980, para 190 896, em 1999 – justificava a maior atenção que o fluxo de 

entrada recebia por parte dos investigadores científicos, a classe política e a 

generalidade da opinião pública. A nível político a ideia da transformação em país de 

imigração foi apropriada pelo Estado português que a integrou no seu discurso da 

“imaginação do centro”5. Isto é um discurso usado para apresentar (sobretudo 

internamente) o país como parte integrante do centro devido à sua integração na 

                                                
2 Em Outubro de 1991, o Ministro Português dos Estrangeiros declarou numa entrevista ao Jornal Suíço 

Le Nouveau Quotidien que Portugal tinha deixado de ser um país de emigração e passado a ser um país de 

imigração. Ver BAGANHA, 1998-1999: 249. 
3 BAGANHA, 1998-1999: 249. 
4 SANTOS, 2004: 65-69. 
5 SANTOS, 1993: 49. 
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Comunidade Europeia e, por isso, já não relegado para uma posição periférica no 

sistema económico mundial. Esta “imaginação do centro” apenas parcialmente era 

confirmada pela realidade migratória portuguesa, na qual um crescimento da população 

imigrante seguia a par com o aumento dos fluxos de saída. 

 

 

2. A revitalização da emigração laboral portuguesa a partir de meados dos 

anos 80 

 

É esta simultaneidade entre a manutenção do fluxo de saída e o surgimento de 

um significativo fluxo de entrada que justifica o título do presente artigo. A emigração 

que se produziu, sobretudo, após meados dos anos 80 ocorreu num tempo que, para os 

mass media, a elite política e a comunidade científica, etc., era preponderantemente, ou 

mesmo exclusivamente, um tempo de imigração.  

Como demonstrado por diversos autores a emigração portuguesa encontra-se 

longe da extinção, tendo mesmo registado um aumento contínuo desde meados dos anos 

80. A retoma dos movimentos emigratórios portugueses não significa, contudo, que eles 

se produzam num contexto institucional e com características semelhantes às que 

moldaram o fluxo emigratório português das décadas de 60-70. O surgimento de novos 

destinos migratórios, o desenvolvimento de novas (ou aparentemente novas) 

modalidades migratórias e a alteração do contexto institucional e político em que ocorre 

o movimento de saída dos portugueses surgem como as características mais salientes 

dos novos fluxos migratórios. Vejamos com algum detalhe certos dados que ilustram as 

características enunciadas6. 

 

 

2.1 Aumento da mobilidade externa e novos destinos migratórios. 

 

A análise das estatísticas sobre a entrada de portugueses em alguns países de 

destino, realizada por Baganha e Peixoto, demonstra que, entre 1985 e 1990, Portugal 

                                                
6 Para uma análise mais desenvolvida dos efeitos da alteração do contexto institucional e politico sobre os 

fluxos migratórios portugueses após 1985, ver, entre outros, MARQUES, 2008; BAGANHA, 2002; 

RAMOS, 2003. 
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assistiu a uma intensificação das saídas permanentes (em média saíram durante este 

período 33 000 indivíduos), embora a níveis bastante inferiores aos das décadas 

precedentes7. À semelhança do que sucedia antes da crise de 1973-1974, os portugueses 

continuaram a emigrar, sobretudo, para os países europeus. Porém, verificou-se uma 

importante alteração na relevância dos diferentes destinos emigratórios, assumindo-se a 

Suíça como principal pólo de atracção em detrimento da França. Assim, entre 1985 e 

1991, a França acolheu 6% dos emigrantes portugueses que se dirigiram para a Europa, 

enquanto a Suíça recebeu cerca de 59% desses emigrantes8 (cálculos com base nos 

dados apresentados por Maria Ioannis Baganha)9. 

O aumento da mobilidade externa dos portugueses e a alteração na posição 

relativa dos países de acolhimento europeus pode ser, também, observado através da 

análise da evolução do stock da população de nacionalidade portuguesa a residir noutro 

país europeu. Como a tabela seguinte exemplifica para sete países europeus, após uma 

diminuição, entre 1981 e 1985, do stock de portugueses devido ao continuar do efeito de 

regresso daqueles que emigraram nas décadas de 60 e 70, assiste-se, a partir de 1985, ao 

aumento contínuo dos portugueses residentes que, certamente, não se fica a dever 

somente ao crescimento natural das comunidades ai residentes, mas também à acção de 

novos movimentos migratórios10. 

É particularmente significativo que na maioria dos países a população 

permanente portuguesa tenha praticamente duplicado entre 1985 e 2006, indicando 

claramente que as notícias sobre o final dos movimentos emigratórios portugueses eram 

manifestamente exageradas. Os aumentos expressivos (em termos percentuais e 

absolutos) registados em países nos quais a presença de portugueses não tinha até então 

assumido números significativos indicam que, a partir dos anos 80, a emigração 

                                                
7 BAGANHA, 1997; PEIXOTO, 1993b. 
8 BAGANHA, 1997. 
9 Para além deste fluxo emigratório para a Europa há ainda a registar durante a década de 80 um aumento 

das entradas de portugueses no Canadá e nos Estados Unidos. O fluxo para o conjunto destes dois países 

terá representado, em média, cerca de 30% do total das saídas portuguesas. Ver PEIXOTO, 1993a: 47. 
10 O recrudescimento do movimento emigratório português pode também ser evidenciado pela evolução 

do valor das remessas que, entre 1985 e 1992, mais do que duplica. A análise das remessas por países de 

origem confirma a crescente importância da Suíça. Em 1984, apenas 6% do total das remessas eram 

oriundas deste país, enquanto em 1992 essa percentagem já representava 18,7% do total, constituindo-se a 

Confederação Helvética nesta última data como o segundo país mais importante no envio de remessas 

para Portugal. Ver SOPEMI, 1995: 114. 
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portuguesa encontrou destinos alternativos aos tradicionais países receptores de mão-de-

obra nacional. Os casos da Suíça e de Andorra são particularmente elucidativos da 

criação e consolidação de novos destinos migratórios, uma vez que em ambos os casos a 

presença de portugueses passou, num espaço de tempo relativamente curto, de 

numericamente irrelevante e exígua a uma das comunidades nacionais mais 

significativas11. 

 
Quadro n.º 1: População portuguesa residente no estrangeiro (1981-2006) 

Países 1981 1985 1990-1991 1995 2000-2001 2006 

Andorra 1,304 1,731 3,951  6,885 6,748 12,789 

Alemanha1 e 4 109,417 77,000 92,991 125,100 133,726 115,028 

Bélgica1 10,482 9,500 16,538 23,900 25,600 28,514 

Espanha1 e 5 24,094 23,300 33,268 37,000 42,000 100,196* 

Luxemburgo2 28,069 - 39,100 51,500 58,450 67,790 

Reino Unido1 - - - 30,000 58,000 83,000** 

Suíça6 16,587 30,851 85,649 134,827 134,675 173,477 

Total 189,953 142,382 271,497 409,212 459,173 580,794 

Fontes: 1) SOPEMI, diversos anos; 2) Service Central de la Statistique et des Études Économiques 
(STATEC); 3) Ministeri de Justícia i Interior (Andorra) [http://www.estadistica.ad/indexdee.htm 
(acceded 25/07/2007)]; 4) Statistische Bundesamt Deutschland, Foreign Population. Results of the 
Central Register of Foreigners, 2006; 5) National Statistics Institute Spain, Estimate of the 
Municipal Register at 1 January 2007 (Provisional data); 6) Bundesamt für Migration, Ausländer- 
und Asylstatistik, 2006/2 

Notas: *  Refere-se a 01.01.2007 
** Refere-se a 2003 

 

 

2.2. Novas modalidades migratórias 

 

A par das saídas de carácter mais permanente há ainda a registar um fluxo 

importante de saídas temporárias (isto é, saídas em que a intenção de permanência é 

inferior a um ano) cuja real dimensão é difícil de calcular. Só para a Suíça, como se verá 

mais adiante, o valor das saídas temporárias rondou, anualmente, as 33 000 durante as 

décadas de 80 e 9012. Dado tratar-se de saídas temporárias torna-se inadequado afirmar 

                                                
11 É necessário referir que nos inícios da década de 70 os portugueses em Andorra não chegavam à 

centena e na Suíça o seu número rondavam o milhar. Ver MALHEIROS, 2002: 248. 
12 Segundo as estatísticas portuguesas, baseadas na emissão do passaporte, o número total de saídas 

temporárias com destino à Suíça foi, entre 1981 e 1988, de 21 571. Ver PEIXOTO, 1993a: 44. 



 

 88

que ao número global de saídas durante o período em estudo corresponde um igual 

número de migrantes. Com efeito, muitas das saídas são realizadas pelo mesmo 

migrante em anos sucessivos, tratando-se, por isso, de movimentos repetidos de um 

mesmo migrante e não de migrações de novos migrantes. No caso helvético, por 

exemplo, estas estadias temporárias fora do país de origem repetem-se, geralmente, até 

à satisfação das condições necessárias à obtenção da condição de migrante permanente. 

A relevância das migrações temporárias é igualmente visível nos movimentos 

com direcção ao destino tradicional de emigração portuguesa permanente na Europa (a 

França), passando de aproximadamente 3 000, em 1976, para 14 719, em 1989, e para 

16 568, em 199113. Interessante neste movimento para França é o facto de, pelo menos 

parcelarmente, ele parecer assentar e ser potenciado pela comunidade portuguesa que se 

estabeleceu em França durante as décadas de 60 e 70.  

 

 

3. A emigração portuguesa para a Suíça 

 

Como referido, a Suíça surge nesta nova fase da emigração portuguesa como o 

principal país de destino dos trabalhadores nacionais. Torna-se, por isso, necessário 

dedicar uma atenção mais demorada a este fluxo migratório. 

A emigração portuguesa para a Suíça é paradigmática das alterações verificadas 

na emigração portuguesa a partir de meados dos anos 80, quer por assentar inicialmente 

em novas modalidades migratórias (a emigração sazonal), quer por se constituir como 

um novo e principal destino da emigração portuguesa. Com efeito, os dados disponíveis 

sobre a emigração portuguesa para a suíça permitem afirmar que este país se manteve 

durante as décadas de 60 e 70 à margem dos fluxos migratórios intra-europeus dos 

portugueses. A primeira vez em que se encontra uma referência ao número de 

portugueses presentes na Suíça data de 1960. Nesse ano encontravam-se em território 

helvético 373 portugueses que representavam menos de 0,1% dos 495 638 estrangeiros 

presentes na Suíça. A inexistência, até 1969, de dados referentes ao movimento anual de 

entrada de portugueses apenas permite constatar que este fluxo se deverá ter processado 

                                                
13 Parte destes temporários foram posteriormente incluídos nos 15 368 trabalhadores permanentes 

portugueses registados, em 1992, pelos serviços do ONI e do INED. ONI = Office des Migrations 

Internationales; INED = Institut Nationale D’Études Démographiques. Ver RUIVO, 2001 : 161. 
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a um ritmo lento mas contínuo, uma vez que a população residente portuguesa passou 

de 1 409, em 1964, para 1 600, em 1966, e para 5 996, em 1975. Durante este período 

inicial a maioria dos portugueses eram titulares de uma autorização de permanência 

anual (77,3%), ou de residência (21,3%) e somente uma minoria se encontrava na posse 

de uma autorização de trabalho sazonal (1,4%)14. O desenvolvimento do número de 

portugueses residentes em território helvético é particularmente interessante de analisar 

se tivermos em consideração que em 1964 o Governo Helvético negou “explicitamente 

as possibilidades de imigração aos cidadãos de países do Sul (Ásia, África, mas também 

Grécia, Portugal e Turquia)”15, os quais apresentavam maior distância cultural em 

relação à cultura helvética e diferentes concepções políticas, sociais e religiosas que 

tornavam a adaptação às condições de trabalho e de vida suíças bastante difícil16. 

A partir de 1969 já é possível documentar estatisticamente a evolução anual do 

fluxo de entrada de portugueses na Suíça. Segundo os dados do Serviço de Estrangeiros 

(Bundesamet für Ausländerfragen), o movimento de entrada de portugueses apresenta 

uma evolução positiva que só viria a ser ligeiramente interrompida nos períodos 

recessivos de 1974-1975 e 1983 e, com mais intensidade, a partir de 1991 (Gráfico n.º 

1). Ultrapassadas as recessões económicas, em que se registou um aumento das saídas, a 

emigração portuguesa para a Confederação Helvética regista uma retoma do 

crescimento que se prolonga até à actualidade. 

 

                                                
14 SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT, 1976. 
15 PIGUET, 2005: 92. 
16 BIGA, 1964: 173-174. 
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Gráfico n.º 1  
Evolução do volume de entradas (1969-2008) de portugueses com  

autorizações de residência anuais e permanentes 

 
 Fonte: BFA, vários anos. 

 

A este fluxo de entradas permanentes (portadores de uma autorização de 

residência anual ou permanente) deve, como já referido atrás, adicionar-se os 

emigrantes sazonais que, em muitos casos, após a satisfação dos requisitos legais 

transitam para um estatuto de residência mais duradouro. A migração temporária como 

precursora da migração permanente parece ir ao encontro da afirmação avançada por 

Baganha e Peixoto de que a migração sazonal portuguesa constitui uma migração 

permanente potencial que só assume a primeira forma devido às leis de imigração do 

país de acolhimento17. Como demonstrado noutro local, esta afirmação, apesar de válida 

para a maioria dos migrantes sazonais, merece uma precisão adicional dado que, para 

uma parte dos migrantes, as saídas temporárias fazem parte da sua própria estratégia 

migratória e não constituem um meio para atingir uma migração de carácter mais 

permanente18. 

A relevância da entrada de trabalhadores sazonais na evolução do volume de 

entrada dos anuais e permanentes justifica que se descreva sucintamente o seu 

desenvolvimento. À semelhança dos migrantes anuais e permanentes, os sazonais 

também manifestaram uma evolução positiva até à década de 90, passando de cerca 23 

700 entradas por ano, entre 1980 e 1983, para 40 700, entre 1984 e 1990 (Gráfico n.º 2). 

                                                
17 BAGANHA, PEIXOTO, 1997: 25. 
18 MARQUES, 2008. 
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Dado tratar-se de uma categoria de residência em estreita relação com a 

evolução do mercado de trabalho, a crise dos anos 90 repercutiu-se de forma mais 

imediata sobre os sazonais do que sobre os anuais e os permanentes. Assim, a 

diminuição começou a evidenciar-se logo em 1991, tornando-se particularmente 

pronunciada no ano seguinte. A redução do volume de entradas de trabalhadores 

sazonais portugueses prolongou-se até 1998, ano em que atingiram valores próximos 

dos registados no início da década de 80. Entre 1999 e 2001 o fluxo de migrantes 

sazonais portugueses mostrou sinais de retoma, atingindo, no último ano, as 29 291 

entradas. Após 2002 deixa de existir esta categoria de entrada, mas os dados relativos à 

entrada de trabalhadores de curta duração que não pertencem à população permanente 

estrangeira indicam que as entradas temporárias se mantiveram a um nível elevado, 

embora inferior ao registado em 200119. 

 
Gráfico n.º 2 

Entrada de Portugueses com autorizações de residência sazonal (1980-2001)  
e com autorizações de curta duração (2002-2008) 

 
Fonte: BFA, vários anos. 

 

Em resultado deste forte movimento de entrada, os portugueses tornaram-se na 

terceira maior comunidade de estrangeiros a residir em território helvético logo a seguir 

                                                
19 Nos últimos dois anos, as autorizações de permanência com validade inferior a 12 meses foram de 10 

125 em 2005, 12 081 em 2006, 8 461 em 2007 e 4 986 em 2008. 
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aos italianos e aos alemães20. Em finais de Dezembro de 2008 residiam na Suíça 196 

168 portugueses. O stock de portugueses a residir na Suíça segue uma evolução 

semelhante à registada no fluxo de entrada de portugueses (com autorizações anuais ou 

permanentes), apresentando uma evolução contínua até 1996, uma certa estagnação a 

partir dessa data e uma retoma da evolução positiva após 200121. 

 
Gráfico n.º 3 

Evolução dos portugueses residentes na Suíça (1980-2008) 

 
Fonte: BFA, vários anos. 

 

As características dos migrantes portugueses na Suíça apresentam algumas 

similitudes com a dos migrantes portugueses que, nos anos 60 e inícios dos anos 70, se 

deslocaram para outros países industrializados da Europa do Norte. À semelhança 

daquele trata-se de um fluxo de mão-de-obra composto essencialmente por activos 

jovens. É, contudo, de assinalar que, ao contrário da corrente migratória intra-europeia 

anterior à crise petrolífera e económica de 1973-1974, o fluxo migratório para a Suíça 

apresentou sempre uma forte componente feminina independente do processo de 

reagrupamento familiar. A sua inserção nos sectores de emprego fortemente 

dependentes de forças de trabalho estrangeiras e a sua frequente falta de emprego em 

Portugal, ajuda a suportar a hipótese de, também à semelhança da emigração da década 

                                                
20 Em termos relativos os portugueses presentes na Suíça representam 12%, os italianos 17,7% e os 

alemães 14,2%. 
21 MARQUES, 2008. 
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de 60 e da de 70, se tratar de uma transferência internacional de mão-de-obra que, no 

entanto, agora se alarga aos dois sexos. Neste sentido, as experiências migratórias 

femininas tornam-se mais visíveis e diversificadas, compreendendo, para além do papel 

que tradicionalmente lhe era atribuído nas correntes migratórias internacionais 

(reagrupamento familiar), cada vez mais a movimentação por motivos laborais. Dá-se, 

deste modo, o surgimento e desenvolvimento de perfis migratórios em que as mulheres 

surgem como protagonistas activas da migração, ou seja, surgem formas migratórias 

que têm sido consideradas como marginais relativamente a um modelo migratório 

dominante caracterizado por uma migração feminina dependente da masculina. 

 

 

4. Novo contexto institucional 

 

A nível institucional, a adesão de Portugal à União Europeia em 1986 trouxe 

consigo o surgimento de novas condições de circulação para os trabalhadores 

portugueses. Em 1992, os portugueses obtiveram acesso a um espaço de livre circulação 

de pessoas que parecia criar as condições adequadas à retoma dos movimentos de saída 

para os destinos que nas décadas de 60 e 70 tinham recebido a maioria dos emigrantes 

nacionais. 

O efeito mais visível e politicamente mais significativo desta adesão nas 

migrações dos portugueses no espaço comunitário manifestou-se através do 

desenvolvimento de um novo tipo de mobilidade que diverge (por vezes de modo 

apenas aparente) das tradicionais formas de emigração dos portugueses22. Trata-se dos 

movimentos dos trabalhadores destacados que se tornaram particularmente evidentes 

com a adesão de Portugal à então denominada Comunidade Europeia.  

Em conformidade com o Tratado de Adesão a livre circulação de trabalhadores 

portugueses só poderia realizar-se após um período de transição que se estenderia até 1 

de Janeiro de 1992. No entanto, o Tratado não sujeitava ao mesmo período de transição 

a liberdade de prestação de serviços no espaço comunitário por parte de empresas 

portugueses. Assim, nos anos de 1996 e 1997 assistiu-se à mobilidade de centenas de 

trabalhadores destacados, sobretudo para obras de construção no Sul de França e nas 

                                                
22 RAMOS, 2003. 
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imediações de Paris23. Esta prática estendeu-se, no decurso da década de 90, à 

Alemanha onde se tornou particularmente evidente, registando-se a entrada massiva de 

trabalhadores portugueses no mercado de trabalho da construção civil da Alemanha24. À 

semelhança do caso francês, este fluxo distingue-se das tradicionais formas da 

emigração portuguesa devido ao facto da mobilidade do trabalhador ser promovida por 

empresas portuguesas que funcionam, geralmente, como subcontratadas das empresas 

de construção Alemãs25 e que utilizam a seu favor as vantagens da livre circulação no 

espaço europeu. 

Esta nova forma migratória distingue-se dos anteriores fluxos de entrada na 

Alemanha, uma vez que enquanto durante o período dos “Gastarbeiter” vigorava o 

princípio da territorialidade no que se refere à segurança social e às condições laborais 

(ou seja, aplicavam-se aos imigrantes os standards sociais e laborais/salariais da 

sociedade de acolhimento), as novas formas migratórias, caracterizam-se pela exclusão 

explícita dos trabalhadores migrantes dos direitos sociais e, parcialmente, dos direitos 

salariais vigentes na Alemanha26. Na realidade os trabalhadores destacados não são 

migrantes individuais que se dirigem para um determinado país de forma privada e 

particular, mas são, sim, “migrantes colectivos” cuja entrada no pais de destino se 

encontra condicionada à realização de um contrato de empreitada por parte do 

empregador português. 

O número exacto de trabalhadores portugueses envolvidos nos processos de 

destacamento é difícil de determinar dada a sua não inclusão em sistemas de registo 

assentes na participação no mercado de trabalho ou na segurança social alemã. De 

acordo com dados apresentados por Worthmann, o número de trabalhadores 

portugueses destacados na Alemanha, em 1997, era de 21 919, o que representava 

12,1% do total de trabalhadores destacados e 40,1% dos destacados com origem num 

dos Estados comunitários27. Os portugueses seriam, assim, o maior grupo de 

trabalhadores destacados com origem num País membro da União Europeia. Trata-se de 

                                                
23 EICHHORST, 1998: 157. 
24 BAGANHA, 2002: 65. 
25 Este processo não é totalmente novo, uma vez que já durante a década de 80 um número desconhecido 

de portugueses se deslocou para o Médio Oriente ao serviço de empresas portuguesas que aí executavam 

trabalhos de construção civil ou de obras públicas. Ver MEDEIROS, 1985: 177. 
26 FAIST, 1995: 42. 
27 WORTHMANN, 2003. 
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um número que, de acordo com algumas fontes, peca por defeito, dado referir-se apenas 

aos que se encontram em situação regular, não incluindo, por isso, os estimados 35 000 

portugueses a trabalhar como destacados de forma irregular28. 

 

 

Conclusão 

 

Os movimentos migratórios atrás descritos são elucidativos do padrão migratório 

que se desenvolvem a partir, sobretudo, de meados dos anos 80. Analisados em 

conjunto é possível notar, à semelhança do que já fizeram diversos autores anteriores, 

que esse padrão contemporâneo se caracteriza pela coexistência entre novas formas 

migratórias e movimentos migratórios de cariz mais clássico29. Estas novas formas são 

o resultado quer do quadro legal criado pela adesão de Portugal à União Europeia, quer 

dos condicionalismos à entrada impostos por diversos países de destino tradicionais dos 

portugueses.  

O crescimento de diferentes formas de movimentos de saída temporários atrás 

descritos, assim como a frequente indefinição entre “movimentos ‘permanentes’ e 

‘temporários’” surge, neste contexto, como o aspecto mais visível da transformação 

verificada nos movimentos migratórios externos portugueses30. Trata-se, em muitos 

casos, de movimentos híbridos em que a estadia permanente é, por vezes, conseguida 

através da reiteração de movimentos temporários e de estadias superiores ao permitido 

pelo título de permanência do migrante. Estas novas mobilidades são particularmente 

evidentes no caso dos movimentos de trabalhadores destacadas para a Alemanha em que 

as movimentações repetidas resultam, frequentemente, da alternância do trabalho 

destacado com o trabalho irregular e, por vezes, mesmo trabalho independente. 

Trata-se de movimentos migratórios que se diferenciam da migração portuguesa 

para a Europa durante as décadas de 60 e 70 e que ocorrem perante a emergência de 

“espaços sociais transnacionais” no interior dos quais se integra a mobilidade dos 

trabalhadores portugueses31. Esta inserção no espaço social transnacional encontra-se, 

contudo, limitada à sua dimensão laboral, não se dando, por isso, uma participação 
                                                
28 GAGO, 2002: 212. 
29 BAGANHA, 1993; BAGANHA, 1997; PEIXOTO, 1993b; RAMOS, 2003. 
30 PEIXOTO, 1993a: 68. 
31 FAIST, 2003. 
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plena em todas as suas dimensões32. Seria, deste modo, mais adequado utilizar a 

expressão “transnacionalismo parcelar ou incompleto” para significar a aderência a 

padrões de mobilidade em contextos não-nacionais que se processam através da 

interligação de diversos pontos de origem e de destino que partilham características 

comuns ao nível do mercado de trabalho. Neste sentido, estes movimentos referem-se à 

participação regular e intensa num espaço de trabalho transnacional delimitado e 

potenciado, no caso dos trabalhadores da construção civil, pelas fronteiras exteriores da 

União Europeia e pelas novas possibilidades de circulação dos trabalhadores no interior 

deste espaço. 

Para além destes factores de carácter institucional, há, ainda, a referir o seguinte 

conjunto de factores inter-relacionados para compreender as razões da manutenção dos 

fluxos de saídas dos portugueses. 

Primeiro, à semelhança de fluxos migratórios anteriores, o fluxo emigratório 

contemporâneo tem origem em cálculos económicos e na procura de realização de 

oportunidades económicas que escasseiam em Portugal. 

Segundo, a estrutura segmentada dos mercados de trabalho dos países de 

acolhimento. Tal é particularmente evidente no caso da emigração portuguesa para a 

Suíça em que os lugares no mercado de trabalho secundário foram numa primeira fase, 

ocupados por emigrantes italianos e espanhóis e, numa segunda fase, pelos emigrantes 

portugueses que vieram substituir aqueles dois grupos de emigrantes que 

crescentemente abandonam o segmento secundário do mercado de trabalho. É este 

abandono por parte dos imigrantes que se encontram na Suíça há mais tempo (motivado 

pelo regresso destes imigrantes, ou pela sua mudança para empregos mais atractivos), 

juntamente com o esgotamento das tradicionais regiões de recrutamento, que cria a 

necessidade dos empresários helvéticos se dirigirem a outras regiões para a obtenção da 

mão-de-obra indispensável ao desenvolvimento das suas actividades produtivas. 

Terceiro, a existência de comunidades portuguesas espalhadas por diversas 

regiões do mundo que se constituem como verdadeiras estruturas sociais de apoio à 

migração. A participação dos indivíduos nestas redes migratórias permite-lhe o acesso 

às informações difundidas na rede e ao suporte material à realização dos projectos 

                                                
32 De acordo com Itzigsohn e Saucedo, “as práticas transnacionais cobrem todas as esferas de acção 

social, podendo ser separadas, para fins analíticos, em três campos de acção social: económico, político e 

sociocultural”. Ver ITZIGSOHN, SAUCEDO, 2002: 768. 
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migratórios. De uma forma geral, no actual contexto emigratório português, as redes 

migratórias não se limitam a manter o fluxo migratório entre dois locais específicos. 

Antes se reconfiguram continuamente de modo a possibilitar a ligação entre a origem e 

vários possíveis destinos, os quais são activados de acordo com o sancionamento 

económico e político vigente no mercado internacional de trabalho. É, assim, de admitir 

a existência de redes migratórias multi-polares com diferentes graus de produtividade e 

com uma forte capacidade de inclusão de novos destinos emigratórios. Isto é, redes que, 

em relação a um destino particular, se podem encontrar momentaneamente hibernadas, 

mas que, relativamente a outro destino, se podem encontrar em plena actividade. 

É esta dinâmica das redes migratórias que, em conjunto com a evolução da 

procura internacional de mão-de-obra, poderá ajudar a explicar o ressurgimento de 

destinos emigratórios tradicionais como a França ou o Luxemburgo, a manutenção da 

emigração para a Suíça e o desenvolvimento de diversas formas de mobilidade externa 

dirigida para países como a Espanha, a Inglaterra, a Alemanha, ou a Holanda.  
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Migrações e desenvolvimento sustentável: uma abordagem geográfica 
 

 

Jorge Carvalho Arroteia 

 

 

1. Migrações e desenvolvimento 

 

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

emigração e da imigração, tem sido objecto de diversas análises cuja descrição não cabe 

no âmbito desta comunicação. Contudo pela sua relevância e evolução ao longo do 

tempo devemos atender a alguns dos seus aspectos que permitem compreender a sua 

relação com o desenvolvimento do país e a sua abordagem interdisciplinar.  

Como cenário destes fenómenos temos o espaço geográfico entendido, por H. 

Isnard, como um “sistema que é incontestavelmente um conjunto de elementos em 

interacção”1. Trata-se de uma noção baseada no estudo de Ludwig Von Bertalanffy 

sobre a noção de “sistema”, aplicada desta vez à realidade física e social do território, 

onde estão inscritas marcas do sistema de povoamento e dos processos de 

desenvolvimento territoriais e das suas interacções mútuas2. Daí decorrem movimentos 

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

organização social e espacial que realçam diferentes estádios do desenvolvimento. 

Evocamos a discussão do próprio conceito de “desenvolvimento”, como a acção de 

diferentes contributos e factores que nos permitem apreciar o "crescimento orgânico e 

harmonizado", num contexto mais vasto que promova o "progresso económico (...) ao 

serviço de um progresso social e humano" generalizado3. Ainda assim o enunciado 

teórico referente ao "desenvolvimento de cada homem e de todos os homens", deve ser 

feito no quadro alargado das relações espaciais – no qual se inscrevem os fenómenos 

sociais – e no âmbito mais restrito da actividade humana, em estreita ligação com a 

sociedade4.  

                                                
1 ISNARD, 1982: 167. 
2 VON BERTALANFFY, 1974. 
3 BIROU, 1978: 110. 
4 PERROUX, 1987: 34. 
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Embora pertinentes estas considerações não escondem a discussão proposta pelo 

mesmo autor acerca do significado, por vezes ambíguo, do próprio conceito de 

“desenvolvimento”5. Alerta-nos este autor para o facto deste ser, ao mesmo tempo, "a 

acção de desenvolver e o que daí resulta". Por isso este autor defende uma análise de 

natureza "epigenética", que advém da complexificação crescente da própria sociedade e 

da interacção constante dos actores com o seu meio, dos organismos com os agentes que 

lhe são estranhos e dos processos com os seus resultados. Daqui decorre que ao 

reflectirmos sobre o significado de certos indicadores económicos e sociais escolhidos 

para identificarem um determinado estádio de crescimento económico e social que 

acompanha qualquer processo de desenvolvimento, nos interroguemos sobre a sua 

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

actividades económicas no seu conjunto e sobre os reflexos desta acção sobre as 

condições de vida e o bem-estar da população.  

Como em tempo assinalou Birou, se o "aumento progressivo e contínuo da 

produção nacional" permite obter informações acerca da “receita nacional” ou do 

"aumento quantitativo de bens e de serviços", tal deverá ser acompanhado de 

transformações visíveis do tecido produtivo nas suas relações com a própria sociedade6. 

Assim se espera que aconteça no presente visualizando-se estas transformações na 

melhoria global dos indicadores macro-económicos – tais como o produto nacional 

bruto, o rendimento “per capita”, as taxas de emprego e de produtividade, a energia 

consumida, etc. – e em mudanças estruturais que melhorem as condições de vida da 

população no seu conjunto. Igualmente será de esperar que estas modificações se 

repercutam ao nível do funcionamento das instituições políticas, sociais e económicas, 

gerando as sinergias necessárias a qualquer processo de inovação e de "expansão da 

actividade dos homens em relação aos homens, pela troca de bens ou de serviços e pela 

troca de informação e de símbolos"7.  

Não esqueçamos que estas transformações traduzem processos complexos 

responsáveis por alterações estruturais profundas que geram modificações ao nível dos 

"comportamentos e das mentalidades", dos papéis sociais e das formas de desempenho, 

com resultados extensivos a toda a sociedade8. É desta forma que podemos encarar os 
                                                
5 PERROUX, 1987: 13. 
6 BIROU, 1978: 94-95. 
7 PERROUX, 1987: 56. 
8 BIROU, 1978: 94. 
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fenómenos relativos ao crescimento e ao desenvolvimento sócio-económico, 

particularmente os que têm a ver com as assimetrias espaciais, os movimentos da 

população e os fenómenos de expressão urbana, isoladamente e na sua relação com os 

demais fenómenos sociais e espaciais. Por isso, recorda Perroux, que as transformações 

relativas aos processos de “desenvolvimento”, devem ser estudadas numa perspectiva 

sistémica, ao nível: 

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

articulação dos diferentes subconjuntos em redes estabelecidas; 

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

regulação sistémica e dialéctica; 

 do aproveitamento dos recursos humanos, por acção da existência de 

estruturas de acolhimento e da acção de agentes mais capazes e 

competentes9. 

 

Daqui decorre que toda e qualquer desigualdade do desenvolvimento sócio-

económico, arraste consigo resultados distintos e 'progressos' diferenciados, 

transformando frequentemente as hierarquias tradicionais em hierarquias renovadas que 

garantam, para além do desenvolvimento económico, o desenvolvimento pessoal e dos 

valores da própria sociedade10. Esta é uma matéria que importa assinalar, tendo presente 

a realidade portuguesa que no decurso da última metade de Novecentos registou 

alterações muito significativas no domínio das migrações internas e internacionais, 

objecto de diferentes estudos de natureza multidisciplinar.  

Tendo presente a situação em Portugal algumas dificuldades se levantam, no 

entanto, à apreciação deste tema:  

 quanto às migrações internas, o seu conhecimento ser possível através do registo 

dos censos da população que contêm informações sobre os movimentos de 

mudança de residência dos habitantes; 

 quanto às migrações internacionais, pelo facto da mobilidade de cidadãos no 

seio dos países da UE27 ser considerada como um elemento estruturante do 

espaço político da União Europeia, sendo por isso complexa de quantificar salvo 

quando da realização dos respectivos censos demográficos. 

                                                
9 PERROUX, 1987: 56-58. 
10 PERROUX, 1987: 72. 
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No caso da imigração estrangeira no seio da UE27, é possível seguir a sua 

evolução e tendências tendo presente o registo dos dados estatísticos dos organismos 

oficiais. Carecem, no entanto, de melhor correcção os dados dos movimentos 

clandestinos relacionados com a situação do mercado de emprego e os movimentos de 

natureza política (refugiados, exilados e outras situações causadas por mudanças de 

regime, motivos étnicos, religiosos ou outros) dada a existência de numerosos cidadãos 

que escapam às malhas dos registos oficiais.  

No caso das migrações adultas e de trabalho estes movimentos migratórios 

devem ser analisados em função da relação, oferta-procura de mão-de-obra nas regiões 

de origem e nos locais de destino dos fluxos migratórios e a sua relação com o 

desenvolvimento sócio económico traduzido em diversos indicadores de riqueza e de 

bem-estar social. Interessa contudo atender à sua relação com o desenvolvimento 

sustentável, definido pela ONU, como “o conjunto de processos e atitudes que atende às 

necessidades presentes sem comprometer a possibilidade de que as gerações futuras 

satisfaçam as suas próprias necessidades”. Esta é uma questão que só pode ser 

devidamente apreciada através do recurso a indicadores vários de natureza estatística 

relacionados com o desenvolvimento humano e por estudos de natureza prospectiva 

relacionados com a sustentabilidade física, ambiental e social. 

Recordando os movimentos migratórios gerais e em particular as migrações 

peninsulares, podem ser estudados de forma síncrona e comparada, processo que é 

válido para numerosos outros países situados no mesmo quadro geográfico, tal como a 

bacia do Mediterrâneo, cujas semelhanças com fenómeno migratório português nos faz 

recordar a similitude de ambientes geográficos naturais, sócio culturais e económicos 

que dominaram as condições de desenvolvimento das civilizações estabelecidas nesta 

área. De forma global reconhecemos que a sua evolução e registo no contexto ou 

“quadro geográfico”, permite distinguir dois tipos fundamentais de movimentos: as 

migrações “internas” e as migrações “além-fronteiras”, separando neste caso as 

migrações “transoceânicas” e as migrações “intra-europeias”11. Na história das 

migrações elas correspondem a processos distintos do estádio de desenvolvimento das 

nações e de aproveitamento do seu território geográfico.  

                                                
11 ARROTEIA, 1986. 
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Sem pretendermos repetir o que outros autores escreveram sobre estes 

fenómenos ou sobre as suas relações com a demografia portuguesa, assinalamos que a 

persistência dos movimentos da população não se deverá reduzir, apenas, ao estudo da 

emigração, mas deve atender aos movimentos internos da população no continente e à 

imigração estrangeira em Portugal12. Esta apreciação tem em conta um quadro 

geográfico e os limites territoriais identificados pela fronteira política do Estado 

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

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

de um Estado, resultante de negociações, tratados, explorações ou conquistas”13.  

Novamente o recurso ao critério geográfico permite-nos identificar estes 

movimentos num quadro natural mais vasto, entre continentes, tais como as migrações 

intra-europeias e as migrações transoceânicas, resultantes de factos históricos 

conhecidos e de fenómenos de natureza económica associados ao povoamento de novos 

espaços, à exploração das suas riquezas naturais e ao processo de crescimento 

económico baseado na evolução das suas actividades e nas necessidades de 

recrutamento da população. Recordamos alguns aspectos destes movimentos.  

 

 

2. Migrações internas 

 

O estudo das migrações internas em Portugal, não sendo uma preocupação 

recente, tem sido realizado segundo perspectivas distintas da Geografia e da História. 

Entre os primeiros recordamos a caracterização dos movimentos internos da população, 

de A. Girão, relacionados com o fenómeno de “urbanismo”, com as tarefas agrícolas, 

com as “migrações periódicas” e com a “colonização interna”14.  

O mesmo assunto foi tratado por O. Ribeiro. Refere-se este autor aos 

“movimentos da população”, sobretudo de trabalhadores entre as diferentes regiões do 

país, em diversas épocas do ano e ao fenómeno do “povoamento do Sul” do território 

com habitantes oriundos da sua parte setentrional15. Trata-se de um tema igualmente 

                                                
12 NAZARETH, 1988a, NAZARETH, 1988b. 
13 SOUSA, 2008: 88. 
14 GIRÃO, 1941: 299, 302, 305. 
15 RIBEIRO, 1955: 116, 119. 
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caro aos historiadores, em particular a O. Marques16, que evoca as “clareiras 

demográficas” registadas no continente português após a Reconquista e os movimentos 

da população entre o Norte e o Sul que se seguiram.  

Em trabalho mais especializado, Girão e Velho debruçaram-se sobre este tema. 

Servindo-se dos elementos recolhidos no VIII Recenseamento Geral da População 

aqueles autores analisaram, por períodos decenais, a variação dos não naturais de outros 

concelhos do mesmo distrito e de outras naturalidades em cada um dos concelhos do 

continente, no período de 1890 a 194017. A análise em causa permitiu definir, para cada 

um desses períodos, uma matriz de análise evidenciando os principais centros de 

atracção e de repulsão populacionais. Ao mesmo tempo aponta algumas das causas 

justificativas desse comportamento. Sobre este assunto estes autores registam duas 

manchas de maior densidade humana, as bacias inferiores do Tejo e Sado e toda a 

região alentejana vizinha, bem como a “zona mais reduzida em extensão mas não menos 

importante do Douro litoral”. Outra afirmação diz respeito à constatação do movimento 

da população por “escalas” – à semelhança do que havia observado Ravenstein – desde 

os centros de menor importância para outros de maiores dimensões, através da 

passagem por locais de dimensões intermédias (idem; ibidem). Estas observações são 

enriquecidas por dados estatísticos que permitem aprofundar a dimensão e o 

comportamento espacial dos movimentos migratórios em Portugal durante o período em 

análise facto que permite comparar estas tendências com a situação registada durante a 

segunda metade do século XX. 

Em data posterior, A. Alarcão, tendo em vista a determinação, “em termos 

quantitativos, do êxodo rural e do afluxo urbano”, analisa a dimensão dos movimentos 

da população, avaliando o poder de atracção e de repulsão demográfica das várias 

unidades administrativas do continente, à escala do concelho18. O período de análise 

refere-se aos anos compreendidos entre 1920 e 1960, período para o qual este autor 

analisou os valores de atracção e de repulsão através da conjugação das variações 

absolutas da população com os referidos saldos fisiológicos, calculados anualmente. Os 

resultados do estudo permitem reconhecer como os movimentos da população entre os 

diversos concelhos do território, constituem indicadores valiosos do estudo das 

                                                
16 MARQUES, 1976. 
17 GIRÃO, VELHO, 1948: 12. 
18 ALARCÃO, 1964: 511. 
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"economias regionais" e do próprio desenvolvimento económico nacional, responsáveis 

por estes tipos de movimentos. Esta preocupação mereceu a atenção de outros autores, 

nomeadamente de Baptista e Moniz, que para o período referente ao decénio seguinte 

procederam a um estudo semelhante19.  

Seguindo metodologias diferenciadas e tendo também por base unidades 

administrativas distintas - no primeiro caso, o concelho e no segundo, o distrito - estes 

trabalhos acentuam a aceleração dos processos de "urbanização" e de "industrialização" 

de certas áreas litorais do continente português, factos que conduzem à intensificação 

dos fenómenos de atracção e de concentração demográficas que aí se têm verificado. É 

o que tem sucedido nas áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa, na península de 

Setúbal e noutros pólos urbano-industriais de desenvolvimento mais recente, como 

Aveiro e Braga, distritos que têm funcionado como centros de fixação preferidos pelos 

habitantes, jovens e adultos de outros locais do território.  

No caso do estudo de Baptista e Moniz, regista-se que esta distribuição é 

espacialmente assimétrica beneficiando, sobretudo, os distritos do litoral, onde se 

concentram as maiores oportunidades de emprego ditadas pelas estruturas económicas 

dominantes20. Neste caso a análise dos fluxos migratórios registados entre 1973 e 198, 

mostram que apenas cinco dos dezoito distritos do continente: Setúbal, Lisboa, Faro, 

Aveiro e Porto registaram um saldo positivo das migrações internas. Pelo contrário os 

distritos mais afectados pelas perdas de habitantes foram os do interior norte e centro do 

país e os do Alentejo ou seja as áreas do país igualmente reconhecidas como detentoras 

da menor capacidade e dinamismo demográfico, económico e social.  

Relativamente à composição destes movimentos por grupos etários este estudo 

permite verificar a importância da saída dos jovens e adultos e dos adultos dos seus 

distritos de origem, fenómeno que não sendo novo na história das migrações 

portuguesas realça as características laborais e económicas destes movimentos, 

fenómeno que atesta a forte hemorragia demográfica e social particularmente sentida 

nas áreas menos desenvolvidas do território e o forte "êxodo rural" que tem alimentado 

o crescimento das grandes urbes. Mais ainda, comprova a origem e as numerosas saídas 

para o estrangeiro responsáveis pela evolução do fenómeno emigratório e pelo aumento 

das comunidades de portugueses residentes, há várias décadas, em diversos pontos do 

                                                
19 BAPTISTA, MONIZ, 1985. 
20 BAPTISTA, MONIZ, 1985: 15. 



 

 106

globo. Estes alguns exemplos de estudos que através dos movimentos migratórios 

evidenciaram os contrastes de desenvolvimento sócio-económico de um país 

estruturalmente marcado pelos fenómenos das migrações. 

A apreciação de outros indicadores recentes relacionados com a extensão destes 

movimentos no território português, permite concluir que nas datas dos dois últimos 

recenseamentos, o montante de cidadãos nacionais residentes em cada um dos distritos 

do continente, naturais desse mesmo distrito, era bastante reduzido, principalmente nos 

dois distritos de Lisboa e Setúbal. Tal facto comprova o que anteriormente foi 

assinalado quanto à capacidade destes pólos atraírem habitantes doutras regiões 

limítrofes bem como de todo o território nacional. Como primeira justificação 

assinalamos as diferentes oportunidades de emprego criadas em torno destas áreas, 

fazendo supor índices mais elevados de bem-estar e de desafogo económico das suas 

populações – o que nem sempre se verifica –, tendo em conta as condições de 

alojamento e as acessibilidades a esses mesmos centros. Esta situação igualmente se 

poderá justificar pelos movimentos de fixação dos habitantes residentes nas antigas 

colónias de África ou pelo movimento de regresso de emigrantes portugueses residentes 

na Europa, na América e noutros continentes para onde se têm dirigido os nossos 

compatriotas. 

 
Gráfico n.º 1 

 
 

Os dados do recenseamento de 1991 relacionados com o desenvolvimento deste 

movimento, entre 1985 e essa data, evidenciam a atracção crescente das áreas mais 

densamente urbanizadas em detrimento das regiões interiores. Com efeito foram as 
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NUTIII do Grande Porto, da Península de Setúbal e da Grande Lisboa, que em 1991 

registaram as maiores percentagens de indivíduos provenientes de outros concelhos, 

eram de 6,16%, 8,75% e 8,79%, respectivamente. Tal facto é um mal endémico da 

sociedade portuguesa e acentua as fragilidades do planeamento sócio-económico, uma 

vez que tal situação tem continuado a agravar-se durante as últimas décadas.  

Estas razões levam-nos a pensar no agravamento das tendências demográficas 

anteriormente referidas: a “desertificação” crescente de largas áreas do interior e da 

faixa central do território, bem como a “litoralização” acentuada da faixa atlântica, de 

Braga a Setúbal e do litoral algarvio. Esta situação é comprovada pelos dados mais 

recentes relativos ao recenseamento de 2001, que no seu conjunto comprovam a 

imagem crescente da desertificação de certas áreas do território em detrimento da sua 

litoralização; do êxodo rural; da concentração urbana; em suma, do acentuar das 

assimetrias espaciais e sociais responsáveis não só pelos movimentos internos da 

população mas também pelas migrações internacionais. 

O panorama acima referido é significativo das relações entre os movimentos da 

população e os processos de desenvolvimento do território, da diversidade de aspectos 

de análise relativos a estes fenómenos e da necessidade da sua abordagem 

multidisciplinar. Tal facto exige não só um compromisso entre as diferentes ciências 

sociais que tomam o homem como centro das suas preocupações e estudo como ainda 

uma abordagem peninsular de natureza comparada tendo em conta as estratégias de 

desenvolvimento seguidas por Portugal e por Espanha em relação aos territórios do 

centro e da sua periferia. Acontece que se analisados separadamente, as margens 

territoriais politicamente estabelecidas não coincidem com a visão sistémica e global 

que importa seguir no estudo deste território, nem com a perspectiva sistémica de 

desenvolvimento defendido pela EU com base na subsidiariedade das suas regiões ou 

seja entre o centro e as suas periferias. 

 

 

3. Emigração 

 

A análise da emigração portuguesa com as suas particularidades regionais e 

extensão merece uma referência à situação sócio-económica do país e às causas que 

continuam a alimentar este movimento. Fenómeno com raízes antigas relacionadas com 

a fragilidade dos “meios de subsistência” e com a “desordem crescente da economia 
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nacional”, como assinalou O. Martins, pode encontrar nas razões de natureza política, 

sobretudo nos anos mais próximos da segunda metade do século XX e para certos 

grupos etários, as suas causas imediatas. 

Considerando a evolução deste fenómeno, realça-se a existência de diversos 

ritmos e significados distintos no que diz respeito ao seu desenvolvimento e relação 

com as migrações internacionais. Assim e no que se refere ao seu contexto global 

evocam-se as necessidades de mão-de-obra provocadas pela reconstrução e expansão 

das economias industriais europeias, com particular destaque para a França e a 

Alemanha, dois dos países mais atingidos por estes conflitos armados que contribuíram 

fortemente para o incremento do fenómeno emigratório português. Para além destes 

destinos a migração portuguesa veio a afirma-se nos países do Benelux, com particular 

destaque para o Luxemburgo, Suíça, Andorra e a vizinha Espanha. 

 
Quadro n.º 1 

Emigração portuguesa* 
 
Anos 60  
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 
32 318  33 526 33 539 39 519 55 646 89 056 120 239 92 502  80452  70 165 
Anos 70  
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 
66 360  50 400 54 084 79 517 43 397 24 811 19 469 19 543 22 112 26 318 
Anos 80  
00 01 02 03 04 05 06 07 08 
25 207 23 147 17 135 13 680 13 963 14 944 13 690 16 228 18 302 
Anos 90  
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 
  39 322 33 171 29 104 22 559 29 066 36 935 22 196 28 080 
*(Temporária e Permanente) 

 
Note-se que a maior intensidade destes movimentos repartiu-se pelas áreas mais 

densamente povoadas do noroeste do território, tal como acontecera durante séculos 

com a emigração brasileira, e ainda pela região norte e centro do país. Esta imagem 

seguiu, aliás, o padrão de distribuição da população portuguesa e as áreas de maior 

pressão demográfica no nosso território.  

Algumas diferenças são notadas quanto à extensão das suas duas componentes 

principais: a migração transoceânica e a emigração intra-europeia. Quanto à primeira 

notamos que as áreas fortemente atingidas por este fenómeno foram os distritos de 

Porto, Braga, Viana do Castelo, Aveiro e Viseu. Tal distribuição tem a ver com a maior 

concentração demográfica, o parcelamento da propriedade agrícola, a dimensão das 

famílias e a forte tradição emigratória sobretudo no que respeita à emigração brasileira. 
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No entanto a dimensão deste fenómeno nos distritos do centro do país, nomeadamente 

em Leiria e Coimbra, ou já do Sul, como Lisboa e, sobretudo Faro, registaram 

emigrantes para diversos destinos que não só o Brasil. E se excepção houvesse apenas 

os distritos do Alentejo mereciam uma referência especial pelo menor predomínio 

destas saídas. Nesta região a maior intensidade destes movimentos com destino a França 

e sobretudo à Alemanha, justifica-se pelas características sociais aqui dominantes em 

que os trabalhadores rurais, sem bens próprios, viram na corrente intra-europeia 

(emigração legal e clandestina) maiores facilidades do que na emigração transoceânica.  

Este movimento atingiu igualmente os territórios da Madeira e dos Açores, 

embora nestas Regiões Autónomas as maiores preferências tenham sido, 

respectivamente, a África do Sul e a Venezuela no primeiro caso e os EUA e o Canadá, 

no segundo. Estes movimentos são justificados por orientações antigas na saída dos 

colonos e pescadores madeirenses para o continente africano ou da fixação de 

pescadores açorianos na costa americana. Em relação à emigração intra-europeia, tendo 

em conta o seu carácter extensivo (de forma legal e clandestina) e a sua grande difusão 

depois da década de sessenta de Novecentos, podemos assinalar que ela atingiu todo o 

território nacional à excepção, apenas, dos Açores e da Madeira onde foi mais reduzida. 

Neste caso apenas a Madeira merece uma referência pela maior atracção dos 

madeirenses pelo Reino Unido. 

 
Quadro n.º 2 

Emigração Permanente (1992-2003) 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
22 324 15 562 7 845 8 516  9 598  7 254  7 935  4 077  4 692  5 762. 8813. 6687 

 
 

Esquecendo outras referências às causas destes movimentos não podemos ficar 

indiferentes às suas consequência e efeitos na variação da população portuguesa durante 

as últimas décadas, condicionando assim as dinâmicas demográfica, económica e social, 

de várias regiões do continente. Para tanto torna-se necessário evocar os seus reflexos 

sobre a estrutura etária da população, facto que provocou um envelhecimento 

progressivo dos habitantes tal como ficou expresso no último recenseamento. O 

envelhecimento da população e as suas perdas são portanto dois dos sintomas da 

repulsão demográfica que afectam profundamente largas regiões do nosso território. 

Para além destes aspectos geográficos devemos ainda realçar os mais diversos 

reflexos sociais e culturais que se traduziram na alteração de modos de vida, de 
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convivência social e de relações inter-pessoais e os seus efeitos na economia regional e 

nacional em que a emigração foi uma das principais responsáveis pela animação dos 

circuitos económicos locais e pela alteração significativa das matrizes de apropriação 

fundiária e de bens imobiliários, pela renovação do parque habitacional e pela animação 

dos circuitos comerciais de diferentes centros urbanos. Esta é a imagem que nos fica dos 

diversos centros urbanos concelhios afectados pela emigração portuguesa e nas formas 

de saída, de regresso e de ligação dos emigrantes à terra de origem. 

 

 

4. Imigração de estrangeiros em Portugal 

 

A presença de uma mão-de-obra estrangeira em Portugal, especialmente a 

africana, passou a ser uma constante depois do processo de descolonização e de 

independência das antigas colónias. Neste movimento participaram inicialmente os 

“retornados” nacionais, aos quais se juntaram em grande número os naturais dos 

territórios até então sob administração portuguesa. 

Bastante significativa em várias regiões do país a presença da população 

estrangeira, que desde a segunda metade do século passado esteve muito ligado ao 

desenvolvimento do fenómeno turístico, particularmente na linha do Estoril e no 

Algarve, aumentou de forma constante, sobretudo depois da adesão de Portugal à 

Europa comunitária. A importância crescente deste movimento é comprovado pela 

evolução da população estrangeira em Portugal quando da realização dos censos desde o 

início dos anos oitenta.   

 
Quadro n.º 3 

População estrangeira 
 1981 1991 
População total (Continente) 9 336 760 9 862 540 
Nacionais 8 956 233 9 705 998 
Estrangeiros 380 527 106 519 
Angola 154 324 9 365 
Moçambique 76 357 3 172 
Outras ex-colónias 38 519 20 870 

 
 

Quanto à sua distribuição no território é de acentuar que a grande maioria destes 

indivíduos, sobretudo os africanos, fixaram-se na cintura industrial de Lisboa, nos 

distritos de Lisboa e em Setúbal. Em menor percentagem em Faro, no Porto e em 



 

 111

Aveiro. Em oposição a estes a população europeia, em particular os europeus (ingleses e 

alemães), distribuem-se quer na área do distrito de Lisboa, quer no sul do território, no 

Algarve. 

 
Quadro n.º 4 

Estrangeiros residentes em Portugal (2002) 
Ucránia 62 041 
Cabo Verde 60 368 
Brasil 59 950 
Angola 32 182 
Guiné-Bissau 23 349 
Moldávia 12 155 
Roménia 10 938 
S. Tomé e Príncipe 9 208 
China 8 316 
EUA 8 083 
Total País Terceiros 347 302 
Total UE 66 002 
Total de Est. Resid. 238 746 
N.º Autorizações de Permanência, 2001 126 901 
N.º Autorizações de Permanência, 2002 47 657 

 
*Nota: inclui detentores de autorização de residência e permanência (2001 e 2002). 

 

De notar os diferentes aspectos de vida desta população que tem encontrado na 

legislação portuguesa formas de acolhimento e de legalização diferenciadas fazendo 

assim variar o seu número e evolução ao longo do tempo. Estas situações permitem 

notar as alterações registadas nos movimentos da população em Portugal, país que 

passou a constituir para os cidadãos de várias nacionalidades, que não só os africanos e 

os europeus oriundos dos países da União Europeia, um destino privilegiado para 

residência ou para alimentar novos movimentos de saídas com destino à UE27 e a 

destinos mais distantes. 

Este é o panorama relativo à importância crescente da população estrangeira em 

Portugal registado desde os anos setenta, que contrasta com a imagem construída 

durante as décadas precedentes em que a mobilidade da população portuguesa ficou 

assinalada pelo fenómeno maciço da emigração. Para tanto terão contribuído não só a 

alteração dos movimentos internacionais de mão-de-obra mas ainda a mudança do 

regime político em Portugal e noutros países ligados à administração portuguesa. Estas 

situações têm levado muitos dos seus habitantes a escolher o nosso território como lugar 

de trabalho e de refúgio, como o atestam os muitos pedidos de asilo apresentados às 

autoridades nacionais. Da mesma forma as perspectivas de abertura da sociedade 

portuguesa decorrentes da nossa integração na União Europeia acabaram por induzir 
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novas chegadas, especialmente de brasileiros. Neste caso beneficiando do estatuto de 

dupla-nacionalidade ou de outras situações, são muitos os que aguardam melhores 

oportunidades de entrada na Europa Comunitária a partir de Portugal.  

Estes processos vieram testemunhar o aparecimento de um novo pólo de 

imigração na Europa meridional contrariando desta forma o modelo tradicional do 

centro-periferia, que se acentuou durante o terceiro quartel de Novecentos, decorrente 

do desenvolvimento dos países industrializados da Europa ocidental. De facto, dada a 

situação de Portugal no seio da Europa e a sua relação com o mundo mediterrâneo, o 

registo das migrações subsarianas em território português e, sobretudo, na vizinha 

Espanha, são um reflexo das enormes assimetrias de crescimento económico e de 

desenvolvimento humano registadas no continente europeu e nos territórios vizinhos de 

África e Ásia. A sua amplitude e evolução levam, por isso, à necessidade de uma leitura 

mais atenta da sua evolução e crescimento futuro tendo em conta os princípios basilares 

do equilíbrio cultural e civilizacional, natural e ambiental, que estes movimentos estão a 

causar no seio da sociedade europeia, há muito envelhecida, face aos outros contextos 

geográficos identificados por uma população jovem e adulta, carente de bens básicos 

fundamentais e da procura de condições humanas dignas da sua existência. 

 

 

5. Nota final 

 

A análise dos fenómenos migratórios em Portugal realça a sua antiguidade e 

distribuição diferenciada pelo território, sinais reveladores das assimetrias de 

desenvolvimento sócio-económico e cultural dominante no nosso país. Assim tendo por 

base o estudo já antigo de Caldas e Loureiro relativo ao traçado das regiões homogéneas 

em Portugal, tais desequilíbrios são facilmente identificados por indicadores relativos ao 

sistema económico, à população e ao bem-estar, considerado este “como resultado do 

funcionamento dos sistemas económicos regionais”. A análise realizada por estes 

autores relativo ao início do processo de desenvolvimento contemporâneo da nossa 

sociedade, iniciado na década de 1950-1960, mostra a existência de diversas regiões 

homogéneas no continente português reveladoras de desequilíbrios internos, seguindo 

um traçado longitudinal e uma transição gradual do litoral para o interior ou seja,“uma 
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configuração territorial própria de economias de faixa orientadas segundo eixos norte-

sul”21. 

A referência a outros trabalhos nomeadamente o do CEP, atestam a manutenção 

de condições de vida semelhantes, o peso dos serviços e o grau de urbanização (os que 

melhor se coadunam com a “hierarquização do desenvolvimento”, que continuam a 

mostrar a dicotomia existente entre a faixa litoral, compreendida entre os concelhos de 

Setúbal e Viana do Castelo e o resto do continente22. No final dos anos setenta,  

aproximadamente 4/5 dos concelhos do continente encontravam-se num nível de 

desenvolvimento inferior ao do continente, tomado no seu conjunto, o que fazia 

transparecer, a hierarquização de diferentes níveis segundo a mesma linha norte-sul, a 

partir das regiões fronteiriças do interior.  

Esta situação ainda dominante na actualidade adequa-se à extensão dos 

fenómenos migratórios em solo português, nas áreas mais repulsivas do continente, em 

simultâneo as que oferecem menores condições de emprego e de bem-estar. Tal facto 

justifica a evolução simultânea da “desertificação” do interior e da “litoralização” 

crescente, traços territoriais que identificam a distribuição espacial destes movimentos 

que no seu conjunto mostram a sua maior intensidade nas áreas metropolitanas de 

Lisboa e do Porto, no Algarve e junto de outros pólos urbanos e das principais bacias de 

emprego onde se situam maiores oportunidades laborais23. No entanto a sua distribuição 

não é uniforme pelo que se continuam a registar as condições descritas por Sedas Nunes 

em que, “ao redor de restritas áreas de economia e sociedade moderna se mantêm toda 

uma vasta zona de economia e sociedade tradicional”24.  

Estas as características essenciais da sociedade portuguesa que continua a 

registar o seu carácter “dualista” (idem) na qual se inscrevem, com densidade diferentes, 

o “êxodo rural” e a “emigração”, tidos como dos fenómenos migratórios indicadores das 

diferentes vagas de uma antiga e conhecida “hemorragia social”.  

A concluir assinalamos que, mais do que a constatação da dualidade: norte-sul; 

litoral-interior, assentes em contrastes resultantes dos factores climáticos, da natureza, 

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

predominantes, esta situação advém do tipo de aproveitamento dos recursos, 
                                                
21 CALDAS, LOUREIRO, 1966: 146, 183. 
22 CEP, 1977: 18. 
23 NAZARETH, 1988b. 
24 NUNES, 1964. 
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nomeadamente dos recursos humanos e das suas potencialidades, os quais permitem 

identificar os desequilíbrios internos do continente português expressos nos movimentos 

migratórios. No seu conjunto estes movimentos expressam a antiga dicotomia litoral-

interior e a litoralização progressiva do continente, em detrimento dos contrastes 

geográficos mais antigos, de sentido norte-sul, que identificam tradicionalmente a terra 

portuguesa. Por outro lado comprovam a falência das iniciativas de desenvolvimento 

regional as quais, apesar do seu enquadramento em diversos programas de acção de 

índole comunitária, não conseguiram ultrapassar o determinismo imposto pelas 

condições naturais ligadas à escassez de recursos e às formas de aproveitamento 

impostas pela civilização mediterrânica25. 
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Cais de chegada: a imigração no contexto ibérico. 

Uma análise comparativa 
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1. Perspectiva comparativa entre ambos os países: uma breve reflexão 

histórica 

 

Portugal e Espanha têm histórias migratórias muito similares, que se tocam 

inclusive em termos temporais e geográficos. Embora não se pretenda de todo fazer uma 

abordagem histórica exaustiva, não se pode deixar de referir o período dos 

Descobrimentos, onde ambos os países começaram a evidenciar sinais de querer achar e 

explorar novos territórios, processo esse incomportável do ponto de vista geoestratégico 

se não fosse a consolidação das possessões ultramarinas perpetrada pelos movimentos 

migratórios efectuados com os primeiros colonos. Nessa época os destinos são 

idênticos: em Portugal constitui-se como colónia o território que hoje corresponde a 

Cabo-Verde, S.Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, Brasil; em 

Espanha as possessões estendem-se da América Latina até à América do Sul (na 

actualidade do México ao Chile); na Ásia os portugueses chegam ao que hoje são países 

como o Sri-Lanka, Índia, Timor, China, Malásia. As marcas do que outrora foram estas 

primeiras migrações internacionais, se é que assim se podem chamar, prevalecem até 

hoje tanto no património histórico-arquitectónico, como também na língua com o uso de 

vocábulos lusos e hispânicos, na toponímia e nos apelidos dos remotos descendentes, 

entre outros aspectos culturais. 

Numa lógica histórica mais próxima da actualidade estes destinos mantiveram-

se. No primeiro quartel do séc.XX, fluxos migratórios peninsulares orientavam-se para 

antigas/actuais colónias, sendo o continente americano principal receptor: de Portugal 

saem emigrantes para o Brasil, de Espanha saem emigrantes para a Argentina, Cuba, 

Venezuela e Chile. Como refere Fernández, a primeira metade do séc.XX caracterizou-

se pela existência de uma sociedade eminentemente agrária e emigrante, com um 
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marcado êxodo rural, que se viria a prolongar em termos temporais, alimentando estes 

fluxos1. 

Mais tarde, o cenário do período posterior à Segunda Guerra Mundial também 

propiciou laivos comuns em Portugal e Espanha. Ambos os países viviam sob o clima 

de severas ditaduras políticas que emergiram na década de 30 do séc.XX e culminaram 

nos anos 70 do mesmo século (de 1933 a 1974, e de 1939 a 1976, respectivamente). As 

sociedades tinham a marca da ruralidade e da pobreza, pelo que no caso espanhol não se 

deve obliterar a fragilização política, social e económica deixada como herança de uma 

sangrenta guerra civil (1936-1939), a par de várias décadas de repressão política e social 

que perpetuou e acentuou este cenário. Havia uma Europa destruída pela guerra que se 

estava a reerguer, apresentando um mercado de trabalho emergente que necessitava de 

mão-de-obra barata sem grandes exigências em termos de qualificações académicas. 

França, Alemanha, Suíça, entre outros, tornaram-se destinos Europeus dos fluxos 

emigratórios de ambos os países, sendo de destacar o indeterminado (mas supostamente 

elevado) número de imigrantes ilegais/clandestinos. Também outros continentes como 

América e África foram territórios de destino dos fluxos emigratórios peninsulares. 

O fim dos períodos ditatoriais e o processo de descolonização portuguesa, a par, 

já na década de 80 do séc.XX, da entrada para a então CEE, regeu o final/início de uma 

época em que ambos os países se começam a integrar na lógica europeia, criando-se 

condições sócio-económicas de crescimento e desenvolvimento peninsular. A liberdade 

política e social, a emergência das economias e dos mercados laborais, e mais tarde a 

adesão a Schengen, a par de outros factores de natureza antagónica como a posição 

geográfica na Europa e as políticas migratórias restritivas de países europeus 

tradicionalmente de imigração, tornam Portugal e Espanha destinos apetecíveis na rota 

dos fluxos migratórios à escala global. 

Portugal assiste à chegada de retornados num clima de migrações forçadas de 

fuga à Guerra Colonial já na década de 70 do séc.XX, mas também de naturais das ex-

colónias africanas que deixam os respectivos países durante e após o processo de 

descolonização, no sentido de procurar novas oportunidades de ascensão económica e 

social. Também Espanha recebe imigrantes provenientes das suas ex-colónias da 

América Latina (Central e do Sul). No entanto, principalmente a partir do início do 

séc.XXI, os fluxos imigratórios em ambos os países, embora se devam salvaguardar as 

                                                
1 FERNÁNDEZ, 2001: 26-27. 
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respectivas diferenças e contextos, têm vindo a aumentar em termos quantitativos, a par 

de uma diversificação das origens dos próprios indivíduos. 

 

 

2. A Península Ibérica: de cais de partida (também) a cais de chegada 

  

Quando se fala em primórdios dos processos imigratórios massivos em termos 

peninsulares, assume-se a década de 80 do século XX como aquela em os fluxos de 

imigrantes começaram a ganhar uma maior visibilidade, quer em termos quantitativos, 

quer em termos de diversificação das origens. Autores como Lopéz Trigal, Martínez, 

Actis, De Prada e Pereda, Blanco, Pérez, Viedma e Rodrigues ou Ramos reflectem esta 

ideia, a qual parece generalizada na comunidade académica espanhola2. Este último 

autor chama a atenção para o facto de, nos anos 80 do séc.XX, os académicos e os 

governantes ainda não encararem Espanha como um país receptor, mas sim como um 

país essencialmente emissor, embora a posteriori certos estudos tenham provado o 

contrário. Segundo a sua posição, só a partir dos anos 90 do séc.XX, se assume que 

Espanha se tenha tornado de facto num país de imigração. 

No caso espanhol, entre 1975 e 1997, o número de residentes estrangeiros em 

situação legal passou de 165 000 para cerca de 610 000, o que implicou um crescimento 

anual de 10%, tendo-se verificado um incremento generalizado de imigrantes, quer em 

termos de número, quer em termos de diversificação de nacionalidades. Num primeiro 

momento houve um predomínio de cidadãos europeus e também de latino-americanos, 

pelo que a imigração tradicional dos anos 70 do séc. XX era de argentinos, uruguaios, 

chilenos e venezuelanos, tendo-se no início do séc. XXI aberto para cubanos, 

dominicanos e peruanos, entre outros, nomeadamente cidadãos africanos (sobretudo 

marroquinos). A chegada de imigrantes, segundo Viera, Buján, Casas e Varela, acaba 

por reflectir a mudança internacional do próprio país a “desenvolvido”3. Era necessário 

requerer capital e mão-de-obra que se ocupava de tarefas consideradas do ponto de vista 

social como pouco satisfatórias para os autóctones, como se discutirá mais adiante. 

Entre 2000 e 2003 chegaram a Espanha entre 1 600 000 a 2 000 000 de imigrantes. Este 

                                                
2 TRIGAL, 1994: 17-18; MARTÍNEZ, 1997: 103; ACTIS, DE PRADA, PEREDA, 1999: 63; BLANCO, 

2000: 151, 153; PÉREZ, 2002a: 21; VIEDMA, RODRIGUES, 2005: 115; RAMOS, 2004: 33. 
3 VIERA, BUJÁN, CASAS, VARELA, 2006: 22-23. 
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número igualou a intensidade dos processos emigratórios de espanhóis no início do séc. 

XX (entre 1912-1915 chegaram a sair 10-12 imigrantes por cada 1 000 habitantes, ao 

ano). De qualquer forma, e mesmo a receber imigrantes há mais de 25 anos, mais de 

metade da população estrangeira tem menos de 4 anos de permanência (legal) no país, o 

que demonstra o carácter recente do processo.   

Em Espanha a incidência da imigração foi escassa até aos anos 80 do séc.XX, 

daí que se compreenda que até à Ley de Extranjería de 1985, não existisse legislação 

geral que controlasse este fenómeno (havia apenas legislação dispersa), pelo que a sua 

entrada em vigor muda o panorama e marca uma nova etapa na situação dos 

estrangeiros. Passa a considerar-se a imigração como um fenómeno significativo da 

sociedade e do território, pelo que também se constata a necessidade de “organizar” os 

fluxos a vários níveis, tanto na parte legislativa – em termos teóricos – como também na 

parte executiva – em termos práticos, daí a realização de processos de regularização que 

permitiram conhecer melhor a população imigrada em termos de números, 

características e localização. O fim do séc. XX/princípio do séc. XXI fica marcado pela 

celebração de processos massivos de regularização de imigrantes, que reflectiram a 

aceleração dos fluxos com destino a Espanha, de 19964 a 2001. O volume dessas 

legalizações resultou na duplicação do censo legal de residentes estrangeiros de países 

terceiros em Espanha. Escribano reconhece a ingerência destas regularizações 

extraordinárias, referindo também que a assinatura de acordos entre países (emissores e 

receptor) pode, de certa forma, ajudar a “controlar” as entradas, o que se irá reflectir em 

vários campos, nomeadamente no estatístico, uma vez que desta forma os números se 

poderiam aproximar mais da verdade, ou seja, do momento real da entrada dos 

imigrantes no país e do seu estabelecimento5. Caso contrário continuar-se-á a falsear as 

estatísticas, isto é, a ter picos de imigração em anos de ocorrência de processos de 
                                                
4 Por exemplo, o crescimento entre 1990 e 1996 também é produto do processo de regularização de 1991, 

já que houve muitos imigrantes que entraram na segunda metade da década de 80 do séc. XX e que só 

naquele momento foram contabilizados. 
5 O autor faz referência à assinatura, em 2001, de três acordos para regular os fluxos com o Equador, 

Colômbia e Marrocos, e também com a Polónia, Roménia e República Dominicana, com o objectivo de 

prevenir situações de clandestinidade geradoras de exploração. Os acordos teriam como linhas 

orientadoras a comunicação das ofertas de emprego às embaixadas (com base nas necessidades de mão-

de-obra espanhola); a selecção dos candidatos com a participação dos empregadores (incluindo a 

preparação da sua viagem e estadia); a elaboração de disposições especiais para trabalhadores temporais; 

a ajuda ao retorno voluntário. Ver ESCRIBANO, 2002: 42-43. 
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regularização extraordinários, pelo que os elevados quantitativos contabilizados não 

terão relação com a entrada de novos imigrantes, mas sim com a legalização dos que já 

estavam no país há algum tempo em situação irregular.  

No caso português, até ao início dos anos 90 do séc. XX, as questões relativas à 

imigração para Portugal também não constituíam uma temática central no domínio das 

preocupações académicas, científicas, ou até mesmo políticas e sociais. O país estava 

virado para a questão emigratória, questão mais visível e marcante do cenário 

migratório português6. 

Determinados autores assumem que o fenómeno imigratório no país é algo 

recente7. Portugal, tal como outros países do sul da Europa, também viu aumentar 

significativamente a entrada de imigrantes no princípio dos anos 80/anos 90 do séc. XX. 

Até meados dos anos 70 do século referido, registou-se um número muito reduzido de 

imigrantes a viver em Portugal, sendo que o Censo de 1960 assinalava cerca de 29 000 

indivíduos8 nessa situação (67% da Europa, 1,5% de África, 22% do Brasil). 

Maria do Céu Esteves sistematiza a evolução da imigração em Portugal, 

referindo que o aumento da população estrangeira residente no país, a partir da segunda 

metade da década de 70 do séc. XX, tem como característica o lento e regular 

crescimento do fluxo proveniente da América e da Europa, e a aceleração brutal 

(sobretudo entre 1976 e 1980) da imigração originária dos PALOP9. A autora assume 

que houve uma estagnação do quantitativo de população estrangeira residente em 

Portugal durante os anos 50 e a primeira metade da década de 60 do séc. XX, efeito das 

concepções autárcicas e isolacionistas que, do ponto de vista político, económico e 

social, marcaram esse período da história portuguesa. Os poucos estrangeiros residentes 

eram reformados ou indivíduos integrados em sectores de actividade bem específicos 

(comércio de vinho do Porto ou minas, sendo que a sua presença já remonta a períodos 

mais recuados da história portuguesa). Em 1960 o grupo mais numeroso era o da 

                                                
6 MARTINS, 2006: 28. Vanda Santos também refere que, em termos estatais, o reconhecimento de 

Portugal como país de imigração surge com o IX Governo Constitucional, no período que sucede a 

entrada de Portugal (e Espanha) na CEE. Este discurso oficial vai-se consolidar a partir do início dos anos 

90 do séc. XX. Ver SANTOS, 2004: 107. 
7 BAGANHA, FERRÃO, MALHEIROS, 1998: 89; BAGANHA, MARQUES, FONSECA, 2000: 11; 

BAGANHA, MARQUES, GÓIS, 2009: 123. 
8 Estes autores estimam que pudessem viver em Portugal, na mesma data, até 30 000 estrangeiros. 
9 ESTEVES, 1991: 19-21. 
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Europa (67% dos estrangeiros), com destaque para Espanha (40%), Grã-Bretanha (7%), 

França (6%), Republica Federal da Alemanha (5%), seguido da América (31%10), 

África (1,5%), Ásia e Oceania (0,8%).  

Com a industrialização e a entrada de Portugal para a EFTA11 durante a segunda 

metade da década de 60 do séc. XX, começa a haver uma abertura do país ao exterior. 

Entram capitais estrangeiros para sectores como o turismo (que se começa a 

desenvolver no Algarve), onde se vão fixar em número crescente ingleses e alemães. Há 

também a entrada de estudantes do que hoje são as antigas colónias para fazerem os 

seus estudos universitários, bem como de trabalhadores não qualificados recrutados em 

Cabo Verde para fazer face à escassez de mercado no sector da construção civil, 

resultante do deficit de população activa masculina, assegurando-se como massa crítica 

essencial para perpetrar de forma continuada a participação portuguesa na guerra 

colonial12.  

Jorge Malheiros e Maria Beatriz Rocha-Trindade também chamam a atenção 

para alterações contextuais verificadas13. A implementação da democracia em países 

como Portugal, Espanha e Grécia na década de 70 do séc. XX, foi acompanhada por um 

processo de transformações económicas que favoreceram a atracção de imigrantes, e 

que resultou num aumento dos salários e em melhorias em diversos campos laborais e 

sociais (segurança no emprego, progressivo aumento das reformas, difusão dos serviços 

de educação, saúde, assistência social, entre outras). A partir daí nota-se um crescente 

número de estrangeiros em Portugal, embora se reconheça que a presença de mão-de-

obra africana (proveniente de Cabo Verde) date já dos anos 60 do séc. XX, quando a 

emigração e a guerra colonial reduziram o contingente de homens para trabalhar em 

sectores como a construção civil e foi preciso recorrer a mão-de-obra alóctone, como já 

foi referido. A visibilidade das comunidades estrangeiras só começou a ser significativa 

a partir de meados dos anos 70 do séc. XX.  

O contexto de conflito ultramarino e, sobretudo o seu desfecho, contribuiu de 

forma decisiva para a determinação dos primeiros movimentos imigratórios 

                                                
10 No cômputo dos oriundos do continente americano, os brasileiros representavam 22% do total. 
11 European Free Trade Association. 
12 É difícil realizar uma contabilização deste contingente dos PALOP (Países Africanos de Língua Oficial 

Portuguesa), uma vez que estes fluxos eram considerados inter-regionais e não internacionais, daí a não 

existência de estatísticas específicas nesse sentido. 
13 MALHEIROS, 1996: 59-60, 79, 203; MALHEIROS, 2005: 103; ROCHA-TRINDADE, 1995: 199. 
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Evolução da população estrangeira residente em Portugal e em Espanha, 
de 1980 a 2007
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portugueses. Jorge Malheiros defende que a mudança do regime político em 1974, o fim 

da guerra colonial e o processo de descolonização, fazem com que retornem ao país não 

só portugueses emigrados, como também retornados e nacionais das ex-colónias.  

Mas este novo cenário não trouxe apenas indivíduos com a situação de imigrante 

regularizada. Maria Lucinda Fonseca chama a atenção para a intensificação dos fluxos 

nos anos 80 do séc. XX, tanto os de índole legal como os ilegais/clandestinos, fazendo 

parte dos mesmos um grande contingente de população dos PALOP14. Nesse sentido, tal 

como acontecera em Espanha, houve necessidade de organizar as entradas e as 

permanências, daí terem-se empreendido duas campanhas de legalização extraordinária, 

uma em 1991-1992 e outra em 1996.  

O gráfico n.º 115, o qual sintetiza de certa forma as reflexões até aqui realizadas, 

dá a conhecer a evolução da população estrangeira residente em Portugal e em Espanha, 

desde o início da década de 80 do séc. XX, quando se começa a intensificar o fenómeno 

imigratório em ambos os países, até à actualidade. 
 

Gráfico n.º 1 
Evolução da população estrangeira residente em Portugal e em Espanha (1980-2007) 

 

Adaptado de Martínez, 2003, SEF (2009) - Estatísticas Gerais, SEIE - Anuários (2009). 

                                                
14 FONSECA, 2005: 83. 
15 Para a curva de distribuição portuguesa consideraram-se os cidadãos estrangeiros com permanência 

regular em território nacional (até 1995 só contam os títulos de residência, e entre 2005-2007 os títulos de 

residência, as prorrogações de autorização de permanência e as prorrogações de vistos de longa duração). 

Para a curva de distribuição espanhola fora considerados os estrangeiros residentes no país, detentores de 

certificado de registo ou visto de residência válidos em 31-12-2007. 
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Pela observação das curvas há algumas questões que parecem evidentes16. A 

primeira é que ambos os países apresentam durante a década de 80 e parte da década de 

90 do séc. XX, uma evolução semelhante nos contingentes migratórios, isto é, apesar de 

se afastarem em termos quantitativos (Espanha apresenta valores absolutos de imigração 

mais elevados que Portugal), é nos anos 80 do séc. XX que começam a receber 

imigrantes em termos significativos e é a partir de meados da década de 90 do séc. 

XX/início do séc. XXI que se dá uma entrada sem precedentes de migrantes 

estrangeiros. Este facto é constatável em ambas as curvas, embora no caso português o 

aumento seja mais paulatino, enquanto o espanhol demonstra um aumento muito 

marcado.  

Para se ter uma ideia, veja-se que em 1980 Portugal tinha 50 750 imigrantes 

residentes enquanto Espanha já tinha 182 045 imigrantes residentes. Em 1995 Portugal 

consegue superar o anterior valor do país vizinho, registando a presença de 168 316 

imigrantes residentes, contudo Espanha já apresenta 499 773 imigrantes residentes. Em 

2008 Portugal apresenta um número superior aos anos anteriores – 440 277 imigrantes 

residentes, numa lógica oscilante de diminuição (anos de 2005 e 2006) e de recuperação 

(anos de 2007 e 2008) do contingente17. Em Espanha dados de 2008 confirmam a 

continuação do aumento do contingente imigratório no país – 4 473 499 imigrantes 

residentes. De 1995 para 2008, a população imigrante residente em Espanha aumentou 9 

vezes, enquanto em Portugal no mesmo período temporal aumentou pouco mais de 2,5 

vezes. Embora se esteja perante contingentes diferenciados, pode constatar-se que 

enquanto noutros países o aumento do número de imigrantes foi lento e o fenómeno 

imigratório se desenvolveu em grandes períodos temporais, Espanha passou de país 

emissor a receptor praticamente numa década e de maneira mais intensa no corrente 

século, tendo de certa forma ocorrido o mesmo em Portugal18. 

  

                                                
16 Para o ano de 2008, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras referia existirem em Portugal 440 227 

imigrantes residentes. Já para a mesma data em Espanha a Secretaria de Estado de Inmigración y 

Emigración referia a existência de 4 473 499 imigrantes residentes, embora o Padrón Municipal (INE-ES) 

referisse a existência de 5 043 137 imigrantes residentes. 
17 O ano de 2004 foi aquele em que se registou um maior número de imigrantes residentes em Portugal – 

447 155 indivíduos. 
18 SECRETARIA CONFEDERAL DE MIGRACIONES, 2006: 5. 
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Evolução da percentagem de estrangeiros na população total em Portugal 
e em Espanha, de 1981 a 2007
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Gráfico n.º 2 
Evolução da percentagem de estrangeiros na população total  

em Portugal e em Espanha (1981-2007) 

 

 

2.1 A população imigrante e a sua expressão no contexto socio-demográfico 

nacional e internacional europeu 

  

Assumindo, como já foi discutido, a condição de receptores, será pertinente neste 

contexto consolidar este pressuposto através da análise do peso da população imigrante 

na população total de cada país. 

No que diz respeito à evolução da presença de estrangeiros na população total 

em Portugal e Espanha, de 1981 a 200119, corrobora-se o aumento da população 

imigrante em relação com a população de cada um dos países. Portugal chega a 

ultrapassar a Espanha em 1991, quando por cada 100 habitantes existia, em média 1,1 

imigrantes. Contudo em 2007 esse valor praticamente duplicou (2%) em Portugal e em 

Espanha disparou, uma vez que por cada 100 residentes, passa a haver cerca de 9 

imigrantes residentes20. 

                                                
19 Os cálculos foram feitos com base nos dados sobre estrangeiros do SEF (2009) e do INE Espanha 

(2009) de 1980, 1990 e 2000, mas com a população total de 1981, 1991 e 2001. 
20 Em 2008 o valor manteve-se para Portugal (4,1%), embora para Espanha tenha aumentado de forma 

significativa (9,7%). 
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 Perante os números apresentados pode concluir-se que ambos os países são 

destinos migratórios com um nível de procura significativo no contexto da Europa do 

Sul. Porém, na bibliografia referente a Portugal e Espanha, sobretudo na espanhola, os 

autores tendem a questionar-se sobre a relevância deste quantitativo no contexto 

Europeu. O Eurostat dá-nos um retrato actual da situação, tendo em conta os imigrantes 

que entraram em vários países europeus, bem como a média da UE 27, no ano de 2006. 

Num grupo de 28 países e da média da UE, constata-se que Espanha está em 4.º lugar 

em termos do número de imigrantes que entraram no país nesse ano – 18,1 indivíduos 

por cada 1 000 habitantes nacionais. Sublinhe-se que fica à frente de países com forte 

tradição imigratória como a Suíça (14,2‰), o Reino Unido (7,4 ‰) ou a Alemanha 

(6,8‰). Portugal ocupa a 19ª posição (2,6‰) em 28 casos em análise, seguindo a 

França (2,9‰ – 18.ª posição). Também países de tradição imigratória como a Grécia 

(7,6 ‰ – 10.ª posição) e Itália (6,8‰ – 12.ª) ocupam posições cimeiras enquanto 

destinos receptores no contexto da União Europeia. Perante esta análise verifica-se que 

os destinos europeus dos fluxos migratórios se estão a diversificar, embora seja 

questionável se os valores de um ano apenas poderão dar essa ideia, bem como justificar 

a alteração hierárquica da posição de países como Portugal e Espanha no contexto 

europeu, como receptores de fluxos imigratórios.  

 

 

3. A geografia dos imigrantes: da origem ao destino 

 

A geografia da imigração portuguesa e espanhola tem mantido desde os anos 80 

do séc. XX um padrão distributivo mais ou menos constante. Pode dizer-se assim 

porque, de uma forma geral, os imigrantes seguem a tendência dos autóctones ao 

procurarem territórios onde os níveis de concentração populacional são maiores – áreas 

metropolitanas das capitais (Lisboa e Madrid), bem como outras áreas urbanas litorais.  

Cristina Blanco, referindo-se ao caso de Espanha, afirma que nos anos 80 do séc. 

XX a região receptora por excelência era Madrid, seguida da Catalunha, Comunidade 

Valenciana, Andaluzia e Baleares21. Nestas regiões viviam 80% dos imigrantes 

espanhóis. Também Maria Eugenia Viedma e Amparo Rodríguez e Pablo Fernández, 

Arlinda Coll e Ángeles Hita fazem uma análise da distribuição espacial actual da 

                                                
21 BLANCO, 2000: 153. 
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população estrangeira em Espanha, comprovando que existe um grande nível de 

concentração regional22. Distinguem regiões onde a presença de imigrantes residentes é 

mais forte: em Madrid (22%); no corredor de Girona (com alguma diminuição dos 

valores em Granada), que inclui a região de Barcelona (15%), Alicante (9%), Girona 

(3%), Alméria (2%), Málaga (5%), Múrcia (4%), e também Castellón (2%), Tarragona 

(2%) e Valência (6%); nas ilhas Baleares (4%), arquipélago das Canárias (3%). Os 

autores chamam também a atenção para a presença de imigrantes em Ceuta e Melilla, 

assim como no eixo do Ebro (Zaragoça, Navarra e La Rioja), na área de influência de 

Madrid (Guadalajara e Segóvia) e em Leyda. Em suma, as 10 províncias com maior 

número de imigrantes reúnem ¾ do total, sendo que as províncias de Barcelona e 

Madrid reúnem cerca de 40% dos estrangeiros que se estabeleceram no país nos últimos 

anos. 

Nota-se que o contingente de estrangeiros registou um crescimento de 12% de 

1998 a 2006, sendo de destacar os maiores aumentos nas comunidades autónomas de 

Múrcia, La Rioja, Castilla-la-Mancha, Aragón e Navarra (sendo que 3 destas 

comunidades são uniprovinciais). De qualquer forma o aumento do número de 

imigrantes foi sentido por todas as comunidades autónomas do país23. 

 
Mapa n.º 1 

Distribuição geográfica da população estrangeira em Espanha (2004) 

 
Fonte: FERNÁNDEZ, COLL, HITA, 2006: 120. 

 

                                                
22 VIEDMA, RODRÍGUEZ, 2005: 123; FERNÁNDEZ, COLL, HITA, 2006: 120-123. 
23 IKUSPEGI, 2007: 1-2. 
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 No caso português a faixa litoral entre Setúbal e Braga, bem como o Algarve, a 

Área Metropolitana de Lisboa e do Porto, são as regiões onde se concentra a maior parte 

dos imigrantes no país. Carlos Alberto Medeiros e Maria Lucinda Fonseca referem que 

a imagem geral do país é a de uma forte litoralização da imigração, acompanhando e 

acentuando as assimetrias regionais da distribuição da população portuguesa24. No final 

de 2002, cerca de 83,4% do total de população estrangeira vivia nos distritos de Lisboa, 

Faro, Setúbal e Porto. Fora destas áreas Maria Lucinda Fonseca salienta os distritos do 

litoral continental (Aveiro, Coimbra, Braga e Leiria), e as Regiões Autónomas dos 

Açores e Madeira com concentrações significativas de imigrantes. 

 
 Mapa n.º 2 

Distribuição geográfica da população estrangeira em Portugal (2005) 

 
Elaborado a partir do SEF (2007). 

 

Pela observação cartográfica de ambos os países, confirma-se a litoralização 

peninsular no que diz respeito à distribuição dos imigrantes, no entanto esta não é 

generalizada, já que a concentração é mais notória no litoral mediterrânico e em certas 

partes atlânticas, donde se exclui o litoral alentejano e a costa norte e noroeste da 
                                                
24 MEDEIROS, 1996: 144; FONSECA, 2005: 81, 87. 
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Península Ibérica. No interior desta unidade territorial apenas se destaca Madrid com 

um grande quantitativo de imigrantes.  

Contudo é de ter em atenção que também o interior da Península Ibérica, embora 

mais desprovido de população autóctone e de imigrantes, se apresenta como área 

receptora de segunda linha. Maria Ioannis Baganha, José Marques e Graça Fonseca; 

Maria Lucinda Fonseca, Jorge Malheiros, Alina Esteves e Maria José Caldeira; Fátima 

Velez de Castro e Fernanda Cravidão reconhecem que ultimamente as regiões do 

interior começam a conhecer o fenómeno da imigração25. A pressão demográfica na 

área metropolitana de Lisboa tem feito com que alguns imigrantes se dispersem para 

áreas mais interiores do país. Os brasileiros por exemplo deslocam-se para o interior 

norte, ligados a ancestrais conexões familiares, contudo também para outros locais do 

país tal como os imigrantes do Leste europeu. Embora exerçam as mesmas profissões 

que exerceriam nas áreas litorais, aqui podem desempenhar tarefas em pequenas 

indústrias, na indústria extractiva, e na agricultura tal como acontece em Espanha 

(embora esteja mecanizada, há tarefas que não dispensam a mão-de-obra nomeadamente 

as vindimas, a apanha da fruta, da azeitona, entre outras). Os chineses têm “invadido” as 

cidades do interior e outras pequenas localidades com os seus restaurantes e bazares, 

aproveitando as vantagens decorrentes do preço mais reduzido do arrendamento de 

habitações e lojas nesses locais, relativamente às cidades do litoral, bem como a 

exploração de um novo mercado de consumidores. 

Maria Lucinda Fonseca também assume uma tendencial dispersão para o interior 

do país relatando situações esporádicas (por exemplo o caso de Mourão, aquando da 

construção da Barragem do Alqueva) em que determinadas regiões recebem 

contingentes significativos de imigrantes26, situação também reconhecida por Jorge 

Malheiros e Maria Ioannis Baganha, José Marques e Pedro Góis27. Nota-se uma 

dispersão geográfica de Lisboa e Setúbal para outros distritos litorais (Porto, Aveiro, 

Leiria), para o interior (Évora) e a consolidação do contingente imigratório no Algarve, 

o que está associado a vários factores. No Alentejo, a quebra da natalidade e 

fecundidade e o envelhecimento geram carências de mão-de-obra em sectores como a 

construção civil e a agropecuária. No Norte Litoral a construção civil (Porto Capital da 
                                                
25 BAGANHA, MARQUES, FONSECA, 2000: 12; FONSECA, MALHEIROS, ESTEVES, CALDEIRA, 

2002: 101; CASTRO, CRAVIDÃO, 2008: 284. 
26 FONSECA, 2005: 94. 
27 MALHEIROS, 2005: 110-111; BAGANHA, MARQUES, GÓIS, 2009: 127. 
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Cultura e Euro 2004) requereram mão-de-obra, conjugada com a percepção de alguns 

empresários relativamente a uma eventual maior capacidade dos imigrantes de Leste no 

acompanhamento (relativamente aos autóctones) da reestruturação organizativa e 

tecnológica das suas fábricas, aliado a uma possível menor disponibilidade dos 

nacionais realizarem determinado tipo de tarefas em certas condições (por exemplo, 

turnos nocturnos). Neste contexto, a expansão do consumo e a dinâmica das cidades 

médias do interior vieram oferecer maiores possibilidades em sectores como o comércio 

(enclaves étnicos dos chineses) e o turismo, o que acabou por ser coadjuvado pelo 

desenvolvimento de redes de entreajuda à imigração. Enquanto a comunidade dos 

PALOP está fortemente ancorada na Área Metropolitana de Lisboa, os Europeus de 

Leste e Brasileiros estão mais dispersos e por isso alimentam essa mesma dispersão ao 

facilitarem a migração de compatriotas para áreas fora das tradicionalmente receptoras 

de imigrantes. 

No que diz respeito ao caso espanhol Vicente Pérez; Francisco Ramos; Pablo 

Fernández, Arlinda Coll e Ángeles Hita e no Ikuspegi afirmam que a disposição 

geográfica dos imigrantes coincide com as regiões mais dinâmicas do ponto de vista 

económico, considerando também a habitação como um factor articulador da 

redistribuição interna (preços de rendas mais baixos na periferia ou em áreas menos 

valorizadas das cidades)28. O turismo e também a agricultura são sectores que levam 

muitos imigrantes a procurar as províncias do litoral, no caso deste último onde 

dominam as culturas hortofrutícolas, ou até províncias mais interiores como La Rioja, 

Navarra ou a Estremadura com culturas mais específicas (desde a vinha, aos espargos, 

tabaco, tomate, entre outras, conforme a região em causa). 

Em termos de origem/destino os autores reconhecem que os Latino-Americanos 

são o grupo mais numeroso a residir em Espanha, destacando-se a sua forte 

concentração em Madrid e Barcelona, bem como em Múrcia, Valência, Alicante, 

Baleares e Las Palmas29. Os Europeus, como segundo grupo mais numeroso, têm um 

padrão bi-segmentado. Os cidadãos da União Europeia estão em maior número nas 

                                                
28 PÉREZ, 2002b: 173-174; RAMOS, 2004: 41; FERNÁNDEZ, COLL, HITA, 2006: 123-

207;IKUSPEGI, 2007: 2. 
29 Maria Eugenia Viedma e Amparo Rodríguez destacam o nível de dispersão do grupo, afirmando que os 

latino-americanos são mais do que um quarto do total de imigrantes em Espanha e estão presentes 

praticamente em todas as comunidades autónomas (excepto em Ceuta e Melilla). Ver VIEDMA, 

RODRÍGUEZ, 2005: 124. 
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Baleares, em Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Alicante, Málaga, Cádiz e Orense, ou 

seja, em encalves turísticos de maior tradição. As nacionalidades da Europa extra-UE 

distribuem-se, além das regiões com maior concentração como Madrid e Barcelona, 

também por Castellón, Teruel, Segóvia, Valladolid e Valência30. Neste conjunto de 

regiões mencionadas vivem ¾ do grupo dos europeus. Os Africanos, concentram-se em 

Barcelona, Madrid, Girona, Tarragona, Lleida, Huesca, Almería, Jaén, Huelva, Cáceres, 

bem como Ceuta e Melilla, assim como os Asiáticos se concentram em Barcelona e 

Madrid, assim como em Valência, Las Palmas, Málaga, Alicante e Santa Cruz de 

Tenerife. 

Em suma, Barcelona e Madrid são as regiões que concentram um maior 

contingente de imigrantes de todas as nacionalidades. De uma forma geral, as províncias 

situadas na costa mediterrânica, em conjunto com as ilhas Baleares e Canárias, têm uma 

concentração substancial de imigrantes, embora se note alguma dispersão para o interior 

(por exemplo no caso dos africanos). 

Em termos intra-nacionais movimentos intraprovinciais são mais generalizados, 

enquanto os interprovinciais são mais masculinizados, uma vez que também são uma 

estratégia individual (não tanto de cariz familiar). Os níveis de mobilidade interna dos 

imigrantes são maiores do que os dos autóctones, uma vez que os primeiros buscam 

melhores condições de trabalho. Só nalguns casos é que os níveis de migração interna 

dos autóctones são superiores aos dos imigrantes, quando a qualificação profissional é 

maior ou têm mais possibilidades económicas e sociais para colocar em marcha o 

processo migratório. Este aumento da mobilidade interna também tem a ver com o 

próprio aumento de imigrantes no país, embora como já se viu, esta não seja a causa 

única.  

Note-se que se os imigrantes terão mais propensão para migrar 

internacionalmente, também terão mais propensão para o fazer a nível interno, uma vez 

que podem ter “menos a perder”, isto é, não têm ligações patrimoniais (por exemplo, 

pagamento prestação de empréstimo para a compra de casa) e familiares do país de 

origem (caso de parentes mais idosos), factores que limitam a mobilidade dos 

autóctones. 

Para o futuro próximo Pablo Fernández, Arlinda Coll e Ángeles Hita prevêm-se 

que Madrid e Barcelona continuarão a ser os principais reguladores dos fluxos 

                                                
30 Os autores citam VIRUELA (2002) que fala mesmo da “romenização” da província de Castellón. 
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migratórios, com a consolidação das províncias que apresentam concentrações 

significativas de imigrantes (Girona, Múrcia, Tarragona). Distinguem porém a 

emergência de dois tipos de províncias: as emergentes (interior?) e as selectivas (nos 

seus fluxos). Para o caso destas últimas, os autores exemplificam com o caso de 

Almería como área emissora/redistribuidora (onde há a saída de africanos e a entrada de 

latino-americanos e europeus comunitários), e Badajoz e Huesca como áreas receptoras 

(de argelinos, marroquinos e mauritanos), fruto das alterações do da oferta e da procura 

do mercado-de-trabalho.  

Os autores também identificam um terceiro tipo, as “províncias de exploração”, 

as quais têm menor dinamismo económico, menor presença de compatriotas, menor 

competência laboral, e por isso menos concorrência e a possibilidade desenvolvimento 

de nichos de mercado pouco explorados. 

 

 

3.1. A dinâmica do mercado de trabalho ibérico na relação com a geografia 

das migrações 

 

Numa perspectiva comparativa, será também interessante explorar a questão do 

mercado de trabalho ibérico na relação com a mão-de-obra imigrante, na medida em que 

esta dimensão se apresenta como móbil decisivo na escolha do destino (possível) da 

migração, a qual acaba por organizar e gerir a própria geografia dos fluxos dentro do 

próprio território peninsular. 

A complexidade do tema poderia comprometer a natureza da abordagem 

efectuada. Porém, para que se assegure com uma lógica coerente e assertiva, optar-se-á 

por excluir as migrações de altos quadros profissionais, os quais mantêm o seu tipo de 

emprego/desempenho de funções no país de destino. Neste sentido fará sentido a 

abordagem de duas áreas laborais que têm atraído muitos dos imigrantes ibéricos, ou 

seja, a globalidade das migrações de indivíduos pouco qualificados ou mesmo 

qualificados, mas que desempenham no destino funções completamente desadequadas à 

sua formação profissional – a agricultura e os serviços.  

Quando este tipo de migrantes chega ao destino da sua migração, neste caso 

Portugal ou Espanha, embora a situação se possa repetir noutros territórios, têm como 

intenção recuperar a despesa efectuada no processo migratório (custos decorrentes da 

documentação, da viagem, entre outros aspectos), estabelecer-se e estabilizar (o que 
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acarreta custos em termos de habitação – arrendamento, escola para os filhos…) e 

começar auferir capital decorrente de um emprego/trabalho para suprir as suas despesas, 

poupar, enviar como remessas para o restante agregado familiar que ficou no país de 

origem ou ainda para investir (num negócio por conta-própria, na banca, na compra de 

bens imobiliários, entre outros). Este é o retrato elementar do projecto migratório. 

Todavia, para que se possam cumprir estes desígnios, o migrante acaba por 

necessitar de se adaptar às condições conjunturais do mercado de trabalho, evidenciando 

sinais de resiliência tanto face ao tipo de trabalhos/empregos/funções disponíveis, como 

tendo em conta a própria concorrência com os autóctones/outros imigrantes. Neste 

sentido estão patentes os princípios da teoria do mercado de trabalho segmentado, a qual 

defende que, de uma forma geral, os imigrantes tendem a ocupar no mercado laboral os 

lugares deixados vagos pelos nacionais, que preferem desempenhar tarefas mais bem 

pagas e que confiram status do ponto de vista social, deixando para os alóctones tarefas 

mais mal pagas e mais desgastantes, e por isso pouco reconhecidas socialmente. 

Desta forma reconhece-se a presença de imigrantes em sectores cujas funções 

que desempenham não exigem mão-de-obra qualificada. Tal acontece na agricultura, 

uma das actividades onde a concentração de mão-de-obra imigrante é muito 

significativa, sobretudo no caso espanhol, onde são comuns os contingentes de 

marroquinos, romenos, equatorianos, búlgaros e bolivianos. No português também 

acontece, embora se apresentem como situações mais esporádicas, podendo-se 

encontrar brasileiros ou imigrantes do Leste europeu assalariados rurais (por conta de 

outrem) como caseiros ou na vinha (entre outras funções), ou então imigrantes europeus 

(o caso dos neerlandeses) proprietários de explorações agrícolas e pecuárias. Este 

fenómeno está intimamente relacionado com o êxodo agrícola e com o êxodo rural, que 

resultou na deslocalização das populações do sector primário e de local de residência, o 

que se reflectiu num abandono das áreas rurais e das actividades agrícolas e pecuárias 

relacionadas. Perante as necessidades de mão-de-obra, e face ao fraco reconhecimento 

social que este sector de actividade passou a representar, os imigrantes acabaram por 

ocupar estes lugares deixados pelos autóctones. 

A agricultura, assim como determinadas funções noutras áreas laborais (serviços 

domésticos), empregam muitos imigrantes em Espanha e que, podendo ser considerados 

atractivos, pelo menos como uma experiência transitória (pode tornar definitiva) até 

conseguirem aceder a outro tipo de trabalhos (no sector secundário e terciário), com 
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melhor remuneração e com jornadas de trabalho menos exigentes31. No caso da 

agricultura muitas vezes não se tratam de emprego, mas sim de trabalhos a que os 

imigrantes acedem sazonalmente, já que muitos destes trabalhadores realizam 

migrações internas entre comarcas/províncias, seguindo o calendário agrícola, numa 

lógica de obtenção de capital e de espera pela regularização burocrática, pelo que 

grande parte se tratam de ilegais. Vicente Pérez e Lorenzo Trigal estimaram que no final 

do séc. XX, a agricultura empregasse cerca de 25 000 estrangeiros nesse país, a maior 

parte oriundos do continente africano e em situação irregular, embora também se 

pudessem encontrar portugueses32.  

Destes 25 000, cerca de três quartos concentram-se na região de Barcelona, 

Almería e em Múrcia. A difusão destes jornaleiros foi muito rápida em Espanha nos 

anos 80 e 90 do séc. XX, especialmente em áreas de cultivo de regadio e arborícola 

mediterrânico. Neste contexto também se destaca o Maresme barcelonês como enclave 

mais importante da Catalunha o qual recebe imigrantes subsarianos desde os anos 70 do 

séc. XX, El Baix Llobregat, Tarragona, Segrià, mais a sul a Comunidade Valenciana (na 

apanha da fruta, na vinha e em estufas), Múrcia que no final do séc. XX reunia o maior 

contingente de estrangeiros (sobretudo de marroquinos) a trabalhar na agricultura de 

regadio (hortaliças e fruticultura), e a Andaluzia (Huelva, Granada onde trabalham na 

recolha de azeitona, nas culturas hortícolas – alface, tomate, couve-flor, alcachofra, 

entre outros produtos). 

Mas as oportunidades de trabalho não estão apenas confinadas às áreas urbanas 

ou, neste caso, às regiões com maior importância em termos agrícolas. Alguns 

territórios do interior começam a ver aumentado o seu contingente de imigrantes na 

agricultura, como é o caso de Cáceres e da Estremadura em geral, onde os estrangeiros 

trabalham no cultivo de cereja, tabaco e espargos. Vicente Pérez e Lorenzo Trigal 

também reconhecem que as pequenas localidades do interior da Península Ibérica têm 

oferecido dezenas ou até mesmo centenas de empregos na agricultura, segundo os 

autores, não só para autóctones como também para estrangeiros33. É disso exemplo a 

apanha de cereja no Valle do Jerte, de tabaco e espargos em La Vera (província de 

                                                
31 SECRETARIA CONFEDERAL DE MIGRACIONES, 2006: 13-14. 
32 PÉREZ, TRIGAL, 1999: 213-221. 
33 PÉREZ, TRIGAL, 1999: 226. 



 

 133

Cáceres), nas plantações de tomate nas Vegas do Guadiana (província de Badajoz), de 

espargos, batata e na vinha em La Rioja, Navarra, Burgos e País Basco (Álava).  

O sector dos serviços como actividade laboral de concentração de imigrantes, é 

muito atractivo sobretudo para o sexo feminino (ligado aos serviços de limpeza), 

destacando-se também o crescimento do emprego de imigrantes no ramo do comércio e 

da hotelaria34. Este autor destaca os serviços domésticos como uma grande fonte de 

empregos para equatorianos, colombianos e bolivianos, bem como dominicanos e 

ucranianos, embora se revele uma área de actividade extremamente precária (só 7,7% 

dos imigrantes registados na Segurança Social afirmam desenvolver funções nesta área). 

Em Portugal este sector é transversal praticamente a todas as principais nacionalidades 

presentes no país, sobretudo africanos, brasileiros e europeus de Leste, também com 

predomínio feminino no desempenho das funções. Mas o sector dos serviços é bastante 

complexo, tal como acontece em Espanha, já que está relacionado com um segmento 

que se refere a funções de baixas qualificações (serviço doméstico, venda ambulante, 

empregos sazonais na hotelaria…), mas também com “ocupações de alto status” (sector 

financeiro, administração pública, ensino…), ocupadas sobretudo por imigrantes da 

União Europeia35. De sublinhar que este último grupo é também o que apresenta uma 

taxa de inactividade mais elevada (sobretudo britânicos, suecos e franceses), se 

comparada com outros grupos de imigrantes. Mais de metade dos imigrantes 

comunitários são inactivos, o que, associado à idade média deste grupo (acima de 45 

anos), leva a crer que procuram o país já enquanto reformados, para desfrutar dos 

rendimentos obtidos ao longo da vida activa, com maiores vantagens económicas, 

sociais e climáticas do que nos respectivos países de origem36. 

No que diz respeito à construção civil, há uma apetência geral por parte dos 

migrantes, embora este seja um sector muito sazonal e que, durante o boom de obras 

públicas dos anos 80 e 90 do séc. XX, deu muito trabalho aos imigrantes em Portugal e 

Espanha. No primeiro caso os africanos são os que têm um maior tempo de 

permanência no ramo, embora se encontrem imigrantes de Leste e também indianos, 

estes últimos procurando a construção civil como uma forma de obterem capital para se 

estabelecerem por conta própria.  

                                                
34 PAJARES, 2001: 147-149. 
35 ACTIS, DE PRADA, PEREDA, 1994: 106-107; ESCRIBANO, 1992: 38-46. 
36 FRANCISCO, RABANAL, SÁNCHEZ, LA IGLESIA, 2005: 65-80. 
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Numa análise por nacionalidades, estes autores constataram que, no caso 

espanhol, os alemães, os franceses e os italianos estão mais ligados à indústria; os 

portugueses ligados à construção civil, indústria e agricultura como operário ou 

trabalhadores não qualificados; os latino-americanos ao pequeno comércio, serviços 

recreativos, embora seja possível encontrar mexicanos, cubanos e venezuelanos na 

indústria (mais antigos); os africanos ligados à indústria (cabo-verdianos) e à agricultura 

(Gâmbia); os indianos e chineses trabalhar por conta própria ligados ao pequeno 

comércio, e os filipinos nos serviços domésticos. Miguel Pajares sublinha ainda o facto 

de os colectivos europeus (romenos, búlgaros e ucranianos) estarem mais concentrados 

na construção (sobretudo homens), seguido do comércio e da hotelaria (maioria 

mulheres) e com menor contingente no serviço doméstico e agrário37. Os imigrantes não 

comunitários desenvolvem a sua actividade económica no ramo da hotelaria, serviço 

doméstico, agricultura e construção, enquanto os comunitários trabalham no sector da 

indústria e em funções altamente qualificadas. Os primeiros são muitas vezes 

trabalhadores complementares da mão-de-obra local que, em busca de uma melhor 

situação económica e social, ocupam postos de trabalho que não requerem grandes 

conhecimentos técnicos, e que não são apetecíveis pelos autóctones, daí que o autor 

sublinhe que não há necessidade de haver preocupação com a questão da concorrência 

laboral entre autóctones e alóctones. Os marroquinos estão mais concentrados na 

construção, seguidos do comércio, hotelaria e agricultura.  

No caso português os africanos estão muito ligados à construção civil e serviços 

de limpeza, os brasileiros à restauração e hotelaria bem como os serviços mais 

qualificados (área da saúde), sendo os europeus de Leste mais flexíveis em termos de 

sector de actividade. Os chineses, indianos e bangladeshis estão mais ligados ao 

comércio. Neste contexto Maria Laurinda Fonseca refere que a construção civil é o 

sector onde há mais representação de imigrantes de todas as nacionalidades, seguido dos 

serviços (de limpeza) onde dominam as nacionalidades dos PALOP, enquanto na 

indústria e na agricultura há uma maior representação das nacionalidades da Europa de 

Leste (Ucrânia, Roménia, Rússia…)38. Na hotelaria e restauração há uma maior 

representatividade dos brasileiros e também dos angolanos. 

 

                                                
37 PAJARES, 2001: 149. 
38 FONSECA, 2005: 104. 
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4.Conclusão 

  

Embora com diferenças estruturais e conjunturais, pode verificar-se que Portugal 

e Espanha têm uma matriz emigratória similar que no final do século XX se assumiu 

também como imigratória. Feita uma abordagem onde se reflectiu sobretudo acerca da 

transição do paradigma migratório à escala peninsular com base numa breve abordagem 

histórica e na geografia da imigração associada ao mercado de trabalho, relacionando 

com momento de crise global em que vivemos, urge colocar uma questão: que futuro 

para a imigração na Península Ibérica?  

Por um lado parece haver uma tendência para a continuidade dos fluxos 

imigratórios, por outro as comunidades alóctones estão mais reforçadas em termos 

quantitativos, o que se poderá traduzir no futuro na consolidação de canais migratórios 

onde circulará não só capital humano e social, mas também capital financeiro e cultural, 

numa lógica de aproximação e interacção entre os territórios de partida e de chegada. A 

alteração das paisagens sociais e culturais é um aspecto que certamente continuará a 

redesenhar a matriz territorial da Península Ibérica, no sentido de lhe conferir não só um 

dinamismo multicultural topológico, como também uma necessidade de olhar para os 

imigrantes como parte integrante do todo, com um carácter dinâmico, transformador, 

que irão responder a muitas necessidades, ao mesmo tempo que lançarão desafios à 

comunidade de acolhimento numa lógica biunívoca, o que se traduzirá numa nova 

forma de ver, compreender, interpretar e interagir com o Outro. 
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Emigración, inmigración y retorno: 

tres etapas de un mismo proceso 
 

 

Diego López de Lera 

 

 

Introducción  

 

El tema de estudio que se presenta a continuación es el retorno migratorio, en 

concreto el tratamiento que en Europa se está dando al retorno de los trabajadores 

extranjeros extracomunitarios a sus países de origen, tomando como ejemplo el caso de 

España, afectada por un grave paro laboral, a raíz de la crisis financiera de 2007 y 

económica de 2008 (sector de la construcción, automotriz, etc).   

Dado que el retorno puede ser considerado con la contracorriente de la 

inmigración, su magnitud y características están relacionadas, por lo que empezaremos 

con un breve resumen de lo que ha sido la inmigración en España en lo que va de siglo 

XXI. Como es conocido dentro del contexto europeo, el aumento de la inmigración que 

ha recibido España en lo que va de siglo ha sido de una intensidad inesperada.  Razón 

que en algunos sectores generó la idea de que la crisis financiera internacional que 

estalló en 2007 podía ocasionar una respuesta generalizada de retorno entre la población 

inmigrante, de dimensión importante dado el volumen de posibles afectados.  Sin 

embargo, a la vista de la experiencia a dos años vista del comienzo de la crisis, parece 

que la idea ha resultado exagerada.  

Algunos rasgos que perfilan la inmigración recibida son los siguientes. Durante 

el primer lustro de este siglo el promedio de entradas alcanzó la cifra de los 600 000 

inmigrantes anuales y en 2007 se alcanzó la cifra máxima con casi 900 000 inmigrantes. 

En términos cuantitativos se trata de cantidades que se podrían considerar como 

“desproporcionadas” para un país como España, si se compara con la magnitud del resto 

de variables demográficas de una población de casi 47 millones de personas1 (ver 

                                                
1 En términos comparativos, el aporte total de la natalidad no alcanzaba los 450 000 nacimientos anuales, 

en la misma época. 
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gráfico n.º 1).  El crecimiento exponencial de la inmigración entre los años 2000 y 2008 

hizo que se incorporaran cerca de 4 millones y medio de personas, lo que supuso que el 

aporte migratorio pasara a predominar ampliamente el crecimiento demográfico, 

llegando a suponer más de tres cuartas partes del crecimiento total de la población del 

país2 (ver gráfico n.º 2). 

Esta inmigración ha colocado a España entre los países que han recibido más 

inmigrantes en este joven siglo XXI, el primero dentro de la región europea. De esta 

forma, España se unió con ímpetu aunque tarde, al grupo de países europeos de 

inmigración. 

Poco a poco las sociedades receptoras de Europa Occidental, incluidas la 

española y la portuguesa, han ido asumiendo que el destino de la mayoría de los 

inmigrantes es el de quedarse, formar una familia  y mezclarse con los autóctonos. En la 

medida en que estas sociedades han ido tomando conciencia de este proceso, se ha ido 

dando importancia a la integración social y se han ido poniendo en marcha políticas 

específicas al respecto3. 
 

Gráfico n.º 1 

 

 

 

Inserir Gráfico n.º 1 
 

Gráfico n.º 2 
 

 

 

Inserir Gráfico n.º 2 

                                                
2 Estamos hablando del aporte migratorio “directo”, sin incluir su aporte al crecimiento vegetativo a 

través de la nupcialidad y la natalidad. 
3 Un buen ejemplo lo tenemos en España con la creación en 2005 del “Fondo de apoyo a la acogida e 

integración de inmigrantes y el refuerzo educativo”. El Fondo distribuye entre las CCAA un crédito 

presupuestario (entre 150 y 200 millones de euros), para actuaciones en materia de integración de 

inmigrantes y de refuerzo educativo, que se formaliza a través de convenios de colaboración entre el 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y las Comunidades Autónomas. El organismo coordinador es el 

Consejo Superior de Política de Integración. 
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Con todo ésto se ha ido difuminando la idea oficial de “temporalidad” asociada a 

la presencia de población inmigrada, que atraviesa la política de la Unión Europea en 

materia de inmigración, pero, sin embargo, la idea del retorno sigue estando presente en 

la suposición de que muchos inmigrantes acabarán volviéndose a su país de origen.   

De hecho, la intensa corriente inmigratoria recibida ha tenido su consecuente 

contra-corriente de retorno, cuyo volumen ha sido mucho menos intenso (ver gráfico n.º 

3), pero que desde 2008, como se indicó, ha cobrado interés a raíz de la crisis 

económica mundial, que en España ha afectado drásticamente el mercado laboral. 

Según las estadísticas sobre migraciones internacionales, el retorno es una 

contracorriente inseparable en toda corriente migratoria. Desde el punto de vista de los 

países de origen, se habla por lo general de un desfase de dos a cinco años entre las 

corrientes de emigración y retorno. La intensidad del retorno depende de la intensidad 

de la primera; del tiempo transcurrido y de cambios que modifiquen el desequilibrio 

socioeconómico de partida entre origen y destino. 

 
Gráfico n.º 3 

 

 

Inserir Gráfico n.º 3 

 

 

 

Así como las sociedades europeas han ido asumiendo la “permanencia” de los 

inmigrantes, éstos, por su parte, también van acostumbrándose a la idea de “quedarse” a 

medida que van sorteando dificultades y ahondando sus raíces (consiguen su permiso de 

residencia, reagrupan a su familia o forman una nueva, compran una casa para dejar de 

“gastar” en alquiler y así aumentar su ahorro, escolarizan a sus hijos).  

Por lo general, la mayoría de los inmigrantes responden afirmativamente cuando 

se les pregunta si piensan volver a su país de origen4, la idea del retorno va con ellos 

                                                
4 En algunas corrientes migratorias (Argentina, Cuba, Venezuela) hay emigrantes que tienen claro desde 

el principio que no quieren volver.  En muchos casos, son personas cualificadas que contaban con trabajo 

y una situación económica estable, pero que buscan mejorar su “calidad de vida”, es decir vivir en un 

ambiente con menos violencia, mas seguridad (social, jurídica y política), donde las normas se cumplan. 
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cuando se van de su país, pero esa aspiración se va alterando con el paso del tiempo. La 

percepción de bienestar es algo relativo, depende de la comparación con la situación 

anterior y también de la valoración de las posibilidades de futuro (aquí y allí).  Cuando 

el discurso se va acercando al momento actual, alejándose de los planes de partida, el 

discurso se torna más concreto5. En la medida en que se van consiguiendo metas y la 

situación laboral va mejorando se valoran las posibilidades de “consolidar” la posición 

alcanzada. Así como también se compara con las posibilidades que se van a encontrar a 

la vuelta, tanto para los migrantes como para sus hijos.  Cuando estos últimos han 

nacido aquí sus proyectos no suelen coincidir con los de los padres, la idea del “retorno” 

supone para ellos un desarraigo que no aceptan de buen grado.  Comprenden que sus 

padres hubieran pasado por eso, cuando salieron de su país y vinieron aquí, pero sus 

padres lo habían elegido así y exigen que a ellos también se les deje elegir. 

En el actual contexto de crisis internacional, a todos estos factores se les suma el 

hecho de que la situación en el país de origen sigue tan mala como estaba cuando se 

fueron, sino peor.  De forma que la decisión de volver se va postergando (aunque no 

desaparezca de su discurso), poco a poco se va haciendo menos probable, aunque en el 

futuro siga siendo posible.  

 

 

1. Estado de la cuestión  

 

1.1. Bases teóricas 

       

Lo general es emigrar pensando en volver. Las metas de los emigrantes suelen 

ser temporales y no definitivas, y sus períodos relativamente cortos. Muchos emigrantes 

comprueban como poco a poco la realidad va disolviendo el sueño del retorno 

definitivo, y los nuevos lazos personales y compromisos adquiridos son los que les 

obligan a echar raíces en otras tierras. 

El retorno no es un proceso automático, una consecuencia directa de una 

variable externa, el logro de una meta parcial; un cambio de régimen; la caída de un 

                                                
5 Se trata de entrevistas en profundidad realizadas a finales de 2009 en Valencia y Madrid a inmigrantes 

latinoamericanos, marroquíes y rumanos. Dentro del marco de un estudio sobre “Procesos de retorno de 

los inmigrantes extranjeros en España”, Universidad de Coruña (MICINN. CSO2008-03561). 
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dictador, implica un proceso complejo de toma de decisiones y de evaluaciones 

personales y familiares, tanto en el lugar de acogida como en el lugar e origen. 

Hay un componente de “género” en la decisión del retorno, pues es común la 

opinión que los hombres tienden al retorno y las mujeres tienden al establecimiento. Y a 

la hora de realizar el balance entre costes y beneficios las mujeres migrantes tienen 

mucho más que perder que ganar. 

La teoría neoclásica afirma que la decisión de migrar es una determinación 

racional, hecha de acuerdo a un cálculo de costes y beneficios6. La decisión de retorno 

es similar, pero la perspectiva, el momento, el cúmulo de información y la situación del 

migrante son distintos. En el retorno se puede realizar un cálculo de costos y beneficios 

con conocimiento de causa directa: se sabe lo que es trabajar y vivir en el extranjero y 

se es consciente del costo personal de quedarse de manera definitiva. 

Lo anterior tiene que ver con la reflexión sobre la lógica del emigrante de “ganar 

en euros y gastar en pesos” (como por ejemplo los ecuatorianos, peruanos o 

colombianos en España o los mejicanos en EEUU), pero este argumento carece de 

sentido cuando se queda a vivir en España, pues se gana un salario mínimo y sus gastos 

son en euros. El migrante puede tener movilidad social en su país de origen si regresa, 

pero en el lugar de destino la mayoría de los inmigrantes estarán ubicados en los niveles 

más bajos de la escala social. 

A diferencia del pasado (siglo XIX y primeras décadas del siglo XX), hoy en día 

las posibilidades del migrante de mejorar su nivel de vida en los países occidentales de 

destino son muy limitadas, pues son absorbidos por un mercado de trabajo  segmentado 

que los relega a los puestos de trabajo que paulatinamente van abandonando los 

trabajadores autóctonos7. Los inmigrantes se ubican en el mercado secundario donde es 

fácil llegar a un tope salarial y es difícil salir de ese círculo vicioso. A pesar de la 

oportunidad de los enclaves étnicos, una posible opción de movilidad social se da en un 

contexto de retorno, y este argumento es definitivo en un cálculo ampliado de costes y 

beneficios. 

En el momento de la partida, el migrante optará por el retorno o la permanencia 

como meta, estas decisiones primarias marcan los esfuerzos y sacrificios de la vida 

cotidiana del trabajador migrante y orientan el destino de las remesas. Los migrantes 

                                                
6 BORJAS, 1989. 
7 PIORE, 1979. 
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que piensan en el retorno mantienen sus vínculos con el lugar de origen, cuidan de sus 

relaciones e incrementan su capital social a lo largo del tiempo8. El capital social puede 

servir tanto para emprender la aventura migratoria como para el retorno. En este 

sentido, la teoría del capital social explica la factibilidad del retorno.  

 

 

1.2. Tipos de retornados 

 

Siguiendo a otros estudios, la versatilidad del retorno se puede resumir en al 

menos cinco tipos9: 

 Retorno final. Migrante que regresa de manera definitiva y voluntaria 

después de una larga estancia: jubilados, los que retornan en edades 

intermedias con la mejora de las oportunidades económicas del país, retorno 

de exiliados políticos, etc. Se trata del retorno voluntario de aquellos que 

vuelven después de muchos años y no tienen ni obligación ni necesidad de 

ello, pues están instalados en el lugar de destino, tienen la documentación en 

regla, e incluso, propiedades y familia. 

 Retorno temporal. Retorno de trabajadores temporales sujetos a 

programas específicos donde el contrato exige u obliga al retorno (Programa 

Bracero entre México y Estados Unidos, 1942-64). 

 Retorno transgeneracional. La migración de retorno transgeneracional, es 

decir, no del migrante sino de su descendencia: hijos, nietos, bisnietos, etc., 

donde se aducen lazos sanguíneos y culturales para facilitar el ingreso o la 

naturalización. Es ocasiones este tipo de retorno es fomentado políticamente 

por los países de origen (el caso español e italiano). 

 Retorno forzado. Casos de retornos de pueblos enteros por razones 

políticas o raciales (deportación masiva de mexicanos en la década de los 20 

y 30 en EEUU), y las deportaciones a raíz de las políticas restrictivas de 

entrada en países del primer mundo. A este particular conviene mencionar la 

reciente normativa aprobaba en la Unión Europea sobre Retorno (Directiva 

                                                
8 MASSEY, ALARCÓN, DURAND, GONZÁLEZ, 1987; MASSEY, 1993; MASSEY, 1996. 
9 DURAND, 2004; GUALDA, 2004; MASSEY, 1987; SCHRAMM, 2009. 
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de retorno, junio de 2008, Parlamento Europeo), que aumenta las 

posibilidades de “repatriar” a inmigrantes. 

 Retorno fracasado. El retorno voluntario de los fracasados después de 

una experiencia negativa, cuyas causas y razones deben analizarse a través 

de técnicas etnográficas. 

 

 

2. Lo que sabemos del retorno en la actualidad 

 

2.1. La medición internacional del retorno 

 

Reconocida esta situación, no es menos cierto que siempre ha existido una 

importante corriente de retorno en todo proceso migratorio, el hecho de que no retornen 

muchos no quiere decir que no lo hagan unos cuantos.  Las corrientes de “retorno” han 

crecido proporcionalmente a medida que la mejora de los medios de transporte han ido 

“acercando” (en tiempo, dinero y acceso) a los migrantes con los lugares de destino y 

origen.  En Europa, actualmente las proporciones de retornados pueden situarse 

alrededor del 50% (Irlanda, Bélgica, Reino Unido) o del 25% (Holanda), en Estados 

Unidos se estima que ronda el 19%10.  Sin embargo la “medición” del retorno continúa 

planteando serios problemas  analíticos, tanto de naturaleza (definición de “retornado”), 

como de medición (registro de salidas V.S. vuelta al lugar de origen), compatibilidad 

(uso de distintas fuentes estadísticas) y de cobertura. 

En otras palabras, si la medición de las migraciones no resulta fácil y es, en 

comparación con el resto de las variables demográficas, la de menor cobertura en su 

cuantificación, en el caso concreto de las migraciones de retorno nos encontramos ante 

una lamentable pobreza estadística11. 

Sabemos por algunos estudios recientes que aproximadamente y dependiendo 

del lugar de destino entre un 20 y un 50% de los inmigrantes abandonan el país en los 

cinco primeros años de su legada, sea para volver a su país de origen o para migrar a 

otro destino (migraciones secundarias). Así como que ciertos países, como Canadá, los 

Estados Unidos o Nueva Zelanda tienen mayor éxito que los países europeos a la hora 

                                                
10 OCDE, 2008: 171. 
11 PAJARES, 2009: 167. 
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de retener a sus inmigrantes12.  Aquí conviene especificar que se están sumando los 

“retornos” al país de origen y las “segundas migraciones” a nuevos destinos.  Es decir 

se puede estimar cuántos inmigrantes salen del país de destino, pero no se sabe a dónde 

se han dirigido. 

En los casos que se ha podido estimar este porcentaje de retorno “real” 

(inmigrantes que vuelven a su país de origen) se ha constatado que varía sensiblemente, 

según el país de destino y los lugares de origen13.  Por ejemplo, en España se estima que 

han regresado (en los cinco años de su llegada) el 16% de los chilenos frente al 4,3% de 

los argentinos.  Si lo comparamos con EEUU el retorno de los chilenos apenas llega a la 

mitad (7%), aunque el de los argentinos es muy similar (3,8%). 

En cifras globales, se puede afirmar que entre los inmigrantes de las sociedades 

de Europa occidental hay mayor propensión al retorno (entre un 40% y 60%) que entre 

los inmigrantes de Estados Unidos, Canadá o Nueva Zelanda (alrededor de 20%) 

Nos estamos refiriendo exclusivamente a procesos de retorno que implican un 

periodo de residencia más o menos prolongado en el país de destino (más de un año) 

antes de producirse el retorno.  Quedan fuera algunos tipo de migraciones en los que la 

ida y vuelta (emigración y retorno) forman parte consustancial del proyecto migratorio 

(migraciones circulares; fronterizas, estacionales).  

 

 

2.2. Situación de la emigración en España 

 

En el caso de España, en los siete años (2002-08) para los que se tiene datos 

estadísticos sobre la emigración al extranjero se han registrado casi 660 000 salidas de 

extranjeros14, lo que supone el 17% de la población extranjera residente en España a 

mitad de período. 

Desde 2002 la progresión de la emigración ha sido claramente creciente, como 

se ha podido observar en el gráfico n.º 3, y con un desplazamiento de 6-7 años con 

                                                
12 OCDE, 2008: 163. 
13 OCDE, 2008: 174. 
14 La Estadística de Variaciones Residenciales (EVR) publicó por primera vez datos sobre bajas al 

extranjero en 2002. Antes de esa fecha existía otra estadística, la de “Emigración asistida de españoles”, 

pero que, como indica su propio nombre, solo cubría la salida de españoles que se acogían a las ayudas 

oficiales a la emigración. 
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respecto a la serie de inmigración.  Es de esperar que los datos para 2009 confirmen esta 

tendencia. 

Estadísticamente hablando la serie no es homogénea, pues junta las “bajas de 

extranjeros” con las “bajas por caducidad”.  Las primeras son voluntarias, lo que las 

hace sufrir de un subregistro, aún no estimado, pero que no debe ser despreciable.  Las 

segundas corresponden a la puesta en práctica en 200515 de la Ley orgánica 14/2003 

promulgada dos años antes, que obligaba a los extranjeros extracomunitarios que no 

tuvieran permiso de residencia permanente a “actualizar” su alta padronal cada dos 

años, en caso contrario las autoridades locales tienen autorización para darlos de baja 

del padrón municipal, por eso los primero datos corresponden a 2005.  

La intención de las “bajas por caducidad” es disminuir el subregistro de las 

“bajas de extranjeros” que por su carácter voluntario son difíciles de corregir, por lo que 

al sumarlas16 se puede tener una mejor idea de la magnitud de la emigración de 

extranjeros que se está produciendo en España17. 

Si dejamos fuera las “bajas por caducidad” (61% del total en 2008, ver gráfico 

n.º 4), nos quedamos con el 39% que representan las “bajas de extranjeros”, de las 

cuales solo se conoce el destino del 42% de ellas, según los datos de 2008 % (ver 

gráfico n.º 5). 

Si analizamos este 42%, se observa que la principal corriente de retorno está 

formada por europeos (21%) y la segunda por latinoamericanos (16%), a lo lejos le 

siguen las corrientes de africanos (4%) y asiáticos (1,5%). 
 

Gráfico n.º 4 

 

 

Inserir Gráfico n.º 4 

 

Gráfico n.º 5 

 

 

Inserir Gráfico n.º 5 

                                                
15 BOE del 30-05-2005. 
16 La equivalencia de las “bajas por caducidad” con las “bajas al extranjero” es responsabilidad del autor. 
17 Obviamente no toda la emigración de extranjeros es retorno, aunque sirve como aproximación, ya que 

solamente un pequeño porcentaje se va a un país distinto del país de origen. 
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Sin embargo, es conveniente matizar que en el conjunto de emigrantes que se 

van a Europa se pueden distinguir dos grupos socialmente diferentes, por un lado están 

los que se dirigen a los 15 países de la antigua Unión Europea más Suiza, que suponen 

una migración de ocio residencial, compuesta mayoritariamente por personas mayores 

jubiladas.  Por otro están los que se dirigen al resto de países europeos, entre los que 

predominan trabajadores de países del este europeo (ver gráfico n.º 6). Se trata de una 

corriente migratoria de carácter laboral comparable al resto de las series. 

Si eliminamos la emigración hacia la Europa de los 15, los latinoamericanos 

(Bolivia, Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador) pasan a dominar claramente la 

emigración laboral de extranjeros, seguidos por los europeos del este, entre los que 

destacan los rumanos, que son la corriente emigratoria más numerosa incluso antes de la 

crisis económica. 

 
Gráfico n.º 6 

 

 

Inserir Gráfico n.º 6 

 

 

 
3. Políticas de retorno 

 

3.1. Europa  

 

Desde 2000 hasta 2007 ha operado en la Unión Europea el Fondo Europeo para 

los Refugiados. Su objetivo general del FER ha sido el de apoyar los esfuerzos de los 

Estados miembros en la mejora de la gestión de todas las dimensiones del retorno a 

través del uso del concepto de gestión integral y la promoción de acciones conjuntas a 

ser implementadas por los Estados miembros. El fondo apoya también a las acciones 

nacionales que cumplen con los principios de solidaridad comunitarios. En términos de 

Retorno Voluntario, el FER apoya la implementación justa y efectiva de los estándares 

comunes del retorno ente los Estados miembros, e incluye medidas relacionadas con el 
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retorno voluntario de personas que no tiene la obligación legal de abandonar el 

territorio.  

Estas medias ejecutadas bajo el Fondo Europeo para los Refugiados durante los 

anteriores periodos de programación (2000-2007), a partir del año 2008 forman parte 

del Fondo Europeo para el Retorno, aprobado por el Parlamento Europeo (decisión 

575/2007) y el Consejo europeo para el período 2008-2013, como parte del Programa 

general Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios, está dotado de 676 millones de 

euros18. El objetivo general del nuevo FER pretende gestionar, de manera integrada, el 

retorno de la población inmigrante reforzando la cooperación entre los Estados 

miembros y fomentando la aplicación de normas comunes. 

Esta política convive con otras iniciativas, como la reciente normativa aprobaba 

en la Unión Europea sobre Retorno. La aprobación en junio de 2008 por el Parlamento 

Europeo de la Directiva de retorno (denominada también Directiva de la infamia o 

Directiva de expulsión) consolida el proceso de involución que sobre los derechos 

humanos se viene produciendo en la Unión Europea cuando se trata de legislar sobre 

inmigración, desde que el miedo a la inmigración irregular se incardinó en sus 

instituciones. Si se leen las directivas europeas sobre inmigración se comprueba 

claramente que el “control de fronteras” ha sido la piedra angular de la política 

migratoria comunitaria. 

Si bien las legislaciones de extranjería de los años ochenta contenían normas que 

regulaban el internamiento y la expulsión no es hasta la Directiva 2001/40/CE que 

comienza a tomar forma una política comunitaria centrada en la inmigración irregular y 

las expulsiones de migrantes19. Desde entonces y hasta la actualidad las medidas de 

retorno son “una piedra angular de la política de migración de la UE”20. 

 

 

3.2. España 

 

Actualmente España cuenta con dos programas de retorno asistido que se 

gestionan con fondos públicos. Uno que funciona desde 2003, en el que intervienen 

                                                
18 UNIÓN EUROPEA, 2007. 
19 AGUELO; CHUECA, 2008. 
20 COMISIÓN EUROPEA, 2007. 
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diversas organizaciones pero que fue impulsado inicialmente por la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM) a través de un convenio con el Ministerio de 

Trabajo e Inmigración; y otro puesto en marcha en 2008, coincidiendo con la crisis 

económica, que facilita el retorno de trabajadores extranjeros en paro con derecho a 

prestación por desempleo. 

Estas medidas cuentan con el apoyo de fondos europeos a través del Fondo 

Europeo para el Retorno, que ascienden a 25 255 838,81 € para el período 2008-13. El 

Ministerio de Trabajo e Inmigración es el responsable de la implementación de las 

acciones nacionales de retorno voluntario en España durante este periodo de 

programación, mientras el Ministerio del Interior es el responsable de los otros aspectos 

de la gestión del Fondo. Cada ministerio ejecutará las actuaciones según la estrategia de 

programación plurianual (2008-2013) que establece el uso al que se destinarán los 

fondos recibidos de forma anual 

 

 

3.2.1. Programa de retorno voluntario para inmigrantes en situación de 

vulnerabilidad (PREVIE) 

 

Como se ha dicho el programa denominado PREVIE (Programa de Retorno 

Voluntario de Inmigrantes desde España), está gestionado por la OIM y se puso en 

marcha en julio de 2003, a través de un convenio entre el Ministerio de Trabajo y la 

OIM21.  

Por parte del Estado la gestión del programa esta coordinada por la “Dirección 

General de Integración de los Inmigrantes”22, aunque tiene un desarrollo específico en 

las comunidades de Cataluña y de Madrid. 

Hasta 2008 este programa se gestionó a través de nueve organizaciones: 

ACCEM (Asociación Comisión Católica Española de Migraciones); ACOBE 

(Asociación de Cooperación Bolivia-España); AESCO (Asociación España-Colombia); 

CARITAS; CEPAIM; Cruz Roja; FEDROM (Federación de asociaciones de emigrantes 

rumanos en España); MPDL (Movimiento por la Paz); RESCATE. 

                                                
21 España se incorporó como miembro de la OIM en 2005. 
22 Dependiente de la Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración del Ministerio de Trabajo e 

Inmigración (MTIN). 
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Los inmigrantes a los que va dirigido ese programa son personas que han de 

llevar en España más de seis meses y se encuentran en situación de vulnerabilidad 

social, lo que debe probarse por medio de la presentación de un informe de los servicios 

sociales del ayuntamiento en el que residen (o en su defecto de una ONG especializada). 

La voluntariedad del retorno, por otra parte, debe ser manifiesta, por lo que se les exige 

la firma de un impreso de voluntariedad. 

Por medio de este programa23, a los inmigrantes se les aporta información y 

orientación sobre el retorno, ayuda en la tramitación de la documentación necesaria para 

el retorno, billetes de viaje, una pequeña cantidad de dinero de bolsillo para el viaje, la 

posibilidad de ayuda económica para la reintegración en el país de origen y, finalmente, 

la posibilidad de seguimiento sobre su reinserción en el país de origen. En el plano 

económico esto se ha concretado en el pago del billete, ayuda económica de viaje y la 

aportación de 400 euros de ayuda por persona, hasta un máximo de 1 600 euros por 

familia para gastos de reinstalación en su país.  

El número de personas retornadas por medio de este programa es muy inferior al 

de las personas que regresan “por su cuenta”.  Por lo general, se duda de que la 

existencia de programas de retorno asistido suponga incrementos significativos  sobre el 

retorno general que se produce. Sin embargo, el retorno asistido es valorado 

positivamente por las organizaciones internacionales, en los casos de personas en 

situación de vulnerabilidad.  

En España el número de inmigrantes acogidos a este programa desde 2003 hasta 

marzo de 2009 asciende a las 6 671 personas (que representa aproximadamente 1% de 

las bajas de la EVR entre 2003 y 2008). El perfil corresponde en su gran mayoría a 

inmigrantes en situación irregular; personas que  han visto fracasar sus intentos de 

conseguir trabajo y por lo tanto de conseguir “papeles”. La mayoría son de origen 

latinoamericano y con hijos en sus países de origen. 

La finalidad del programa no es, por lo tanto, la de reducir el número actual de 

desempleados, sino su capacidad para resolver situaciones concretas de vulnerabilidad. 

 

 

                                                
23 Para mas información se puede consultar la página web de la OIM 

www.iomemadrid.es/index.php/programas-proyectos/retrono-voluntario#vulnerabilidad. 
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3.2.2. Programa de retorno voluntario con capitalización de las prestaciones 

por desempleo (APRE) 

 

Este programa surge a finales de 200824, cuando ya se percibe un fuerte 

incremento del paro entre los inmigrantes.  Se trata de un programa “ad hoc” creado a 

raíz de la crisis laboral generada por las repercusiones de la crisis financiera de 2007 y 

con la intención de “incentivar” el retorno de trabajadores extranjeros 

Los requisitos para acogerse a este programa son los siguientes 

(www.planderetornovoluntario.es): 

 Ser nacionales de alguno de los 20 países extracomunitarios que tienen 

suscrito con España un convenio bilateral en materia de Seguridad Social25. 

 Estar inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Público de 

Empleo correspondiente.  

 Encontrarse en situación legal de desempleo como consecuencia de la 

extinción de la relación laboral.  

 Tener reconocido el derecho a la prestación por desempleo del nivel 

contributivo, sin compatibilizarlo con un trabajo a tiempo parcial. 

 Comprometerse a:  

- Retornar al país de origen en el plazo máximo de 30 días naturales 

contados desde la fecha del primer pago de la prestación.  

- Hacerlo, en su caso, en compañía de los familiares reagrupados sin 

una autorización de residencia independiente. 

- No retornar a España en el plazo de 3 años para residir y/o realizar 

una actividad lucrativa o profesional. 

 

Se trata de unos requisitos que limitan el acceso a los extranjeros no 

comunitarios que disponen de permiso de residencia y de trabajo y que tiene derecho a 

percibir  una cobertura por desempleo, es decir que hayan cotizado lo suficiente para 

percibir esta prestación. 

                                                
24 MINISTERIO, 2008b. 
25 Andorra; Chile; Filipinas; República Dominicana; Argentina; Colombia; Marruecos; Túnez; Australia; 

Ecuador; México; Ucrania; Brasil; Estados Unidos; Paraguay; Uruguay; Canadá; Federación Rusa; Perú y 

Venezuela. 
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A pesar de estas limitaciones, pueden acogerse a este programa la mayoría de los 

principales colectivos de inmigrantes que residen en el país.  Sin embargo quedan 

excluidos algunas importantes corrientes de inmigrantes como la de Rumanos (14% del 

total de extranjeros a principios de 2008) y la de Bolivianos (5%), así como 

prácticamente todos los países africanos (exceptuando Marruecos y Túnez, 5%) y 

asiáticos (a excepción de Filipinas, 4%). 

El abono de la prestación por desempleo se realiza en dos plazos: el 40% en 

España, una vez reconocido el derecho, y el 60% en el país de origen, entre los 30 y 90 

días naturales desde la fecha del primer pago de la prestación. Para el 2º cobro es 

necesario presentarse personalmente en la representación diplomática u oficina consular 

española en el país de origen. 

El Ministerio de Trabajo e Inmigración, a través de la Secretaría de Estado de 

Inmigración y Emigración, puede complementar el abono anticipado de la prestación 

contributiva por desempleo con ayudas para el viaje a sus países de origen. Estas ayudas 

incluyen el pago del billete internacional desde España a su país; en caso necesario, 

abono de los gastos de desplazamiento en España desde su domicilio actual hasta la 

ciudad de salida a su país de origen, pudiendo incluir el abono de los gastos de 

alojamiento de una noche por motivos de viaje; la concesión de una ayuda económica 

de viaje de 50 euros por cada uno de los miembros de la unidad familiar. Así como el 

pago de gastos imprevistos debidamente justificados. 

El compromiso de esperar tres años para poder volver a solicitar una nueva 

autorización de residencia o trabajo implica de hecho la pérdida del derecho de 

residencia para todos aquellos que se acojan al programa, esto afecta también a los 

familiares dependientes, de modo que quienes hubiesen sido reagrupados por el 

solicitante, y aún no tuviesen una autorización de residencia independiente, perderán 

también su derecho de residencia.  Según los testimonios recogidos, la pérdida de la 

autorización de residencia supone un obstáculo muy serio para la mayoría de los 

inmigrantes, les ha costado muchos meses, trabajo y penalidades reunir las condiciones 

necesarios para obtener este permiso y renunciar al mismo se les hace cuesta arriba, 

aunque estén sin trabajo.   

Por éste y otros motivos la respuesta que está teniendo el Programa ha quedado 

lejos de satisfacer las previsiones iniciales. Desde octubre de 2008 hasta junio de 2009 

han solicitado esta ayuda alrededor de 5 000 personas (2% de las bajas de la EVR en 
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2008), de las cuales se han denegado menos del 10% y el resto está en tramitación y/o 

en espera a que haya fondos disponibles. 

Según los testimonios recabados, hay muchas personas que desean retornar pero 

que no cubren los requisitos, por lo que están volviendo por su cuenta o en algunos 

casos acudiendo a las jefaturas de policía para ser “expulsados” del país por carecer de 

permiso de residencia en vigor, lo que conlleva a su repatriación.   

Por el contrario hay otros que reúnen todos los requisitos pero se ven obligados a 

retrasar su vuelta porque no saben que hacer con su “piso”. A medida que fueron 

progresando, adoptaron la costumbre española de comprar casa y pagar hipoteca en vez 

de alquiler, como forma de ahorro. Pero se encuentran actualmente con una sobre oferta 

de viviendas en venta debido a la crisis inmobiliaria que les hace imposible vender su 

casa o renegociar la hipoteca y no encuentran como deshacerse de la hipoteca que han 

contraído con el banco para irse de España y volver a su país.  

Otros muchos siguen sopesando la oportunidad de volver, la situación en su país 

sigue tan mal como cuando se fueron y no tienen claro que salgan ganando retornando 

allí. Sobre todo si para ello tienen que perder su “permiso de residencia”.  

Como se indicó, la nacionalidad es una de las limitaciones para acogerse al 

programa de retorno voluntario de 2008,  pero no solamente por que quedan excluidos 

un buen número de países, sino también porque quedan descartadas las familias de 

inmigrantes en las que hay miembros que han adquirido la nacionalidad española. Esto 

afecta principalmente a los inmigrantes latinoamericanos, que son los que suelen 

nacionalizarse como mayor frecuencia, dadas las facilidades que tienen para adquirir la 

nacionalidad frente a los otros grupos de extranjeros extracomunitarios. 
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La migración magrebí en España 

 

 

Juan David Sempere Souvannavong 

 

 

En las últimas dos décadas, España irrumpe como un destino fuerte para la 

migración magrebí que suma 777.202 personas con permisos de residencia1 a 31-12-

2008 y 787 603 personas empadronadas a 1 de enero de 20092. El Magreb, actualmente 

compuesto por Marruecos, Argelia y Túnez, además de Mauritania y Libia es una 

región cuya emigración se inicia a principios del siglo XX cuando las industrias 

marsellesas hacen venir mano de obra de Kabilia para sustituir a los trabajadores 

italianos demasiado reivindicativos3. A partir de entonces la emigración magrebí hacia 

Europa pasa por una fase marcada por las guerras mundiales y por el inicio de la 

migración laboral argelina hacia Francia a partir de 1946.  

En los años 1960 se diversifican los orígenes al venir migrantes desde nuevas 

regiones como el Sus y el Rif Oriental en Marruecos. Durante esta década se amplían 

también los destinos al firmar Marruecos convenios de trabajadores con Alemania y 

Bélgica en 1964 y con los Países Bajos en 1975. Este último país se convierte en el 

segundo destino de los marroquíes, después de Francia, tras superar a Bélgica a 

mediados de los años 1980. A finales de esta década Italia y España surgen como 

nuevos países para la migración marroquí cuyo campo migratorio es más extenso que el 

de los argelinos, muy polarizado en Francia. A pesar de la crisis y de la migración hacia 

los países productores de petróleo, el número de marroquíes aumenta en Europa al 

                                                
1 Las cifras padronales no incluyen a los libios que, según los permisos de residencia, son menos del 0,1% 

del total de los magrebíes desde 2000.  
2 Las estadísticas sobre permisos de residencia son de 31 de diciembre de cada año y están publicadas por 

la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración en el Anuario Estadístico de Inmigración 

(http://extranjeros.mtin.es/es/InformacionEstadistica). Las estadísticas del padrón son 1 de enero de cada 

año y están publicadas a través del INEbase del Instituto Nacional de Estadística al igual que otras cifras 

de stocks y de flujos como los censos, las Encuestas de Variaciones Residenciales o la Encuesta Nacional 

de Inmigrantes 2007.  
3 SIMON, 1995: 338. 
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tiempo que sus orígenes se hacen más urbanos y su perfil se diversifica socio-

demográficamente.  

Lo que al principio es una relación entre Francia y la Argelia colonial se amplia, 

a base de convenios laborales y de redes migratorias, a una relación entre numerosas 

regiones del Magreb y de Europa. Es en este contexto que España irrumpe como destino 

de una migración muy mayoritariamente procedente de Marruecos, país vecino con el 

que se mantienen intensas relaciones desde hace siglos. Con 767 784 permisos a 31 de 

diciembre de 2009 España es en la actualidad el primer destino de la diáspora marroquí, 

al menos en lo que a extranjeros regulares se refiere.  

Según el padrón y los permisos de residencia, la proporción de marroquíes 

siempre se ha mantenido entre el 90% y 94% mientras que la de argelinos entre el 5% y 

7%. Desde mediados de los años 1990 la suma de ambos colectivos siempre ha sido 

superior al 98% con lo que hablar de magrebíes en España es hablar prácticamente de 

marroquíes y, sólo en ciertas zonas también de argelinos. A continuación estudiamos la 

evolución y las características del colectivo magrebí residente en España y las formas de 

migración que se dan en la actualidad.  

 

 

1. Evolución de los extranjeros y de los magrebíes residentes en España 

 

Tras el inicio de su apertura económica al final de los años 1950 España se 

transforma en el destino de una migración occidental que viene tanto a vivir en 

segundas residencias del litoral mediterráneo como a trabajar en las industrias que se 

benefician de una mano de obra barata y de una estabilidad sociopolítica a toda prueba.  

Tras unos años iniciales de preponderancia francesa, motivada por la instalación 

de miles de pieds-noirs4 en el litoral mediterráneo tras la independencia de Argelia, los 

británicos les sobrepasan para llegar a ser la primera minoría extranjera. Esta situación 

que puede calificarse como de migración atípica es la que prevalece hasta mediados de 

los años 1990 cuando los marroquíes superan a los británicos en número de permisos de 

residencia5. Desde entonces y a pesar de la asombrosa irrupción de otras nacionalidades, 
                                                
4 Los pieds-noirs son los franceses, de origen europeo, residentes en la Argelia colonial. Antes de la 

independencia en 1962 había 1 200 000 pieds-noirs. Casi todos ellos huyeron del país a partir de 1961, 

una pequeña parte de reinstaló en España (SEMPERE, 2001: 173).  
5 IZQUIERDO, 1996. 



 

 159

en especial de ecuatorianos y más tarde de rumanos, los marroquíes han sido casi 

siempre la primera nacionalidad extranjera en España, según permisos de residencia, 

manteniendo un crecimiento constante y sostenido de su población.  

 

 

1.1. Los orígenes de la presencia magrebí  

 

Debido a la proximidad física y a la extraordinaria intensidad de las relaciones 

históricas no es fácil determinar un origen para la presencia magrebí en España como sí 

lo es en otros países europeos. España y el Magreb, y en especial Andalucía, Levante y 

el norte de Marruecos y Argelia, son regiones situadas frente a frente y con una 

vecindad de trece siglos, durante los cuales se ha dado todo tipo de intercambios hasta 

tal punto que, parte de la identidad de España y uno de sus mitos fundadores están 

construidos a partir de la Reconquista. Desde la alta Edad Media, el centro y sur de la 

Península Ibérica han formado parte en el Occidente Islámico y han estado ampliamente 

administrados por dinastías magrebíes de la misma manera que zonas litorales del 

Magreb han estado controladas desde la Península durante la Edad Moderna y 

Contemporánea. A lo largo de la primera mitad del siglo XX la ocupación de Argelia 

por Francia y de Marruecos por Francia y España, especialmente del Rif y del 

Oranesado, además de Ceuta y Melilla, explican el constante ir y venir de soldados, 

funcionarios, comerciantes y la presencia de varios cientos de miles de colonos en los 

protectorados españoles y en Argelia6. Esta larga historia de vaivenes y la pervivencia 

de dos ciudades españolas en el Magreb justifican la permanencia de espacios de 

convivencia y de intercambios con el “Otro” musulmán, árabe o beréber, que resultan 

ser una excepción española.  

 Aún así podemos decir que el origen de la migración contemporánea, de 

los magrebíes que en la actualidad llevan más tiempo en España, se remonta a la época 

post-colonial cuando unos miles de familias sefardíes originarias del norte y centro de 

Marruecos se instalan en España huyendo de la independencia de Marruecos y del 

                                                
6 Según el censo de 1896 había 157 560 residentes españoles en Argelia de los que 56 000 serían de 

Alicante (GOZÁLVEZ, 1972: 51). Según STORA (1991: 31) en 1911 había en el Oranesado 93 000 

españoles, 92 000 franceses de origen español y 95 000 franceses. En lo que respecta a Marruecos según 

GOZÁLVEZ en 1951 había en el protectorado francés 25 698 españoles (1994: 71) y 90 939 en el 

protectorado español en 1955 (GOZÁLVEZ, 1994: 70).  
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empeoramiento de las relaciones entre judíos y musulmanes7. Ya en los años 1970 

hallamos una cierta élite marroquí musulmana, originaria de Tetuán, Alhucemas y 

Nador en Andalucía, Cataluña, Madrid y País Vasco donde muchos trabajan en 

profesiones liberales8. Por su parte, para los argelinos España nunca ha sido un destino 

prioritario por el gran peso que tiene Francia en el panorama migratorio de este país. Sin 

embargo la proximidad y las relaciones históricas entre el Levante de la Península 

Ibérica y el oeste de Argelia, en particular el ferry une Orán y Alicante que desde hace 

décadas, justifican una cierta presencia de residentes o transeúntes en las regiones de 

Alicante y Valencia9.  

Hasta el final de los años 1970 los magrebíes, argelinos y marroquíes, migran 

casi exclusivamente a Francia. España es para ellos un espacio de tránsito hacia ese 

país. Como los latinoamericanos, la presencia magrebí en España se encuentra en esta 

época por debajo de lo que cabe esperar debido a la proximidad física e histórica de 

ambas regiones, ya que se limita a unos miles de trabajadores, a menudo altamente 

cualificados, que viven en las grandes ciudades.  

Pero desde los años 1980 esta realidad evoluciona rápida e intensamente. 

Durante esta década hay decenas, incluso cientos de miles de trabajadores de diversos 

países en la economía sumergida, que ayudan a superar la crisis económica de 1975-

1985. Hay miles de portugueses en la provincias fronterizas; de filipinas y dominicanas 

en el servicio doméstico de la burguesía urbana; y, sobre todo decenas de miles de 

africanos y magrebíes poco cualificados que tras el cierre de las fronteras europeas en 

1973-74 a la migración, se van instalando en Madrid y en Cataluña, especialmente en la 

agricultura de las comarcas litorales del norte de Barcelona. Al no necesitar visado, la 

mayor parte de estos trabajadores residen con su pasaporte como turistas y salen del país 

cada tres meses10. A pesar de esta realidad los trabajadores extranjeros y en particular 

los magrebíes, permanecen socialmente invisibles. Durante los años 1980 la sociedad 

española no tiene conciencia de ser un país de inmigración.  

 

 

1.2. Los marroquíes: imagen de la inmigración en España 
                                                
7 LISBONA, 1996: 74. 
8 LÓPEZ, 1996: 72. 
9 SEMPERE, 2000: 111. 
10 RIUS, 2007: 41. 
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El principio de los años 1990 marca un momento de cambio cuantitativo y 

cualitativo. Por una parte se observa un aumento en el número de extranjeros residentes 

que pasan de ser unas decenas de miles a cientos de miles, por otra parte hay un claro 

cambio en el nivel de concienciación mediática y política (y también académica). A 

mediados del año 1990 se produce un debate en el Congreso como consecuencia del 

cual se insta al Gobierno a presentar un informe relativo a los irregulares y solicitantes 

de asilo. Tras la presentación del informe y de las medidas que éste propone, el 

Congreso aprueba una proposición no de ley que será la hoja de ruta de la política de 

inmigración e integración durante los años siguientes.  

Como consecuencia de estas medidas se organiza durante el segundo semestre 

de 1991 una regularización extraordinaria en la que se conceden 109 135 permisos de 

residencia. Este proceso representa un paso importante en la toma de conciencia de la 

sociedad hacia este cambio social y en la “normalización” del perfil de extranjero 

puesto que los marroquíes son, con 48 644 solicitudes concedidas, el primer colectivo 

regularizado, muy por delante de cualquier otra nacionalidad11.  

También hay que destacar la imposición, desde el 15 de mayo de 1991, del 

visado a los ciudadanos de Argelia, Marruecos y Túnez ante la entrada de España en el 

tratado de Schengen. Este cambio jurídico marca el origen de la migración clandestina 

desde el Magreb y de las pateras en el Estrecho Gibraltar. Aunque la evolución de las 

cifras sobre magrebíes residentes en España pone en evidencia que las pateras no son el 

vector principal de entrada, sí que lo son de concienciación social, y para algunos 

sectores, de alarma social, a través de las impactantes imágenes que publican los medios 

de comunicación.  

Durante los años 1990 los marroquíes mantienen el crecimiento fuerte y 

sostenido que vienen teniendo desde los años 1980 y superan a mediados de esta década 

a británicos y alemanes con lo que pasan a ser por primera vez el primer colectivo 

extranjero en España, al menos en lo que a permisos de residencia se refiere. La 

diferencia se incrementa y a finales de esta década, los marroquíes son, con 199 782 

permisos en 2000, el principal colectivo de extranjeros, seguidos muy de lejos por 

                                                
11 Argentinos (7 438 solicitudes concedidas); peruanos (5 691) y dominicanos (5 547) fueron por ese 

orden los siguientes colectivos más regularizados (ARAGÓN, 1993: 86).  
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varias nacionalidades, todas ellas comunitarias12, y aún más de lejos por nacionalidades 

extracomunitarias entre las que ninguna alcanza 30 000 permisos.  

El crecimiento de la comunidad marroquí en los años 1990 es fulgurante para los 

antecedentes que tiene la inmigración en España. Por su proximidad, su situación socio-

económica y su conocimiento del país, los marroquíes y los magrebíes acaparan a 

finales de esta década el perfil del inmigrante y se imponen como la alteridad visible y 

lógica en la sociedad española como queda patente en el grave conflicto étnico que en 

febrero de 2000 enfrentó durante varios días a autóctonos y marroquíes en la localidad 

almeriense de El Ejido13.  

 

 

1.4. La explosión de la migración  

 

Pero la situación de los años 1990 no podía continuar. En enero de 2000 un 

informe de la División de Población de la ONU indica que España necesitará entre 2000 

y 2050 unos 12 millones de inmigrantes (240 000 al año) para mantener su fuerza de 

trabajo14. Cuando en los años 1990 el número de permisos ha crecido en unas 40 000 

unidades de media anual, esas estimaciones parecen absolutamente extravagantes.  

Y sin embargo, a partir de 2000 se produce un cambio de ritmo sin precedentes 

en el crecimiento del número de extranjeros que pasa de cientos de miles a millones, 

mientras se inicia una auténtica revolución en el panorama migratorio español. Desde el 

final de los años 1990 todos los colectivos importantes multiplican su número al tiempo 

que otros, que hasta el momento casi no han tenido tradición migratoria hacia España, 

se disparan en una evolución de vértigo que revienta el marco migratorio existente 

desde mediados de los años 1980. 

                                                
12 Británicos con 73 983 residentes, alemanes (60 575), franceses (42 316) y portugueses (41 997).  
13 El asesinato de tres vecinos autóctonos a manos de marroquíes en apenas dos semanas rompe el muy 

precario equilibrio socio-étnico y durante varios días se produce una “caza al moro” ante la atónica 

mirada de todo un país que nunca se había estimado racista. No habrá más fallecimientos pero los daños 

materiales serán cuantiosos y las imágenes de aquella razzia darán la vuelta al mundo revelando por 

primera vez las graves deficiencias de la “integración” en España y marcando un hito en la evolución de 

la diversidad de este país. 
14 PIQUER, 2000.  
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El caso más espectacular es el de Ecuador, un lejano país del que sólo hay unos 

pocos miles personas en los años 1990, y que entre finales de 1998 y 2005 ha visto 

multiplicarse por cincuenta el número de sus residentes hasta ser en 2001 el segundo 

colectivo en España, e incluso el primero según el padrón durante 2003 y 2004. En 

general los latinoamericanos han tenido un crecimiento exponencial; han decuplicado el 

número de permisos en diez años hasta alcanzar los 1 333 886 a finales de 2008 a lo que 

se añaden los 295 777 nacionalizados15 entre 1998 y 2008 y los que han recuperado una 

nacionalidad Schengen. Indudablemente favorecidos por la cultura, y por el hecho de 

que salvo un creciente número de países no necesitan visado para entrar en España, los 

latinoamericanos han pasado de tener una presencia casi testimonial, por debajo de lo 

esperable entre países con estrechas relaciones históricas y culturales, a considerar 

España como un destino de peso, sobre todo con el incremento en 2001 de las 

restricciones para entrar en EEUU.  

A partir de 2002 se da un aumento todavía más explosivo de los rumanos que 

pasan de 3 543 permisos en 1998 a 718 844 en 2008 en una expansión sin precedentes 

de la diáspora rumana por diversos países de la Unión Europea. Dicho incremento se 

acelera en 2002 y 2007, año de entrada en la UE, pese a la moratoria a la libre 

circulación de trabajadores que termina en 2009. De esta manera, los rumanos alcanzan 

efímeramente la primera posición a finales de 2008 para moderar su crecimiento en las 

cifras de 2009, a causa de la crisis y a la ausencia de serias restricciones a su 

movilidad16. En su conjunto, los europeos del este han multiplicado por más de sesenta 

el número de permisos si nos fijamos en las principales nacionalidades17.  

 

 

                                                
15 Los latinoamericanos pueden solicitar la nacionalidad a partir de los dos años de residencia (diez años 

para las demás nacionalidades) con lo que desaparecen de las estadísticas puesto que se publican 

estadísticas de adquisición de la nacionalidad pero no de españoles por nacionalidad de origen. El 

incremento de las nacionalizaciones es proporcional al de la migración. Entre 2004 y 2008, 82 785 

ecuatorianos y 232 352 latinoamericanos adquieren la nacionalidad según los anuarios estadísticos de 

inmigración.  
16 Las cifras de 2008 y 2009 muestran que, con la crisis, los colectivos que más reducen su ritmo de 

crecimiento son los que no necesitan visado para entrar en España, los que saben que pueden volver sin 

este problema cuando mejore la situación económica.  
17 Rumanos, búlgaros, polacos, ucranianos y rusos sumaban 16 441 permisos en 1998 y 1 047 119 en 

2008.  
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Cuadro n.º 1 
Evolución del número de magrebíes 

 
Padrón Argelia Marruecos Mauritania Túnez Total % Muj. Extranjeros 
01/01/1998 5 924 111 043 909 528 118 404 35,06% 637 085 
01/01/1999 7 637 133 002 1 101 550 142 290 35,59% 748 954 
01/01/2000 10 759 173 158 1 815 666 186 398 35,81% 923 879 
01/01/2001 18 265 233 415 3 598 814 256 092 33,14% 1 370 657 
01/01/2002 28 921 307 458 5 168 1 080 342 627 31,66% 1 977 946 
01/01/2003 36 301 378 979 6 782 1 299 423 361 31,46% 2 664 168 
01/01/2004 39 425 420 556 7 443 1 316 468 740 32,65% 3 034 326 
01/01/2005 46 278 511 294 9 611 1 566 568 749 32,37% 3 730 610 
01/01/2006 47 079 563 012 9 652 1 642 621 385 33,01% 4 144 166 
01/01/2007 45 813 582 923 9 271 1 544 639 551 34,76% 4 519 554 
01/01/2008 51 922 652 695 9 916 1 741 716 274 35,86% 5 268 762 
01/01/2009 56 201 718 055 11 468 1 879 787 603 37,29% 5 648 671 
Permisos Argelia Marruecos Mauritania Túnez Total % Muj. Extranjeros 
31/12/1996 3 706 77 189 519 410 81 824  - 538 984 
31/12/1997 5 801 111 100 813 469 118 183 30,60% 609 813 
31/12/1998 7 043 140 896 1 147 536 149 622 31,14% 719 647 
31/12/1999 9 943 161 870 1 621 590 174 024 33,51% 801 329 
31/12/2000 13 847 199 782 3 764 643 218 036 31,37% 895 720 
31/12/2001 15 240 234 937 4 071 732 254 980 30,95% 1 109 060 
31/12/2002 20 081 282 432 4 592 798 307 903 31,49% 1 324 001 
31/12/2003 23 785 333 770 5 354 909 363 818 32,98% 1 647 011 
31/12/2004 27 532 386 958 5 723 1 013 421 226 35,14% 1 977 291 
31/12/2005 35 437 493 114 7 712 1 192 537 455 33,61% 2 738 932 
31/12/2006 39 433 543 721 7 843 1 327 592 324 34,64% 3 021 808 
31/12/2007 45 825 648 735 8 753 1 561 704 874 36,17% 3 979 014 
31/12/2008 48 919 717 416 9 127 1 740 777 202 37,30% 4 473 499 
31/12/2009 52 845 767 784 9 803 1 795 832 227 38,25% 4 791 232 

Fuente: Permisos de residencia. Anuarios Estadísticos de Inmigración, Secretaría de Estado de 

Inmigración y Emigración (http://extranjeros.mtin.es/es/InformacionEstadistica). Padrón Municipal de 

Habitantes, Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

Por su parte los magrebíes no tienen el incremento disparado que han tenido 

estas nacionalidades ya que entre 1998 y 2008 sólo quintuplican su número de 

residentes. Pero se trata de un aumento superior al 20% de media anual. Con este 

crecimiento sostenido y más sereno, los marroquíes cuentan con 767 784 permisos en 

diciembre de 2009 con lo que se mantienen como el primer colectivo extranjero según 

los permisos de residencia, aunque no en el padrón, y se afianzan como el colectivo más 
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importante del panorama migratorio marroquí, incluso por encima de Francia18. En 

conjunto, los cinco Estados del Magreb suman 832 531 permisos de residencia en 

diciembre de 2009. En este sentido hay que añadir que el 59,63% de los 798 408 

permisos de residencia de régimen general de magrebíes son permanentes, una 

proporción muy superior a la de cualquier otro colectivo importante19 lo que refleja sin 

duda la antigüedad y la estabilidad de su presencia.  

Durante la década de los años 2000 el fortísimo incremento de las migraciones 

se ha traducido en una europeanización y latinoamericanización del panorama 

migratorio en España perceptible tanto en el número de permisos de residencia como en 

el de visados y de adquisiciones de la nacionalidad. Los magrebíes que en 2000 eran el 

24,36% del total son a finales de 2009 el 17,38%, una proporción que baja 

constantemente a lo largo de la década. Con todas las transformaciones han dejado de 

ser la alteridad y de tener el monopolio de los conflictos étnicos en España.  

 

 

2. Características de la comunidad magrebí en España 

 

2.1. Distribución territorial  

 

 Una primera aproximación permite ver que los magrebíes están 

distribuidos siguiendo pautas parecidas al conjunto de la migración laboral, es decir 

fuertemente concentrados en las regiones económicamente más dinámicas: el litoral 

mediterráneo y las grandes ciudades, en particular Madrid. De hecho, la Comunidad 

Autónoma de Madrid y las doce provincias que conforman el litoral Mediterráneo 

(incluyendo Huelva) concentran el 69,36% de los 777 202 magrebíes que tenían 

                                                
18 Debido a la antigüedad de la migración hacia este país, muchos magrebíes tienen la nacionalidad 

francesa con lo que no aparecen en las estadísticas de extranjeros sino en la de franceses por adquisición y 

en la de inmigrados. Los hijos de éstos últimos desaparecen de las estadísticas a pesar de seguir siendo 

marroquíes, argelinos o tunecinos para sus países de origen.  
19 En las mismas cifras los ecuatorianos (36,39%), colombianos (33,06%), peruanos (33,88%) tienen una 

proporción de permisos permanentes más baja, mientras que bolivianos (7,10%) y paraguayos (3,47%) 

tienen tasas aún más bajas por que su migración ha aumentado muy recientemente. También hay que 

indicar que los latinoamericanos pueden solicitar la nacionalidad española antes que el permiso de 

residencia permanente.  
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permiso de residencia a 31 de diciembre de 2008 y el 70,71% de los 787 603 

empadronados a 1 de enero de 2009. Nueve de las diez provincias más importantes en el 

número de magrebíes por permisos y por padrón son mediterráneas y la otra es Madrid.  

 Esta distribución ha evolucionado con respecto a la situación que había 

con la primera migración magrebí muy concentrada en las grandes capitales. Pero desde 

que en los años 1980 se generaliza la migración laboral, las regiones importantes se 

mantienen como lo demuestra el hecho de que a 31 de diciembre de 1996, las trece 

provincias arriba mencionadas concentraban el 76,55% de los 81 994 magrebíes 

residentes. Y es que sus pautas de distribución han variado poco en las últimas décadas 

a pesar del fortísimo incremento de este colectivo. La elección de las regiones de 

instalación puede estar en un principio relacionada con dos factores: la proximidad en el 

caso de Algeciras, Málaga o Alicante y la situación económica en el caso de numerosas 

zonas con necesidades de mano de obra en construcción, agricultura o servicio 

doméstico. Luego, las cadenas migratorias y la reagrupación familiar refuerzan dichas 

lógicas de asentamiento.  

 
Cuadro n.º 2 

Distribución de los magrebíes empadronados en España (2009) 

 
 

Fuente: Padrón municipal de habitantes, 2009. INE.  
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Nota: Sólo incluye marroquíes y argelinos.  

Elaboración: José Cortizo Álvarez 

 

A una escala estatal, los dos cambios significativos que se han dado en la 

distribución son intrarregionales: una densificación muy intensa de la población 

magrebí, como resultado de la multiplicación del número de residentes; y una difusión 

del poblamiento en torno a las grandes concentraciones. La escala intraprovincial que 

nos ofrece el padrón municipal de habitantes permite destacar dos tipos de territorios: 

por una parte las áreas metropolitanas donde al igual que el resto de los migrantes, los 

magrebíes encuentran oportunidades en los servicios (comercio étnico, servicio 

doméstico…); y, por otra parte las comarcas de agricultura generalmente de exportación 

(hortalizas, cítricos, frutas, olivo…) donde los magrebíes han tenido una presencia 

significativa y continuada desde los inicios de la migración.  

A parte de la gran concentración de Madrid llama la atención el cinturón del 

litoral mediterráneo donde se alternan espacios urbanos y de comarcas agrarias. En 

Andalucía destacan con fuerza dos regiones: la primera es el litoral sur de la provincia 

de Almería con la capital y dos de las mayores regiones de agricultura invernada del 

mundo: el extenso municipio de Níjar y sobre todo el Poniente que sigue siendo puerta 

de entrada y primera parada para muchos marroquíes; la segunda región en Andalucía 

es la Costa del Sol con el entorno de Málaga capital y el continuo urbano-turístico de 

Marbella y Torremolinos. Fuera de esas dos concentraciones hay que mencionar la 

comarca de la Costa Occidental de Huelva, región de agricultura intensiva de fresas 

donde desde 2006 hallamos una interesante movilidad de temporeras marroquíes20; el 

entorno de la Huelva ciudad; el de Algeciras, principal puerto de entrada desde 

Marruecos; y, en menor medida el valle de Guadalquivir hasta Jaén caracterizado por el 

olivo. Finalmente las dos ciudades de Sevilla y Granada, siendo esta última un destino 

tradicional de estudiantes marroquíes en el extranjero21.  

Siguiendo el litoral alcanzamos las regiones de Murcia y Alicante que forman 

otro continuo de fortísima presencia magrebí. En estas provincias está el Campo de 

Cartagena, donde la agricultura intensiva empezó a despegar a mediados de los años 

1980 en paralelo a la llegada de trabajadores de la Región Oriental de Marruecos22; la 

                                                
20 ARAB, 2009: 180. 
21 GONZÁLEZ, 2008. 
22 SEMPERE, 2002; TORRES, 2008. 



 

 168

Vega Media y la Vega Baja del Segura con varios municipios de huerta tradicional; y el 

entorno urbano de Murcia. Justo al norte de esta zona predominantemente agraria para 

la migración tenemos un gran espacio urbano con ciudades como Alicante, Elche y 

Crevillente, donde desde los años 1990 los marroquíes han establecido un emporio 

comercial de bazares23; más al norte está el litoral turístico que pasando por Benidorm y 

Altea va hasta Denia y Gandía. Debido a la proximidad y a las relaciones históricas con 

Argelia la ciudad de Alicante y el litoral de esta provincia, es la principal zona de 

presencia argelina en España, tanto de trabajadores poco cualificados como de clases 

medias y altas de Orán o de Tlemcen, aficionadas a hacer turismo o a tener segundas 

residencias en la costa alicantina.  

En lo que al resto de la Comunidad Valenciana se refiere cabe indicar además de 

las aglomeraciones de Castellón - Vila-real y Valencia, segunda provincia en número de 

argelinos; la huerta del río Xúquer con municipios citrícolas como Xativa; y, al norte, 

las comarcas del Baix Maestrat, Montsià y Baix Ebre, estas dos últimas en Tarragona, 

que conforman otra huerta de cítricos que emplea mano de obra marroquí desde los años 

199024.  

Por su parte en Cataluña se ve con mucha claridad la dualidad entre el continuo 

turístico-litoral que va desde los municipios de Cambrils y Salou hasta Roses, pasando 

por el gran espacio metropolitano de Barcelona, tercera provincia en número de 

argelinos; y el interior donde se da un amplio diseminado de población magrebí en el 

que sobresalen municipios de agricultura de frutales como los de la región de Lleida.  

Fuera del litoral mediterráneo tenemos por encima de todo la gran aglomeración 

de Madrid, que concentra casi el 11% de los magrebíes empadronados o con permiso de 

residencia a finales de 2008; los municipios turísticos de Baleares y Canarias; Zaragoza 

y el valle del Ebro hasta el País Vasco, autonomía que tiene entre los magrebíes la 

reputación de tener un generoso régimen de ayudas sociales. Finalmente llama la 

atención la comarca del Campo Arañuelo en Cáceres donde, entorno a los municipios 

agrarios de Navalmoral de la Mata y Talayuela existe, desde los años 1980 un número 

muy significativo de magrebíes, originarios muy mayoritariamente de la Región 

Oriental de Marruecos, que trabajan en la agricultura de dicha comarcas.  

                                                
23 COPETE, 2008. 
24 BLANCH, 2001. 
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En lo que respecta a las regiones de origen hay que indicar que en un principio 

están determinadas por la proximidad y por las relaciones históricas puesto que zonas 

como Tánger, Tetuán o el Rif, del antiguo protectorado español, o como el oeste de 

Argelia son en este sentido importantes. Sin embargo, al igual que sucede con las 

regiones de destino, cuando se impone la migración laboral aparecen nuevas regiones de 

partida. Y es que al transformarse en país de destino durante los años 1980, España 

entra en el paisaje migratorio del Magreb en un momento caracterizado por la 

saturación de sus ciudades frente al éxodo rural lo que genera nuevas migraciones 

internacionales; y, por las dificultades que tienen estos nuevos flujos para dirigirse hacia 

los viejos países de inmigración, especialmente Francia. Este contexto tardío explica 

que los magrebíes que vienen a España a partir de los años 1980 no provengan de viejas 

zonas de migración, sino en muchos casos de periferias rurales, con problemas 

socioeconómicos que nunca habían tenido relación con la movilidad internacional.  

Es el caso de dos de las principales regiones de origen de los marroquíes: Tadla-

Azilal y la Región Oriental que desde los años 1990 han irrumpido como espacios de 

partida y han impuesto sus características al conjunto de la migración hacia España. Se 

trata de zonas que hasta los años 1990 recibían migración interna para trabajar por 

ejemplo en la agricultura de regadío del entorno de Beni Mellal (Tadla-Azilal) o de 

Berkane; en el turismo de Oujda; o, en las minas de Jerada (Región Oriental). Cuando 

los habitantes de dichas regiones empiezan a emigrar como trabajadores lo hacen a los 

países que a finales de esos años 1980 están más abiertos a recibirles: España e Italia. 

Esto es lo que explican que hayamos asistido al desarrollo de cadenas migratorias entre 

regiones periféricas que no tienen relación histórica o física. Esa disparidad entre origen 

y destino rompe con el modelo de migraciones que tenemos desde los años 1960 y es 

una característica de esta etapa postfordista de las migraciones.  

 

 

2.2. Situación demográfica  

 

Con respecto a la situación demográfica es llamativa la acusada 

sobremasculinidad que mantienen los magrebíes a lo largo del tiempo puesto que según 

el padrón y los permisos de residencia, la proporción de mujeres se queda en 37,30% a 

finales de 2008. Es una de las tasa más bajas entre los colectivos extranjeros y más baja 

que cualquier de las veinte primeras nacionalidades de residentes en España. Todos los 
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países magrebíes, con independencia del número de personas, tienen una proporción de 

mujeres que no alcanza el 40%.  

Se trata de una cifra que ha evolucionado aunque de manera irregular y menos 

de lo esperable desde los años 1990 ya que en 1997, cuando sólo eran 118 345 los 

permisos de residencia, la proporción de mujeres estaba en 30,60%. Como la mayor 

parte de las comunidades procedentes de África, la migración magrebí es, en sus inicios, 

muy mayoritariamente masculina. Sin embargo, tras varios años en los que ha habido un 

aumento espectacular del colectivo y de su estabilidad jurídica25 cabría esperar un 

mayor equilibrio entre hombres y mujeres del que reflejan las cifras.  

El aumento relativamente ligero de mujeres que se observa desde los años 1990 

guarda relación con la migración femenina, reagrupada o independiente, y con el fuerte 

incremento de la población infantil, en gran parte nacida en España26, y que tienen un 

reparto por sexos más equilibrados, como es natural. También habría que tener en 

cuenta un eventual subregistro de las mujeres en el padrón lo que explicaría al menos en 

una pequeña parte, el desequilibrio en la sex-ratio. El hecho es que, a pesar de la 

proximidad y de la fortísima migración laboral y familiar, la comunidad magrebí en 

España sigue siendo una población muy masculina.  

 
Cuadro n.º 3 

Distribución por edades y sexos de la población magrebí 

                                                
25 En el conjunto de los magrebíes un 57,67% de los 745 618 residentes tienen el permiso permanente, 

una proporción muy superior a la que cualquier otro colectivo importante lo que refleja sin duda la 

antigüedad y la estabilidad de su presencia.  
26 Hay 94 581 marroquíes y 6 614 argelinos nacidos en España lo que representa un 13,07% de los 774 

256 marroquíes y argelinos empadronados en 2009. 
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Fuente: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 01-05-1996 (liso) y a 01-01-2009 

(puntos). INE.  

Nota: Suma de argelinos, marroquíes, tunecinos y mauritanos.  
 

En lo que al reparto por edad se refiere podemos indicar, como muestran las 

pirámides demográficas, que no hay grandes diferencias con lo que se espera de una 

migración masculina y laboral. Entre 1996 y 2009 se aprecia un cierto envejecimiento 

de la población magrebí al ser las cohortes de adultos mayores (a partir de los 35 años) 

ligeramente más importantes. Los únicos aspectos reseñables son, como se ha 

mencionado más arriba, los niños y las niñas de menos de cinco años que han 

aumentado considerablemente como resultado de los nacimientos y de la reagrupación; 

y, la proporción de jóvenes varones de 25 a 35 años que se ha reducido de manera 

importante a pesar de seguir siendo, con diferencia, el grupo de edad más desarrollado. 

A pesar de este acusado desequilibrio en la estructura por edades, es de resaltar que los 

magrebíes tienen una proporción de niños y de mayores bastante superior a la de 
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cualquier otro colectivo importante27 lo que, al igual, que se ha indicado con los 

permisos permanentes, refleja una mayor estabilidad y antigüedad de la migración.  

 A pesar de esa lenta tendencia a la normalización se mantiene una 

estructura demográfica característica de la primera fase de una migración laboral 

masculina, con pocas mujeres, muchos jóvenes varones adultos, pocos mayores y aún 

pocos niños. Aún así estas cifras reflejan que los magrebíes, si están menos integrados 

socialmente, en lo demográfico están más asentados que los demás colectivos de la 

migración laboral.  

 

 

3. Las rutas migratorias de los magrebíes 

 

3.1. Las entradas regulares  

 

La voluntad de migrar a Europa sigue muy presente en cualquier región o en 

cualquier sector de la sociedad magrebí como puede apreciarse en el aumento de 

colectivos de residentes, en la creciente complejidad de las rutas migratorias o 

simplemente escuchando a muchos magrebíes. Las cifras sobre los tipos de visados 

expedidos entre 2001 y 2008 para entrar en España muestran el perfil de las entradas 

regulares ya que desde 1991 todos los magrebíes, que no tienen una nacionalidad o un 

permiso de residencia Schengen, necesitan visado. De los 6 801 867 visados que se 

concedieron en esos años a los ciudadanos de países que necesitan visado, Marruecos es 

después de Rusia el país más beneficiado con 908 386 visados (13,35% del total) 

seguido por Colombia con poco más de una tercera parte de las concesiones. Entre 2001 

y 2008 los cinco países magrebíes recibieron 1 166 765 visados de los que 881 861 

(75,58%) fueron de estancia, muy mayoritariamente visitas turísticas o familiares, y 281 

386 (24,12%) fueron de residencia y el resto de tránsito. Los visados de residencia, en 

los que Marruecos es con gran diferencia el país más beneficiado con 267 725 seguido 

de Colombia con 166 575, muestran el perfil de la migración regular en España durante 

esos años.  

                                                
27 Según los permisos de residencia en 2008 los adultos magrebíes (16-64 años) son el 74,21% de la 

comunidad. Esta proporción aumenta por ejemplo al 83,51% para los ecuatorianos; 85,56% para los 

colombianos; 87,66% para los peruanos y 90,57% para los rumanos.  
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Cuadro n.º 4 

Número de permisos y visados magrebíes 
  Argelia Marruecos Mauritania Túnez Libia Total Extranjeros 

Permisos permanentes (2009) 31 770 (64%) 436 363 (59%) 6 220 (66%) 793 (60%) 148 (56%) 475 294 (60%) 1 112 064 (43%) 

Visados de residencia 2001-2008 9 821 267 725 2 627 994 219 281 386 1 658 561 

Visados de estancia 2001-2008 174 872 638 645 38 335 21 194 8 815 881 861 4 951 497 

16-64 años (2008) 78,62% 73,76% 85,04% 82,58% - 74,21% 83,05% 
Fuente: Permisos de residencia. Anuarios Estadísticos de Inmigración, Secretaría de Estado de 

Inmigración y Emigración (http://extranjeros.mtin.es/es/InformacionEstadistica). 

 

En este sentido se puede decir que prácticamente todos los magrebíes que 

entraron a residir en España durante 2008 con visado lo hicieron por trabajo (51,43%) y 

por reagrupación familiar (46,14%)28 lo que representa un reparto equilibrado, ya que 

entre las nacionalidades más numerosas, sólo Ecuador (60,14%) y China (59,67%) 

tuvieron una proporción superior de visados por reagrupación familiar en 2008. A pesar 

de esas excepciones se percibe una lógica correlación entre la antigüedad de la 

migración y el aumento de la migración familiar. Esto revela unas cuestiones sensibles 

para el futuro de la migración en España, y es que las entradas familiares que son casi la 

mitad van a ir aumentando lo cual es motivo de debate en países europeos, ya que la 

migración es percibida como una medida para responder a las necesidades económicas y 

no demográficas del país29. 

 

 

3.2. Las rutas de la migración clandestina  

 

La migración clandestina es la que se refiere únicamente a las personas que 

entran en España clandestinamente, ya por un puesto fronterizo, escondidos, o por 

cualquier otro lugar. Es necesario diferenciar estas personas de las que entran con 

visado o pasaporte y superan el tiempo autorizado, como puede suceder con parte de los 

que vienen con visado de estancia. Ambos son irregulares, pero sólo los primeros han 

                                                
28 Mientras que los visados por estudio sólo son un 2,02%.  
29 En la campaña a las elecciones presidenciales francesas de 2007 Nicolas Sarkozy basó su propuestas en 

materia de migración entorno al lema “una migración elegida y no sufrida” aludiendo claramente a la 

intención de aumentar la proporción de extranjeros que entraban en función de las necesidades 

económicas del país.  
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migrado clandestinamente y nunca han estado en situación regular. Debido a la 

proximidad entre España y el Norte de África, los magrebíes se han transformado desde 

1991 en los candidatos naturales a la migración clandestina. Al contrario de lo que se da 

con los latinoamericanos, que casi obligatoriamente deben entrar regularmente por un 

aeropuerto Schengen, los europeos y los africanos pueden entrar clandestinamente por 

mar desde África o por tierra desde Francia y Marruecos (a Ceuta y Melilla). En la 

frontera con Francia, por donde mayoritariamente acceden europeos, se ha reducido 

mucho el control al ser una frontera interior del espacio Schengen. Sin embargo la 

frontera marítima o terrestre con África, por donde acceden magrebíes, subsaharianos y 

numerosos asiáticos, ha tenido en los últimos años un incremento de la vigilancia hasta 

unos niveles que hace poco tiempo habrían sido considerados enfermizos.  

Desde 2000 asistimos a un auténtico blindaje tecnológico de la frontera sur. Por 

una parte, tenemos la operación coordinada por la agencia europea Frontex que desde 

2005 controla la llegada de los cayucos africanos a las Canarias; por otra parte, el 

Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) que desde 2002 vigila la llegada de 

pateras desde el Mediterráneo; finalmente está el reforzamiento de las vallas en torno a 

Ceuta y Melilla desde 2005. Todos estos dispositivos de control son perfectamente 

comparables a los que se están construyendo en otros lugares del mundo como en las 

fronteras entre Estados Unidos y México, Irak y Arabia Saudí o Israel y Egipto. De 

hecho algunas de las empresas que gestionan el SIVE como Indra Sistemas han 

implantado sistemas de vigilancia marítima en países como Hong Kong, Letonia y 

Rumania.  

Ante tal incremento de las dificultades para entrar, las rutas clandestinas entre el 

Magreb y España han seguido una evolución paralela. No existen cifras fiables sobre 

este fenómeno, pero todas las estimaciones hablan de cientos de personas detenidas, 

cifras muy inferiores a las de los visados, lo que deja claro, como se ha dicho más 

arriba, que la migración clandestina no es el principal medio de entrada de los 

magrebíes y que ésta no puede explicar más que una parte muy pequeña del aumento de 

esta comunidad en España.  

Los magrebíes que entran de manera clandestina pueden hacerlo escondidos en 

los automóviles, camiones o autobuses que pasan por los pasos fronterizos; o hacerlo de 

forma directa por cualquier otro lugar. En ese caso lo pueden hacer por vía marítima, de 

polizones o mediante embarcaciones propias, o por vía terrestre tomando las carreteras 

secundarias que unen España con sus vecinos; o, saltando la valla de acceso a Ceuta y 
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Melilla. La evolución de las rutas de esta migración clandestina refleja el pulso entre 

autoridades y migrantes por cerrar y encontrar nuevas vías.  

 

 

3.3. Las pateras en el Estrecho  

 

Los antecedentes del paso clandestino entre las dos riberas del Mediterráneo 

Occidental se remontan al siglo XIX ya que desde los orígenes de la colonización 

francesa de Argelia, y hasta los años 1950, son muchos los levantinos que trabajan en 

este país. Hasta los años 1980 se trata menos de migrar, en el sentido actual de la 

palabra, que de huir de la dictadura. Es de esta manera que hay marroquíes que escapan 

por motivos políticos durante los años de plomo del reinado de Hassan II y que en el 

otro sentido hay españoles que huyen, algunos de ellos en patera, de la dictadura de 

Franco en dirección a Argelia y Marruecos durante los años 1940 y 1950. Estas lógicas 

migratorias van cambiando a partir de los años 1970 a medida que aumenta el 

diferencial económico, social y político entre España y el Magreb. La ruptura se 

produce en mayo de 1991, cuando España impone el visado a los magrebíes y se 

refuerza, como consecuencia de ello, el fenómeno de las pateras. Con ello se entra en 

las pautas actuales de migración clandestina entre el Magreb y España.  

Durante los años 1990 se trata básicamente de superar las dificultades técnicas y 

meteorológicas para cruzar el Estrecho de Gibraltar, ya que no existen impedimentos 

políticos reales: no hay muchos medios para detener las pateras ni para identificar y 

retornar a las personas clandestinas a sus países. Sin embargo a partir de 2002 hay un 

aumento de la vigilancia del Estrecho sobre todo con la implantación del SIVE, 

mencionado más arriba, en la zona de Algeciras. A lo largo de los años siguientes se 

amplia al resto de Andalucía, a parte de las Canarias así como a Ceuta y Melilla. El 

blindaje del litoral peninsular queda culminado con la instalación de cuatro estaciones 

de radar en 2009 en la provincia de Alicante, con éstas últimas son 43 las estaciones que 

desde Ayamonte en Huelva al Cabo de San Antonio en Alicante deben permitir la 

detección de cualquier embarcación de más de un metro cuadrado a más de una hora de 

distancia de la costa.  

Dicho sistema facilita la detección de las pateras y la posterior detención de los 

migrantes, pero no reduce ni desalienta automáticamente la migración. La mayor 

implicación de Marruecos en el control de la migración es la causa de un cambio 
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significativo en el número de personas que cruzan el Estrecho. Por una parte la 

aplicación efectiva del acuerdo de readmisión de marroquíes entrados clandestinamente 

en España, firmado en 1992, y por la otra la aprobación de normas contra el tránsito de 

migrantes por Marruecos, muy en especial la ley 02/03 “relativa a la entrada y estancia 

de extranjeros en el Reino de Marruecos, a la emigración e inmigración irregulares” que 

castiga con multas y penas de cárcel de hasta seis meses la entrada y la salida 

clandestina del país.  

A partir de ese momento la ruta directa del Estrecho se ha vuelto mucho más 

delicada pues a las dificultades técnicas y a los azares meteorológicos se añade una clara 

voluntad política que, con los medios necesarios, impide la mayor parte de los pasos. 

Esta situación fragmenta la ruta del Estrecho, el punto más rápido y seguro para acceder 

a España, en otras más largas y peligrosas. De esta manera se refuerza el tránsito de 

marroquíes hacia Canarias desde el sur de Marruecos y, más recientemente, toma fuerza 

la ruta que, a través de Túnez e Italia trata de alcanzar Europa y España.  

Por su parte los argelinos no tienen durante los años 1990 la tradición de migrar 

clandestinamente hacia España, ya que se trata para ellos de un país de tránsito hacia 

Francia aún en mayor medida que lo es para los marroquíes. Los pocos argelinos que 

vienen a España durante los años 1990 lo hacen de polizones en los barcos o por una 

ruta que cruza clandestinamente la frontera con Marruecos y que les lleva hasta Melilla 

y Ceuta donde en los años 1990 es relativamente fácil superar la valla y quedares al no 

haber acuerdo de readmisión y estar Argelia en un conflicto civil.  

Los graves disturbios entre migrantes y policías de otoño de 2005 en el entorno 

de Ceuta y Melilla marcan el cierre de esta ruta terrestre y la implicación absoluta de 

Marruecos en la lucha contra la migración clandestina y en especial contra el tránsito de 

extranjeros por su territorio. Es a partir de ese momento que los argelinos, 

aprovechando la menor colaboración de su país con Europa en materia de migración, 

empiezan a pasar directamente desde su territorio a España.  

 

 

3.4. La logística del viaje  

 

Lo políticamente correcto y el desconocimiento de lo que sucede al otro lado del 

Mediterráneo conduce a menudo a presentar a los migrantes clandestinos como víctimas 

pasivas de “redes mafiosas” más que como personas activas en su propio proyecto 
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migratorio. Es la razón por la cual los medios de comunicación o la policía tienden a 

imputar toda la responsabilidad a “redes mafiosas”, aún cuando éstas no existan. La 

realidad es que la distancia que separa muchos puntos de las dos riberas del 

Mediterráneo Occidental no justifica en muchos casos la necesidad de pasadores 

profesionales para alcanzar las costas españolas o de las islas del Mediterráneo30, al 

menos cuando se trata de jóvenes de las regiones litorales que se juntan para realizar la 

travesía. Como ha sucedido en el norte de Marruecos a partir de 2002 es más bien el 

endurecimiento de las políticas migratorias, sobre todo de retorno de irregulares, y el 

incremento del control, sobre todo por parte del país de origen o de tránsito, que alarga 

y vuelve complejo el viaje. Las nuevas rutas y la obligación de pasar por territorios 

desconocidos justifican la necesidad de pasadores, el incremento de costes, del dinero 

que se lleva, y la mayor vulnerabilidad de los migrantes.  

La distancia que hay entre oeste de Orán y el Cabo de Gata puede ser recorrida 

en unas doce horas si no hay incidentes. En una primera etapa se trata de pescadores que 

embarcan migrantes. Pero los pescadores son fáciles de neutralizar puesto que se trata 

de un colectivo con arraigo social que raras veces se arriesga a multas severas o a que le 

requise los barcos. Es entonces cuando los jóvenes se organizan por su cuenta 

adquiriendo el material necesario por unos cinco o seis mil euros: una zodiac o un barco 

de unos cinco metros, un motor de 40 o más caballos y una brújula que permita 

mantener un rumbo31. Esta logística relativamente sencilla basta para que un grupo de 6 

a 8 personas pueda intentar la travesía, sencilla, pero arriesgada, que hay entre Argelia y 

España. Evidentemente son muchos los que se han perdido en el mar por averías, falta 

de experiencia y sobre todo por los cambios repentinos de tiempo. También son muchos 

los que han regresado debido a temores o discusiones. En realidad cualquier 

contratiempo aumenta el tiempo de recorrido y el gasto de gasolina y con ello las 

posibilidades de discusiones, de averías o de quedarse sin gasolina.  

Una vez desembarcados, si no son detenidos por la policía, los jóvenes se 

cambian de ropa y van al encuentro de sus amigos o familiares en España o en Francia. 

                                                
30 La distancia que separa el entorno de Orán y el Cabo de Gata es inferior a 160 kilómetros mientras que 

la que separa el entorno Argel de Mallorca es de unos 280 kilómetros y la que hay entre Annaba, al este 

del país, y Cerdeña está de unos 220 kilómetros. 
31 Saliendo del oeste de Orán los jóvenes saben que manteniendo un rumbo de 330 grados alcanzan 

Almería. También saben que al oeste de los 320 grados la ruta está más vigilada y se vuelve peligrosa a 

causa del tráfico de drogas entre Marruecos y España.  
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Si por el contrario son detenidos por la policía empieza el largo trámite de la expulsión 

que pasa por la identificación, el reconocimiento por parte del Consulado y el viaje de 

vuelta. No son pocas las ocasiones en las que, por diversos motivos como superar el 

tiempo de retención fijado por la ley32, los migrantes son fichados y soltados. Este 

fenómeno de los harraga33 ha alcanzado gran impacto social en Argelia pues evidencia 

como muchas otras cosas como los problemas de la juventud siguen sin estar resueltos. 

Como ha sucedido con Marruecos es probable que se reduzca antes la migración 

clandestina por la implicación del gobierno argelino bajo presión europea que por la 

mejora de las condiciones socioeconómicas de la juventud.  

 

Conclusiones 

 

Desde que España se convierte en país de inmigración durante los años 1980 

hasta el final de los años 1990, los magrebíes y en particular los marroquíes son la 

nacionalidad que mayor crecimiento tiene hasta llegar a ser en el primer colectivo 

extranjero, el más visible y representativo de este fenómeno. Sin embargo en la última 

década asistimos a un aumento sin precedentes de la inmigración y a una extraordinaria 

diversificación del panorama migratorio en España, en particular a una 

latinoamericanización y más tarde a una europeanización del fenómeno.  

A pesar de estos cambios, los marroquíes siguen siendo, por número de 

permisos, la primera nacionalidad extranjera y los magrebíes son el colectivo más 

estable desde el punto de vista jurídico (visados de residencia y permisos de residencia 

permanentes) y demográfico, al menos en lo que a la estructura por edades se refiere. 

También son un colectivo de fuerte presencia en la mayor parte de las regiones tanto 

urbanas como rurales, especialmente en las de mayor dinamismo económico: las 

grandes ciudades y el litoral mediterráneo.  

Por lo que muestran las estadísticas de permisos y empadronamiento, la 

migración laboral, la reagrupación familiar y las entradas clandestinas van a seguir 

aumentando la comunidad magrebí residente al contrario de lo que se da con otras 

nacionalidades que no necesitan visado para entrar en España. A pesar de la fuerte crisis 
                                                
32 El artículo 62 de última reforma de la Ley de Extranjería (LO 2/2009 de 11 de diciembre) amplia de 40 

a 60 días el tiempo de retención de extranjeros indocumentados.  
33 Esta palabra que proviene de la raíz hriq, que significa fuego, es la que se emplea en los dialectos 

magrebíes para denominar a estos jóvenes que queman el mar y las fronteras.  
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económica todo parece indicar que estamos ante un cambio estructural de la sociedad. 

Esta situación nos sitúa ante la aparición de una minoría lingüística y religiosa como no 

la hay en España desde el siglo XVII. La presencia magrebí en España tiene la 

particularidad de representar una alteridad fuerte y al mismo tiempo próxima como 

sucede con muchos de los aspectos que interrelacionan España y el Magreb desde hace 

siglos. Todo ello pone a la sociedad española ante el doble reto de la gestión de la 

diferencia y de su transformación social e identitaria34.  

Finalmente, esta realidad también nos sitúa ante la emergencia de una 

comunidad, de una clase social mixta y transnacional, que multiplica el vaivén entre 

ambas regiones y entre ambas sociedades, en aspectos que exceden el marco puramente 

migratorio. Es algo que se aprecia en la evolución de las relaciones: el aumento del 

número de pasajeros que transitan por los puertos del sur de España, la mayor 

cooperación en temas políticos, la implicación de la cooperación española, el aumento 

de los intercambios comerciales o el creciente número de turistas. Todo ello altera el 

complejo panorama de las interdependencias entre estos espacios vecinos ligados por 

siglos de proximidad física e histórica.  
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Entre margens culturais: metamorfoses identitárias  

de imigrantes em Portugal 
 

 

Ricardo Vieira 

 

 

1. Cultura dos imigrados e cultura(s) dos imigrantes 

 

Portugal foi considerado durante séculos como país de emigração, que se 

habituou a ver partir o seu povo para as mais diversas paragens do mundo. Contudo, nas 

últimas décadas tem vindo a transformar-se num país de imigração, fenómeno associado 

à descolonização e à entrada na União Europeia. Portugal ocupa um lugar próprio 

dentro do quadro evolução recente das sociedades europeias. De país emigrante, que via 

embarcar para as Américas muitos dos seus filhos, ou, na década de 60, transpor ‘a 

salto’ a fronteira rumo à Europa, nos últimos 15 anos, sobretudo, passou a ser país de 

muitas imigrações1. 

Em menos de meio século, 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 conhecíamos no passado2. 

Portugal tem hoje cerca de meio milhão de imigrantes legais, que representam cerca de 

cinco por cento da população total, fora o número de ilegais que ultrapassa já as cento e 

cinquenta mil pessoas3. 

Com a entrada de milhares de estrangeiros em Portugal, uma imigração 

económica acentuada com a entrada de populações da Europa de Leste, reforça-se a 

matriz multicultural marcada desde há séculos por minorias tradicionais como a 

comunidade cigana, a judaica e a própria comunidade de surdos (que se exprime numa 

língua própria, a língua gestual portuguesa)4. 

                                                
1 LAGES, 2006: 33. 
2 CRUZ, 2004: 12. 
3 SEF, 2006. 
4 SOUTA, 1997: 36. 
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A estrutura ocupacional da população imigrante em Portugal pode dividir-se em 

três grandes categorias: profissionais altamente qualificados, onde se destaca a presença 

de um número significativo de profissionais brasileiros, de que aqui apresentaremos 

algumas vozes; trabalhadores especializados, pequenos empresários, exemplo de outras 

vozes que abordaremos também, e trabalhadores não qualificados, onde dominam os 

refugiados e imigrantes ilegais. 

De facto, a interacção social deu origem a uma renovação das atitudes e das 

formas de expressão cultural em Portugal. Este carácter multicultural da sociedade 

portuguesa é uma realidade seguramente irreversível, particular nos meios urbanos mais 

industrializados onde há mais oportunidades de trabalho. E, como em toda a interacção 

social, também os imigrantes brasileiros se transformaram, se metamorfosearam 

identitariamente5. E é do que aconteceu com alguns brasileiros, dois homens e duas 

mulheres oriundos do que designamos por primeira vaga, que se iniciou nos finais dos 

anos 80 e que era constituída, grosso modo, por mão-de-obra qualificada, que queremos 

aqui apresentar: o Márcio, professor universitário, o Rowney, médico dentista, a 

Antónia, esteticista por conta própria e a Nívea, licenciada em Letras e jornalista de 

rádio. 

Reflectiremos sobre a transformação e as metamorfoses identitárias que ocorrem 

com estes imigrantes provenientes do Brasil, a partir das suas trajectórias sociais e 

experiências de vida, que os tornam num “outro” bem diferente dos seus semelhantes 

que ficaram no país de origem, o que constitui um dos problemas maiores do regresso 

dos imigrados aos seus países: já não os reconhecem, de tão mudados que os 

encontram, e muitas vezes mais cultural que materialmente6. 

Convém registar, rompendo com algum senso comum, que o imigrado não é 

representante da cultura do seu país nem da sua comunidade original. 

 

A chamada “cultura dos imigrados” é, portanto, na realidade, uma cultura 

definida pelos outros, em função dos interesses dos outros, a partir de critérios 

etnocentristas. A “cultura dos imigrados” é tudo aquilo que os faz parecer 

diferentes, e isso apenas. […] Quanto mais é percebido como diferente, mais 

um indivíduo é considerado como “imigrado”. Dos sistemas culturais próprios 

                                                
5 VIEIRA, TRINDADE, 2008; MENDES, 2008. 
6 CUCHE, 1999: 165. 
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dos imigrados, reter-se-á apenas o que conforta a representação dominante 

dessas culturas, a saber, os aspectos mais visíveis e mais surpreendentes. 

Adiantar-se-ão as “tradições”, os “costumes”, os “traços culturais” mais 

“exóticos” […] que permitem definir o imigrado enquanto imigrado, recordar-

lhes as suas origens e, segundo as expressão de Sayad, “chamá-lo às suas 

origens”, o que é uma maneira de o “pôr no seu lugar”7. 

 

Por isso nos referimos aos imigrantes no plural e suas multiculturas, para marcar 

a heterogeneidade dentro do universo, e assumindo mais as idiossincrasias identitárias 

de cada um do que, propriamente, a identidade cultural dos cidadãos provenientes do 

Brasil aqui apresentados. 

Quando se fala em imigrantes há, provavelmente, mais tendência para pensar no 

que os une culturalmente do que no que os distingue. Neste texto, ao contrário, parte-se 

exactamente do princípio de que não há uma cultura dos imigrados ou mesmo dos 

imigrantes mas, antes, modos diferenciados de viver, conviver e se identificar com os 

mundos culturais que cada sujeito atravessa na sua trajectória social. A base da vida 

democrática não pode ser o “Nós” da Nação, mas sim os múltiplos “Eus” que 

constituem a cidadania de uma República, mesmo quando as pessoas se associam para a 

defesa dos seus interesses e a superação da desigualdade de oportunidades resultante de 

diferentes origens de classe, género, estatuto, etc. 

 

Não podemos, portanto, traçar um quadro único das culturas dos imigrados, 

uma vez que elas só existem no plural, na diversidade das situações e dos 

modos de relações interétnicas. Estas culturas são sistemas complexos e 

evolutivos, na medida em que são reinterpretados permanentemente por 

indivíduos cujos interesses categoriais podem ser divergentes, segundo o sexo, 

a geração, o lugar ocupado na estrutura social, etc.8. 

 

 

2. Cultura(s) e identidade(s) de imigrantes 

 

                                                
7 CUCHE, 1999: 156-157. 
8 CUCHE, 1999: 60. 
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Reflictamos, um pouco, sobre como se reconstrói a identidade entre duas 

margens: a cultura de partida e a cultura de chegada. Retomamos, para isso, a teoria da 

transfusão cultural9 e observamos a heterogeneidade de modos de viver entre culturas, 

seja rejeitando a de origem (o caso dos oblatos), seja rejeitando a de chegada num dado 

momento (os monoculturais de acordo com a cultura de partida), seja vivendo de forma 

ambivalente entre as duas (o caso do eu multicultural), seja inventando a terceira 

margem, como dizem os poetas, que corresponde a uma atitude de incluir as diferenças 

culturais por que se passou ao longo da história de vida, num self intercultural (o caso 

do trânsfuga intercultural). 

 

No final de contas, cada um de nós poderia ter sido qualquer outro. Cada um 

de nós é uma virtualidade que poderia ter actualizado em outro tempo, em 

outro lugar, em outra cultura. Analogamente, cada outro é uma virtualidade 

de mim, que eu mesmo não concretizei: mas é eu em estado potencial, é 

aspecto de minha manifestação plena. Desse modo, cada um de nós contém em 

si a humanidade inteira. […] A diferença localizada é preciso compreendê-lo 

como expressão de semelhança geral que permite aos homens diferir; de 

estruturas para além das “identidades” grupais, étnicas ou sociais, que as 

possibilitam em seus aspectos relacionais10. 

 

Efectivamente, na perspectiva desta comunicação, toda a previsão está fora de 

causa. Toda a análise mecanicista e sociologista do encontro de culturas está fora de 

cena. A socialização e as experiências de aprendizagem que decorrem durante uma 

vivência alteram a identidade pessoal duma forma imprevisível.  

 

Algumas pessoas argumentam que o “hibridismo” e o sincretismo – a fusão 

entre diferentes tradições culturais – são uma poderosa fonte criativa, 

produzindo novas formas de cultura, mais apropriadas à modernidade tardia 

que às velhas e contestadas identidades do passado. Outras, entretanto, 

argumentam que o hibridismo, com a indeterminação, a “dupla consciência” e 

                                                
9 VIEIRA, 1999a; VIEIRA, 2009. 
10 RODRIGUES, 2003: 169-170. 
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o relativismo que implica, também tem seus custos e perigos11. 

 

Percebemos a identidade como uma construção complexa, que se funda na 

relação com o outro, e não um estado existencial. Conforme refere Vieira, se a 

identidade implica alguma constância, não se trata no entanto duma repetição 

indefinida do mesmo, mas antes dialéctica, por integração do outro no eu, da mudança 

na continuidade12. 

Quem experimenta contextos migratórios, mediante múltiplas referências 

culturais e situações complexas, tende para o hibridismo identitário ou para a 

mestiçagem. Conforme destaca Hall na situação de diáspora, as identidades se tornam 

múltiplas13. Neste sentido, a busca dos sentidos e pertenças identitárias torna-se 

complexa, requerendo dos sujeitos um trabalho de reflexividade e (re)construção de si 

constante, apelando a mecanismos próprios que lhe permitam gerir as suas 

subjectividades e idiossincrasias. Tendo em conta que os migrantes têm um pé em cada 

local14, presume-se que aconteça uma radicalização das suas identidades híbridas e 

mestiças, pelo processo de pluralização dos espaços estruturais onde se forma a 

identidade15.  

O eu plural inventa-se a cada momento numa multiplicidade de pertenças e 

espaços simbólicos, num processo contínuo de mestiçagem: cada um é aquilo que é 

pelas relações que estabelece e pela forma original com que se apropria do outro, 

tornando-o seu, num balanço contínuo para que o projecto de vida faça sentido. 

 

A mestiçagem autoriza, portanto, a mudança e a transformação cultural, mas 

pela base, quer dizer através do processo de ordem individual, ainda que estes 

se repitam o bastante para darem a impressão de um processo de grupo […]. 

A mestiçagem seria, por outras palavras, factor de subjectivação, na medida 

em que confere ao sujeito a faculdade de se construir e de se traduzir em actos. 

O mesmo é dizer que a mestiçagem não implica unicamente a mistura das 

culturas. Quando entre culturas fortes há um encontro que as não destina a 

                                                
11 HALL, 1997: 91. 
12 VIEIRA, 1999b: 58. 
13 HALL, 2003: 27. 
14 SARUP, 1996: 7. 
15 STOER, MAGALHÃES, 2005: 106. 
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desaparecer, poderão ter lugar processos de influência recíproca, (de 

aculturação, como se diria num outro vocabulário), de transformações 

inovadoras e não necessariamente empobrecedoras […], podem inventar-se 

formas culturais originais que não suplantem por inteiro aquelas das quais 

extraem a sua origem16. 

 

A identidade assume-se como um processo mutável, multidimensional, 

resultante de uma construção social e, resultante assim, também, da sua complexidade. 

Neste quadro, os sujeitos procuram uma coerência identitária através do 

desenvolvimento de uma segurança ontológica que possibilita a continuidade da sua 

auto-identidade pessoal17. Assim, a identidade não é uma constância mecânica, uma 

repetição indefinida do mesmo, mas dialéctica pela integração do outro no mesmo, da 

mudança na continuidade18.  

 

 

3. Entre Cá e Lá: Identidades em Gerúndio 

 

MÁRCIO 

 

A Partida 

 

Márcio está em Portugal há dezoito anos. Veio do Rio de Janeiro. Depois da 

licenciatura em Economia, emigrou para Portugal, país que foi a segunda escolha, para 

fazer o mestrado em Economia europeia na Universidade de Coimbra. É casado com 

uma brasileira, filha de portugueses, e tem uma filha pequena. 

 

Eu vim para Portugal porque eu pertenço a uma vaga de imigração obcecada 

pelos Estados Unidos, o fascínio que os EUA exercem de uma forma 

perniciosa sobre toda a América Latina e sobre o Brasil. Eu queria ir estudar 

Economia nos EUA, na altura tinha a minha poupança, tinha um carro e fiz 

                                                
16 WIEVIORKA, 2002: 92-93. 
17 GIDDENS, 1992: 64. 
18 CAMILLERI, 1989: 44. 
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contas à vida, e vi que não tinha condições, não consegui bolsa, para ir para 

os EUA. […] Despedi-me, agarrei nas minhas poupançazitas, vendi o carro, a 

relação de namoro também terminou e fiquei livre para o mundo. Agarrei nas 

malas e vim embora. E a outra memória que não me vai sair da cabeça, em 

termos de sentimento, eu nunca tinha saído para fora do Brasil, tinha sido a 

primeira vez, eu tinha 23 anos na altura. […] a minha missão era sair do Rio e 

chegar a Coimbra, comecei a pesquisar coisas sobre Coimbra. 

 

 

A fuga para a terceira margem 

 

Contrariamente ao hibridismo, a mestiçagem não é fusão. É disjunção. É fuga 

para uma terceira margem. Essa fuga torna-se consciente quando os olhares e discursos 

que os outros nos devolvem, quer os da primeira, quer os da segunda margem, nos 

dizem que não pertencemos nem a uma nem à outra. A dupla pertença geradora de 

ambiguidade é assim objectivada e a descolagem por uma terceira margem do rio, como 

refere Guimarães Rosa, pode acontecer. 

 

Não, não me considero luso-português. Eu sou brasileiro, toda a minha 

documentação é brasileira, mas, no meu íntimo, sim luso-brasileiro. Hoje em 

qualquer parte do mundo que eu estiver se alguém disser mal de Portugal eu 

sinto aquela manchazinha. Quando faço as minhas análises costumo fazer uma 

base de comparação mental e emocional que é a seguinte: Quando alguém diz 

mal de nós ou do nosso país, por mais que nós sejamos críticos em relação ao 

nosso país tendemos o afastamento porque existe uma mancha que fica e hoje 

em dia sinto-me tão incomodado se falarem mal do Brasil como de Portugal, 

ou seja, quando eu vou ao Brasil e algum brasileiro tece uma crítica negativa 

a Portugal, isso toca-me. Do mesmo modo que se alguém em Portugal fizer 

uma crítica negativa ao Brasil isto também me toca. […] Ninguém sabe de 

onde é que é. E eu hoje sou etnicamente ambíguo porque eu chego ao Brasil e 

não sou brasileiro, para quem não me conhece, se eu chegar hoje ao Brasil e 

falar eu não sou brasileiro, e cá em Portugal, se eu falar não sou português. É 

ao nível dos outros, aos olhos dos outros sou etnicamente ambíguo do ponto de 

vista da oralidade [risos]. […] Da última vez que estive no Rio, lá fui dar uma 
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aula numa pós-graduação... e esse meu amigo, ao apresentar-me perante os 

meus colegas da universidade, dizia, olhem está aqui o meu amigo português. 

[…] Por outro lado eu não tenho um único amigo brasileiro em Portugal. 

 

A alimentação pode servir para avaliar, de forma mais ou menos objectiva, a 

forma particular como cada sujeito manipula as suas diferentes pertenças. Para o 

Márcio, a picanha e a caipirinha representam a sua ligação à primeira margem; servem 

como suportes simbólicos de ancoragem à cultura brasileira. Servem de viagem cultural 

até à primeira margem. 

 

Tenho necessidade da picanha, por exemplo, mas não preciso ir ao 

restaurante, picanha compro. Faço caipirinha em casa e é muito boa, toda a 

gente gosta da minha caipirinha, há pessoas que vão lá em casa só por causa 

da minha caipirinha. 

 

Tal como ocorre com a gastronomia, também o futebol serve de catalisador da 

identidade. É possível saber, através da adesão ou ligação clubista, o peso, ainda que 

remanescente, das várias pertenças. 

 

Quando há jogos do Brasil com Portugal torço pelo Brasil […] não gostava 

que Portugal perdesse, mas gostava que o Brasil ganhasse. 

 

 

ROWNEY 

 

O eu intercultural 

 

Rowney é cirurgião dentista. Está em Portugal há vinte anos. Tem uma família 

luso-brasileira. A mulher é portuguesa, do Porto e têm duas filhas do primeiro 

casamento. Embora nascidas em Portugal, não lhes foi concedida, na altura, a 

nacionalidade portuguesa, devido à legislação que vigorava então. Rowney reclama para 

si o direito de ser tudo: da primeira, da segunda e de todas as margens. Assume-se como 

um projecto em aberto. 
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Eu sinto-me um cidadão da Terra. Eu não sou aquilo que nasci, eu sou o que 

construí, eu sou o que sou hoje. Se vai ser assim amanhã, não sei, 

provavelmente não. Provavelmente amanhã vou juntar mais coisas, mais 

aprendizagens, mais experiências e se calhar vou estar diferente, vou estar 

com outras visões, até me posso tornar um fundamentalista ou ainda um 

indivíduo mais aberto do que sou hoje. Não vejo as coisas com essa fixação no 

tempo. A minha experiência de vida foi fundamental para essa minha 

capacidade camaleónica de me adaptar. 

 

A sua adesão à cultura de partida faz-se por um apego às tradições alimentares 

do Brasil e a firme recusa de pratos tradicionais portugueses. Esta identificação 

primordial é também fortemente reivindicada através de um investimento afectivo na 

escola de samba da Portela ou no clube de futebol brasileiro Flamengo, investimento 

que não faz em qualquer clube português.  

 

Não me peçam para torcer por outra escola que não seja a Portela, não vale a 

pena, é a escola de samba do meu coração cujas cores são azul e prata. Eu 

assisto ao desfile da Portela religiosamente os outros vejo [risos], é um pouco 

ritual, também há o ritual quando sento para ver o Flamengo a jogar não é a 

mesma coisa que sentar para ver o Porto jogar ou o Benfica. Quando o 

Flamengo joga saiam de perto de mim porque aí o fundamentalismo quase 

chega às raias da loucura [risos] tenho os meus pontos fracos, sou humano. O 

Flamengo é que é o meu coração, o que é que eu vou fazer eu não consigo 

torcer por outra equipa. Quando estão ali duas equipas a defrontarem-se 

escolhe-se uma para ter mais simpatia mas não me consigo fixar por outra 

equipa, não dá para sofrer, é o Flamengo. 

 

Se o futebol funciona como âncora importante à cultura de partida, essa 

dimensão ontológica, o apelo das raízes, é reforçada pelas preferências alimentares, 

inequivocamente brasileiras. 

 

Eu não me adaptei facilmente do ponto de vista alimentar, na altura em que 

cheguei a Portugal, os cozidos, os grelhados não faziam parte da minha 

alimentação, eu até hoje continuo a alimentar-me brasileiramente, abomino 
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couves, então caldo verde é uma questão fora de qualquer conversa, o cozido à 

portuguesa é um prato que não me serve para rigorosamente nada, entretanto 

o bacalhau do jeito que for, “marcha” que é uma “gracinha”, tenho um 

“asco” de sardinha assada para mim aquilo é a visão do inferno, é o quadro 

de Dante bem pintado, mas em contra partida sou apaixonado por um 

robalinho grelhado, há uma identificação com as coisas e não com a 

nacionalidade delas. E posso me gabar de ter ensinado a minha esposa a fazer 

muita coisa que ela faz hoje, de comida brasileira e não só. 

 

Através da família portuguesa, das filhas, e da nação, simbolizada pelo hino que 

entoa de forma emocionada, este imigrante brasileiro reclama a sua portugalidade. 

 

Você coloca pão para assar no forno, o que é que sai de lá? Pão ou borboleta? 

Sai pão. Portanto, as minhas filhas são portuguesas, elas nasceram aqui, filhas 

de pais brasileiros mas são portuguesas, sempre senti isto. A questão é saber 

qual o enfoque que se vai dar a esta questão, oficialmente não são, 

tecnicamente se calhar também não. Eu, inicialmente, mantive-me 

completamente brasileiro, imigrante sem laços. O estatuto de igualdades, 

direitos e deveres transforma-me num indivíduo brasileiro com os mesmos 

direitos e deveres de um cidadão português, é como se eu fosse português de 

brincadeira. O Hino Português me faz muita diferença, eu tenho uma relação 

com o Hino Português muito curiosa porque quando eu chego a Portugal e 

vejo a eloquência, a rapidez com que o hino chega aos portugueses, eu fiquei 

completamente encantado com isso, então ficou uma simpatia muito grande 

pelo hino. Hoje quando se canta o hino nos jogos da selecção, por exemplo, há 

bem pouco tempo estava a começar um jogo de Portugal e começámos a 

cantar o hino “Heróis do mar nobre povo …” e as minhas filhas ficaram a 

olhar para mim e perguntaram-me se eu sabia o hino todo. Claro que eu sei 

como é que eu vivo há 17 anos aqui e não ia saber o hino, esse hino para mim 

já faz muita diferença. A “portugalidade” já me é muito cara. Não vou deixar 

de ser brasileiro nunca. 

 

 

A metamorfose 
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Tal como vimos no caso de Márcio, é também o olhar dos outros que permite 

objectivar a transformação operada e tomar consciência dessa disjunção da identidade. 

 

Eu não sou o Rowney sempre, muitas vezes não tão directamente, mas mais 

pelas costas, eu sou “O Brasileiro”, ah é aquele médico brasileiro. Isso dá-te 

uma dimensão da importância da conduta que cada indivíduo como uma 

individualidade tem fora do seu país, você é representante do seu país. Não 

sou brasileiro mas também posso dizer que sou português. 

 

 

A fuga pela terceira margem do rio 

 

Com um pé em cada margem, onde criou raízes, Rowney é como uma orquídea, 

viajando pelo espaço em busca da terceira margem, do terceiro lugar, o lugar que não 

existe em parte nenhuma, ou que poderia ser qualquer lugar da Terra. 

 

Claro que eu tenho raízes, não há como negar isso, agora não quer dizer que 

eu não possa estar bem onde estou. As raízes das orquídeas estão metidas na 

árvore que as sustenta, mas elas às vezes vão até o solo, as raízes das 

orquídeas são muito grandes, a planta é que é pequenina. A sensação que eu 

tenho é que o Brasil é pequeno demais, Portugal é pequeno demais. Se por 

qualquer razão eu tivesse que ir viver para a Rússia ou para a Bulgária eu 

iria, não sei se teria mais ou menos dificuldade, mas eu não encararia com 

nenhum receio o facto de ir viver para a Bulgária. O emigrante é um sem 

terra, não tem lugar no mundo, haviam de criar imediatamente a “Imigrónia” 

[risos] porque é um problema seríssimo, eu aqui em Portugal sou brasileiro e 

quando vou ao Brasil sou português. A “Imigrónia” não existe, eu não tenho 

canto. Hoje quando vou ao Brasil toda a gente me chama “O Português”. Há 

2 cidades no mundo que eu trocaria Leiria por qualquer uma delas: Barcelona 

e Rio de Janeiro, mas este não existe mais, é uma cidade extremamente 

violenta, abusivamente desumana para aquilo que eu gosto. E sou 

completamente siderado por Barcelona, rendido, são as 2 cidades que me 
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encantam definitivamente a nível de modo de vida e isso dá mais ou menos 

uma ideia da minha maneira de ser, sou pouco ligado a formalidades. 

 

 

4. Conclusão 

 

Estamos perante diferentes modos de gerir as identificações numa trajectória 

heterogénea que aqui analisamos e denominamos de forma simples entre a primeira e a 

segunda margem culturais. Semelhanças há entre as quatro vozes, mas é mais sobre as 

diferenças que queremos retirar algumas leituras conclusivas.  

Centrando-nos nas especificidades e singularidades de cada sujeito, tentámos 

compreender a forma como cada um gere as suas subjectividades numa realidade 

diferente da de onde partiram, e que hoje habitam, embora uns optem por se identificar 

mais com uma das margens e outros por reconhecer em si as múltiplas referências que 

experimentam entre margens. 

É possível nestes dois casos que têm como primeira margem o Brasil e a 

segunda Portugal, perceber aqueles que se assumem como cidadãos do mundo e que 

não vêem a segunda margem como cultura de chegada mas antes como um gerúndio do 

viver a caminho de outros projectos sempre em aberto, como é o caso explícito do 

Rowney; outros há que usam a segunda margem como um passaporte para voltar à 

primeira com alguns sonhos realizados, acreditando que no regresso são os mesmos, 

que regressam à mesma realidade que deixaram, quando nem uma coisa nem outra 

acaba por acontecer. 

Outros há, ainda, como às vezes parece ser o Márcio, que aceitam encaixar-se no 

estereótipo de procurar ser entre duas formas de ser, e auto-designando-se como 

“etnicamente ambíguos”, resultantes da classificação percepcionada no olhar dos outros 

sobre quem vive entre margens. 

O processo identitário é um caminho de aprendizagens constantes, assente na 

reflexividade e agência de cada sujeito, num jogo entre os possíveis e os desejáveis, que 

busca o equilíbrio entre o eu e os outros, para atribuir sentido e continuidade ao self. 

Cada sujeito integra, assim, de modo sincrético, a pluralidade de referências de que 

dispõe, possuindo uma identidade de geometria variável19. 

                                                
19 CUCHE, 1999: 149. 
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O Douro: estrada emigratória nos séculos XIX e XX –  

os casos de Torre de Moncorvo e Carrazeda de Ansiães 
 

 
Virgílio Tavares 

 
 

Introdução 

 

As questões relacionadas com as migrações Ibéricas têm sido levantadas e 

estudadas por diversos especialistas ao longo dos últimos anos. Este Seminário vem 

proporcionar um excelente momento de apresentação de novos estudos por cientistas 

sociais ibéricos, ao mesmo tempo que provoca a reflexão e o debate sobre o processo do 

seu desenvolvimento, com vista a uma melhor compreensão da realidade actual. Até 

porque, como se sabe, a Ibéria tem tido uma mobilidade migratória constante, com 

alterações dos fluxos migratórios, quer a nível de origem, quer a nível de implicações 

sociais. 

As análises destas questões sobre migrações têm sido diversificadas 

descortinando causas, tendências, transformações sociais e impactos nas diferentes 

sociedades envolvidas: as de origem e as de chegada1. 

Contudo, há ainda aspectos menos abordados e que são pertinentes, como é o 

caso da forma como o emigrante chegava, das suas terras até ao local donde partiam os 

barcos que atravessavam o Atlântico. Ou seja, que meios de transporte ou vias de 

comunicação utilizavam para se deslocarem das suas terras do interior até ao litoral. 

Na verdade há trabalhos sobre emigração muito bem elaborados, que se referem 

aos navios que do Porto, de Leixões ou de Lisboa rumavam ao Brasil e a outros pontos 

da América. Mas não referem a forma como chegavam até esses locais de embarque.  

                                                
1 Há muitos investigadores com trabalhos sobre emigrações. A título de exemplo podemos referir: 

Fernando de Sousa, Gladys Sabina Ribeiro, Henrique Rodrigues, Isménia de Lima Martins, Jorge 

Carvalho Arroteia, Jorge Fernandes Alves, José Alvarez, José Jobson de Andrade Arruda, Lená Medeiros 

de Meneses, Lorenzo Lopez Trigal, Maria da Conceição Meireles Pereira, Maria Ester Martinez 

Quinteiro, Maria João da C. Ferreira, Maria José Ferraria, Maria Ortelinda B. Gonçalves, Miriam Halpern 

Pereira, Paulo Amorim, Regina Sá Brito Fins, Ricard Morén Alegret, entre muitos outros. 
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É assim natural que se nos coloquem questões, nomeadamente: como é que as 

pessoas de Trás-os-Montes e Alto Douro chegavam ao Porto nos séculos XIX e XX? 

Particularmente no século XIX, quando as vias de comunicação estavam muita 

atrasadas, que meios de transporte utilizavam? E mais nos admiramos se considerarmos 

zonas como o distrito de Bragança, e nomeadamente o sul, cuja interioridade tem 

marcado negativamente o desenvolvimento das vias de comunicação, pois ainda 

actualmente é o único distrito de Portugal Continental sem um quilómetro de auto-

estrada. 

Conhecendo nós a realidade desta região, sabendo que o Rio Douro foi muito 

importante como via de comunicação nomeadamente para o transporte do vinho do 

Porto, em especial para as populações das suas margens, concebemos o tema do nosso 

estudo: O Douro: Estrada Emigratória nos séculos XIX e XX. O objectivo era dar 

resposta às questões mencionadas, tentando conhecer qual o transporte usado para 

chegarem aos locais de saída do país. Para que houvesse alguma limitação do espaço já 

que temporalmente era muito vasto, propusemos incidir mais sobre os casos de Torre de 

Moncorvo e Carrazeda de Ansiães. Afinal são dois concelhos ribeirinhos do Douro, 

inseridos na Zona Demarcada do Alto Douro Vinhateiro, ambos na margem direita, que 

tiveram, ao longo dos anos, barcas de passagem do rio e são do nosso conhecimento 

pessoal há já algumas dezenas de anos. 

Para conseguir dar resposta à nossa problemática usaram-se várias fontes, 

destacando obras existentes sobre o tema, recorrendo aos Arquivos distritais de 

Bragança e do Porto, ao Arquivo Histórico de Torre de Moncorvo. Consultou-se ainda 

literatura da época e recorreu-se a fontes orais diversificadas. Não nos esquecemos das 

fontes hemerográficas, com a observação de alguns periódicos regionais. 

Os resultados a que chegamos estão muito longe de nos satisfazerem, mas 

entendemos que são um modesto contributo para esclarecer um pouco mais da vida do 

emigrante que tinha pela frente uma primeira etapa a cumprir: a de saber como chegar 

até ao local de partida do País para o local de destino. 

 

 

O rio Douro – breve caracterização do espaço 

 

O Rio Douro é um rio Ibérico que nasce em Espanha e vai desaguar ao 

Atlântico, na cidade do Porto, em território português. Era já muito conhecido durante a 
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dominação romana e servia de fronteira entre a Callaecia e a Lusitana na divisão da 

Espanha feita no tempo do Imperador Augusto. O seu percurso de mais de 900 

quilómetros de extensão tem um leito profundo com margens escarpadas e acentuadas 

rupturas de declive. Possui rápidos e gargantas apertadas entalhadas de granito. 

 
Figura n.º 1 

 
 

Depois de nascer na serra do Urbión e de atravessar os campos de Toro, banha 

as muralhas de Zamora começando a familiarizar-se com os campos de grandes 

vinhedos. A seguir recebe o rio Esla para entrar em Portugal por Miranda do Douro. 

Desde aí até Barca d’Alva são muitos os passos perigosos e apertados que o rio dá, com 

muitas cachoeiras que torna o percurso difícil. É nesta zona internacional com enorme 

declive, ladeado de altas arribas, que foram construídas algumas barragens 

hidroeléctricas internacionais, como é o caso de Miranda do Douro, Bemposta, Picote, 

Saucelhe e Aldeadávila. 

Após Barca d’Alva e até ao Porto, o Douro tem zonas planas e remanseadas, 

mas igualmente aparecem regiões muito acidentadas, apertando-se entre montanhas 

altas e tem de seguir, muitas vezes abruptamente, caminhos tortuosos.  

O espaço que nós seleccionamos para estudo é constituído pelos concelhos de 

Torre de Moncorvo e Carrazeda de Ansiães, ambos banhados pelo rio Douro e situados 

na sua margem direita. 

O concelho de Torre de Moncorvo tem, no seu termo, uma área considerável de 

margem do rio Douro, que começa na aldeia de Urros, limite com Ligares de Freixo de 

Espada à Cinta e vai até à aldeia de Lousa, no sítio da Cadima. Aqui começa o concelho 



 

 197

de Carrazeda e Ansiães e segue o rio até à aldeia de Foz do Tua, já na confluência do rio 

Tua com o Douro. 

Como se vê, é uma distância considerável banhada pelo Douro. Inclui pontos 

difíceis de navegação do rio, como o estreito do Saião entre o Monte Meão e a Fragada, 

e a célebre Cachão da Valeira. Tem também zonas de antigos entrepostos comerciais 

que serviam a região transmontana, como foi o caso dos portos fluviais de Foz Tua e 

Foz do Sabor. 

 
Figura n.º 2 

 
 

Toda a zona interior do distrito de Bragança poderia chegar ao Douro através 

destes dois concelhos e do de Freixo de Espada à Cinta, este mais a norte e por isso 

mais afastado da foz, isto é, do litoral. O distrito de Vila Real tinha acesso ao Douro 

após o rio Tua, através de concelhos como o de Alijó, Sabrosa ou Peso da Régua entre 

outros. 

Na margem esquerda do rio havia igualmente povoações ribeirinhas que o 

utilizavam também. Claro que o rio Douro não termina na Régua e, no seu percurso até 

ao Porto, muitos outros concelhos e zonas servia. Porém, a nossa área de estudo situa-se 

no Alto Douro/Douro Superior, abrangendo o Nordeste transmontano.  

Daqui saíram também muitos emigrantes como o provam os passaportes do 

Governo Civil de Bragança, bem como os testemunhos de muitas dessas gerações e seus 

descendentes que acabaram por regressar às suas terras de origem. Vamos assim saber 

como é que esses emigrantes chegaram ao litoral. 
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O Douro – estrada emigratória nos séculos XIX e XX 

 

O rio Douro sempre foi navegável, embora não na sua extensão total. Até ao 

século XVIII os barcos não passavam o Cachão da Valeira. Por isso, o porto fluvial 

mais a norte, nessa altura, era o de Foz Tua. Ele era o último porto do Douro onde 

vinham embarcar os produtos agrícolas de Trás-os-Montes, principalmente os da 

antiga Comarca de Moncorvo2.  

Nessa época as acessibilidades da região eram muito deficientes. As vias de 

comunicação existentes eram apenas os caminhos pedonais sem qualquer preparação 

prévia, por entre a vegetação natural e a própria configuração do solo. Estradas apenas 

as que ligavam os núcleos mais populosos da região como Vila Real, Bragança e 

Lamego. O que caracterizava o espaço era o isolamento e a tendência para uma enorme 

economia fechada.  

Estava assim reservado às linhas fluviais um papel fundamental. De facto, estas 

vias, particularmente o rio Douro, apesar dos perigos sempre presentes nas 

“correntezas”, eram o meio mais seguro de acesso à cidade do Porto, de onde 

provinham o sal, o peixe, os tecidos, (ou os adubos já no século XIX), e para onde eram 

transportados o vinho, os citrinos, a amêndoa, o azeite, alguns cereais, sendo estes 

oriundos dos lugares situados a maiores altitudes3. 

Nem a zona demarcada do Douro trazia mais desenvolvimento em termos de 

comunicações. Em 1756 a criação da “Companhia Geral da Agricultura dos Vinhos do 

Alto Douro” e a demarcação da área trouxe algumas mudanças, mas com alguma 

lentidão.  

Entre 1780 e 1791 teve lugar a primeira grande obra hidráulica realizada na 

região: a demolição do Cachão da Valeira. A navegação do rio prolongou-se e os barcos 

passaram a chegar a Barca d’Alva. É nessa altura que começa a nascer outro porto 

fluvial que vai ter alguma importância durante o século XIX: o da Foz do Sabor. 

 
Figura n.º 3 

                                                
2 VILLAMAIOR, 1876: 111. 
3 PINA, 1996-1997: 76. 
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Neste século os acessos ao Porto tinham melhorado, apesar de continuarem 

difíceis, pois até Villa Maior refere que no Pocinho passa a antiga estrada de Lisboa a 

Bragança; estrada outrora muito concorrida, mas que há longos anos se acha em 

completa ruína4.  

E o que é facto é que as obras nas vias de comunicação não se realizavam, pois a 

instabilidade política e económica associada às invasões francesas e às lutas liberais, 

inviabilizavam até a simples manutenção da rede viária existente, razão pela qual o rio 

Douro permaneceu ainda como via preferencial de acesso até meados do século XIX5.  

Só após 1852 com o Fontismo haveria algumas transformações que, no caso do 

Douro, devido à crise vinícola, teve de se aguardar para o final da década de setenta 

para ver chegar o caminho-de-ferro. Mas o movimento fluvial continuava a ser intenso, 

com localidades como Barqueiros, o limite mais ocidental da região demarcada, a 

atingirem um desenvolvimento muito grande devido a esta actividade dos barcos de 

transporte6. 

                                                
4 VILLAMAIOR, 1876: 81. 
5 PINA, 1996-1997: 83. 
6 Como rio de montanha o Douro tinha um curso que variava segundo as estações do ano. Magro e 

pedregoso no Verão, caudaloso, violento e sujo, no Inverno, quando andava o “rio grande”, ele fazia com 

que a sua navegação se tornasse um acto não só trabalhoso, mas também arriscado. Daí que os seus 

navegantes o tivessem caracterizado como um “rio de mau navegar”. Para que a sua navegação fosse 

possível, foi necessário encontrar um barco que se adequasse à natureza da corrente: o rabelo. 

Efectivamente, de fundo chato, ladeiro, “navegando com cesta à flor da água”, passava por cima dos 
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Havia pois três portos fluviais entre os rios Tua e Águeda, afluentes do Douro: 

Foz Tua, Foz do Sabor e Barca d’Alva. Todos eles serviam a região transmontana e alto 

duriense, mas ainda a Beira Alta e até os vizinhos territórios fronteiriços de Espanha, 

nas zonas de Freixo e Barca d’Alva. 

Aquém da fronteira espanhola, o Cais de Barca d’Alva era, no século XIX, o 

primeiro porto que se encontrava sobre o Douro. As comunicações com o país eram 

difíceis, tanto pela Beira como por Trás-os-Montes, porque não havia uma única 

estrada e o acesso pelo rio era também difícil. Por terra os barrancos e 

despenhadeiros, pelo rio as fragas, os baixios, os rápidos, em que são frequentes os 

naufrágios e as avarias. Só do lado de Espanha se encontra uma estrada carreteira, há 

poucos anos terminada, que vindo de Salamanca à Frexeneda se prolonga até ao cais 

do Terron, único ponto de embarque que a Espanha tem sobre o Douro7. 

Apesar disso estava ali instalada uma importante alfândega de fronteira.  

O porto da Foz do Sabor ganha movimento no século XIX também com os 

produtos a irem de Bragança, de Miranda e de toda aquela parte da província, 

percorrendo vales e montes, galgando despenhadeiros e atravessando torrentes, para ali 

serem embarcados no Douro com destino ao Porto. Ali havia armazéns nas duas 

margens. Os da margem direita do Sabor, a que chamavam Cais das Cabanas, recebiam 

produtos agrícolas de Bragança, Vila Flor, Mirandela e os que vinham pelo caminho da 

Vilariça. Enquanto que os armazéns da margem esquerda, do Rego da Barca, recebiam 

o comércio de Moncorvo, Mogadouro e Miranda do Douro8. 

O Porto fluvial de Foz do Tua recebia produtos vindos de Carrazeda de Ansiães, 

Murça, Alijó e outros pontos do distrito de Vila Real e Bragança. 

Através destes portos se faziam chegar ao Porto os produtos da região 

transmontana e alto duriense, nomeadamente dos concelhos de Torre de Moncorvo e 

Carrazeda de Ansiães, utilizando o Douro como via de comunicação. Mesmo sem se 

terem encontrado elementos quantificáveis que nos permitissem elaborar quadros 

estatísticos, pode-se afirmar que o transporte de passageiros era igualmente efectuado 

                                                                                                                                          
baixios estivais. De leme comprido e forte, que se alongava em forma de rabo (daí o seu nome), permitia 

que o seu timoneiro lhe imprimisse mudanças de rumo repentinas. De tamanho esguio, equilibrava-se nas 

velozes correntes inverniças. De velas rectangulares, feitas de pano de linho, aproveitava, para subir, o 

vento que soprava do mar. Ver COSTA, 1997: 314. 
7 VILLAMAIOR, 1876: 65-66. 
8 VILLAMAIOR, 1876: 85. 
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nos barcos através do rio Douro. O transporte dos emigrantes que deixavam as suas 

terras circundantes ao Douro e procuravam o Porto para embarcarem, não podiam fugir 

desta via fluvial pois não tinham outra melhor como alternativa. 

Na consulta dos passaportes tirados no Governo Civil de Bragança não há 

indicações sobre o meio de transporte usado para chegarem das suas terras ao litoral. Os 

passaportes apresentados no Porto e nos registos de passageiros quer no embarque, quer 

no desembarque, não temos informação que tenham qualquer indicação sobre o 

percurso inicial do emigrante entre a sua terra natal e o local de embarque no Porto ou 

em Leixões. Por isso tivemos de consultar alguns jornais regionais, como o Notícias de 

Mirandela… Também não vimos referências ao assunto em questão. Só nos restaram 

algumas informações a nível de literatura novelesca ou contos de autores nacionais e da 

região como Alexandre Herculano, Miguel Torga, Campos Monteiro, Guerra Junqueiro, 

João da Chela e outros. 

Que houve emigração de Trás-os-Montes nos séculos XIX e XX é um facto. 

Estudos diversos, oficiais e não só, como os de Jorge Carvalho Arroteia, Manuel 

Nazareth, Fernando de Sousa, Maria da Graça Martins são disso bons exemplos.  

Nos passaportes do Governo Civil de Bragança encontrámos os seguintes 

registos de emigrantes da região transmontana que tiraram o referido documento para se 

ausentarem do País, em relação ao século XIX, embora possamos entender que haveria 

muitos casos que emigravam sem recorrerem ao processo legal. Mesmo assim, e como 

referência, procuramos encontrar nos passaportes alguma indicação sobre a forma como 

se deslocavam das suas terras até ao porto de embarque. Contudo, nada incluíam sobre 

esta situação. Apenas pudemos confirmar que houve efectivamente emigração legal, 

com recurso a passaportes, omitindo o meio de transporte usado até ao local de saída do 

País. 

 
Quadro n.º 1 

N.º de registos de passaportes no Governo Civil de Bragança (1852-1859) 
Anos 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 

N.º registos 8 1 3 18 7 7 22 33 

 
Quadro n.º 2 

N.º de registos de passaportes no Governo Civil de Bragança (1865-1872) 
Anos 1865 1866 18679 1868 1869 1870 1871 1872 

                                                
9 Não se encontraram elementos para o ano de 1867. 
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N.º registos 102 45 - 58 19 32 21 46 

 
Quadro n.º 3 

N.º de registos de passaportes no Governo Civil de Bragança (1873-1880) 
Anos 1873 1874 1875 1876 187710 1878 1879 1880 

N.º registos 67 34 33 19 - 10 14 12 

 
Quadro n.º 4 

N.º de registos de passaportes no Governo Civil de Bragança (1881-1888) 
Anos 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 

N.º registos 19 18 40 38 21 33 47 281 

 

 Ou seja, num total de 1 108 registos de passaportes observados entre 1855 e 

1888, nenhum deles indicava qual o meio de transporte a utilizar até ao local de 

embarque, este sim referido. O mesmo acontecia em relação ao ano de 1889, em que 

foram registados 237 passaportes. Os registos contêm outros dados, como os pessoais, 

da terra de nascimento e residência, o país de destino. 

De Torre de Moncorvo e Carrazeda de Ansiães eram em número muito reduzido. 

Em 1859 eram apenas 2 do concelho de Moncorvo e 9 de Carrazeda de Ansiães. A 

grande maioria ia para o Brasil. Em 1888 dos 48 registos até 5 de Abril, 45 destinavam-

se ao Brasil, 2 a África e um para Espanha. 

Ora, estes emigrantes do século XIX do distrito de Bragança como chegaram ao 

Porto? Não há elementos concretos que nos permitam responder taxativamente à 

questão. Apenas se pode referir que, naturalmente, terão usado o meio de transporte 

único e mais utilizado que ara o barco pelo rio Douro, já que as estradas eram péssimas, 

as diligências demoravam imenso e não eram tão seguras. Por outro lado, uma vez que o 

barco rabelo era usado para transporte do Vinho do porto até Vila Nova de Gaia, era 

igualmente natural que muitos usassem esse mesmo transporte11. 

                                                
10 Não se encontraram os registos do ano de 1877. 
11 “Havia rabelos de cinco a oitenta pipas. Além de cascos eles transportavam do Alto Douro para o Porto 

cortiça, madeira, casca, lenha, carqueja, caruma, achas, fruta (laranja, amêndoa e castanha), hortaliça, 

cereais, lã, sumagre, gaiolas de criação e reses miúdas. Na torna-viagem, do Porto para cima, carregava 

cascos vazios ou cheios de aguardente e todo o género de mercadorias necessárias ao consumo das 

populações ribeirinhas. Conquanto menos, depois da abertura da linha férrea do vale do rio Douro, em 

1887, também transportavam pessoas. Havia mesmo um barco de carreira ou semanal. O rabelo era ainda 

usado para pescar. Em 1883 havia cerca de 800, de várias lotações. O seu número e actividade 

justificaram então a criação, no Peso da Régua, nesse mesmo ano, da Companhia de Seguros dos Arrais 
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Por isso se pode inferir que o rio Douro foi a estrada emigratória de excelência 

dos que partiam para fora do país e deixavam as suas terras do concelho de Carrazeda e 

de Torre de Moncorvo, bem como doutros do distrito de Bragança. 

No último quartel do século XIX há alterações no desenvolvimento das vias de 

comunicação em Portugal que também atingem a região do Douro. Além das vias 

rodoviárias, começava a surgir o comboio. 

 
Figura n.º 4 

 
 

Quando a linha férrea do Douro foi construída, a via fluvial foi sendo 

abandonada como transporte de passageiros para o Porto, substituída pelo comboio. 

Essa transição fez-se gradualmente, à medida que a linha ia penetrando no interior, 

Douro acima. Foi a 5 de Julho de 1879 que o comboio chegou à Régua e a Junho do ano 

seguinte ao Pinhão. O troço Pinhão-Tua foi inaugurado em Setembro de 1883 e o de 

Tua-Pocinho a 10 de Janeiro de 1887. Só a 19 de Dezembro desse ano é que o comboio 

atingiu Barca D’Alva. 

Entre 1883 e 1887, o Douro continuava a ser a via de comunicação fluvial de 

passageiros e mercadorias até ao Tua. Daqui para o Porto era usado o comboio por ser 

mais rápido, moderno e seguro.  

                                                                                                                                          
do rio Douro. Esta segurava tantos barcos como mercadorias. Só no concelho de Mesão Frio havia, em 

1886, 30 arrais e 638 marinheiros. Embora se construíssem rabelos em qualquer ancoradouro, mormente 

nos que ficavam mais perto da madeira, os principais estaleiros localizavam-se em Castelo de Paiva, 

Vimieiro, Porto Antigo, Barqueiros, Entre-os-Rios e Bitetos”. Ver COSTA, 1997: 34-35. 
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Campos Monteiro, um romancista de Torre de Moncorvo, na novela “Um Aviso 

do Céu” retrata uma das viagens do barco de carreira que existia entre a Foz do Sabor e 

a do Tua, ponto terminal, nesse tempo da linha do Douro. A partida era do Rego da 

Barca, pequena aldeia encravada defronte da Foz do Sabor mas na margem esquerda do 

rio e direita do Douro. Partia às 2 horas da madrugada às terças e sextas-feiras. 

Os viajantes reuniam-se no pequeno largo da povoação, vindos de vários pontos 

da região. Entre eles ia uma viúva de Alfândega da Fé que acompanhava o filho mais 

velho com destino ao Brasil, utilizando a barca Santa Quitéria. Não veio a efectuar-se a 

viagem até Pernambuco, pois, no Cachão da Valeira, local de difícil passagem do rio 

Douro na altura, tinham passado por momentos difíceis e a viúva não deixara 

desembarcar o filho em S. Mamede do Tua para apanhar o comboio, levando-o de 

regresso para casa no mesmo barco da carreira, pois entendera um “um aviso do céu” o 

susto da Valeira. 

Por aqui se vê que até 1887 continuou a fazer-se a viagem entre Foz do Sabor e 

Foz Tua em barco. Só depois daquela data, já com o comboio a percorrer os carris do 

Porto até Barca d’Alva é que o rio deixou de ser utilizado como via de acesso ao Porto. 

Passou a ser a Linha de Caminho de Ferro a mais usada para escoar os emigrantes da 

região transmontana e restantes passageiros, mas também, a pouco e pouco, as 

mercadorias.  

Por isso, a partir da última década do século XIX e durante o século XX o Douro 

deixa de ser a Estrada Emigratória, continuando a ser, por mais alguns anos a estrada do 

vinho do Porto. Os Barcos Rabelos levavam as pipas cheias do néctar duriense até Vila 

Nova de Gaia. Não quer dizer que também não fossem alguns passageiros, mas em 

número muito reduzido12. 

                                                
12 “William Copperfield tinha notado que Moncorvo era, nesse tempo, o grande empório comercial de 

toda a região de Entre-Douro-e-Sabor. Situado ao sul do distrito, e a pouca distância do rio – ao tempo a 

única via regular de transportes – era ali que vinham desaguar os produtos agrícolas de oito concelhos e 

todas as mercadorias que meia província necessitava de importar. Quotidianamente subiam o Douro 

grandes barcos rabelos, que no Rego-da-Barca descarregavam os mais diversos artigos, fabricados no 

Porto ou no estrangeiro. Em troca, recebiam as pipas de vinho generoso, os cascos de azeite, os fardos de 

lã, os sacos de amêndoa e de milho… O negócio continuou progredindo, e só uma grande calamidade 

poderia perturbá-lo.E a calamidade surgiu por fim, com a abertura de estradas a macadame e da linha 

férrea de Miranda. As circunstâncias modificavam-se. Os produtos vindos de lá de cima, dos concelhos 

setentrionais, iam direitos ao Pocinho, onde sofriam transbordo para o comboio do Douro. Da mesma 
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Na primeira metade do século XX a rede de comunicações da região duriense 

ainda continuava com deficiências crónicas pois, por exemplo, da estação do Pocinho 

sai o alvacento macadam, talhado no flanco da montanha, que leva a Vila Nova de Foz 

Côa. Como para Moncorvo, o transporte faz-se em diligência que se vai arrastando 

penosamente pela íngreme subida sobranceira à veiga…13  

O comboio marcava agora o principal meio de transporte para se chegar do Alto 

Douro e Douro Superior até ao Porto. Porém, em 1909 as cheias trouxeram graves 

danos: (…) desde Mosteirô à Ferradosa, numa extensão de perto de 78 quilómetros, as 

águas do Douro invadiram-na, agora, chegando aqui e acolá ao nível dos carris e às 

vigas das pontes, corroendo aterros, entrando na estação da Ermida, deitando por 

terra os postes telegráficos. De Ferradosa à Barca d’Alva há também estragos em 

muitos pontos, não tão importantes, porém, como da Ferradosa a Mosteirô. As 

Comunicações ficaram interrompidas14.  

Por conseguinte, e dado o arrastamento das obras por muito tempo, coube aos 

velhos barcos rabelos ganhar novo fôlego na prestação dos seus serviços, navegando no 

Douro. No entanto, isto foi sazonal, dado que o movimento fluvial começara a decair.15 

Ora, os emigrantes aumentaram em número nesta altura. Recorrendo aos dados 

relativos ao início do século XX, encontramos em Torre de Moncorvo, entre 1901 e 

1920 um valor mais elevado de emigrantes: 4 812 (9,99%). No mesmo período, 

Carrazeda de Ansiães forneceu 3 608 emigrantes (7,49% do distrito nesse período). A 

                                                                                                                                          
forma, os que ao Pocinho chegavam, vindos da beira-mar, subiam nos vagões do caminho-de-ferro, 

direitos ao seu destino último. O negócio decaia, afrouxava gradualmente”. Ver MONTEIRO, 1933: 3). 
13 MONTEIRO, 1911: 14.  
14 Gazeta dos Caminhos de Ferro, Janeiro de 1910, C. E (Área Museológica do Porto). 
15 “O movimento fluvial começou a decair em 1879, data em que o “monstro de ferro” chegou a terras do 

Alto Douro. Ainda que só transportasse os cascos até às estações de Campanhã e S. Bento e fosse mais 

demorado (não havia transporte de cascos todos os dias), o comboio era, no entanto, não só mais barato e 

potente, mas também mais seguro. Como se isso não bastasse, a partir de 1925, como já dissemos a 

propósito do carro de bois, o rabelo sofreu uma segunda concorrência. Desta vez dava pelo nome de 

camioneta de carga. Como consequência de um e outro progressos técnicos, o movimento de rabelos 

declinou rapidamente. Em 1940, apenas estavam registados na Direcção dos Serviços Hidráulicos e 

Eléctricos do Porto 339 rabelos. Muitos rabeleiros procuravam então emprego no caminho-de-ferro e na 

cidade. A construção das barragens do baixo Douro veio pôr fim à navegação dos rabelos. A viagem 

derradeira deu-se em Setembro de 1965. O último rabeleiro de Barqueiros, Albino barrocas, morreu em 

1979, com 96 anos de idade”. Ver COSTA, 1997: 326. 
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sua grande maioria teve como destino o Brasil e usou o Porto como local de 

embarque.16 

Neste caso os 8 420 emigrantes dos dois concelhos nos primeiros vinte anos do 

século XX usaram o comboio como meio de transporte para chegar ao litoral, 

nomeadamente ao Porto, onde apanharam o barco para irem para os continentes 

americano, africano e alguns para o asiático. Usando também o Barco rabelo enquanto 

se reparava a linha de caminho de ferro devido às Cheias do rio em 1909. Os que se 

destinaram à Europa usaram o comboio, mas seguindo por Vilar Formoso ou Barca 

d’Alva. 

Apesar disso, neste início de século, continuavam a constituir preocupações de 

todos os comerciantes a falta de estradas, sobretudo em boas condições, de trânsito, a 

carência e morosidade dos transportes nos lugares mais afastados do vale do rio Douro 

e a carestia do caminho-de-ferro, barco e camioneta de carga17.  

Ao longo do século XX desenvolve-se a rede de estradas da região e os eixos 

rodoviários vão constituindo alternativas concorrentes ao comboio. Entre 1933 e 1942 

houve aspectos positivos, como a conclusão dos eixos viários do Douro Superior, dadas 

as carências aí serem gritantes e exigirem uma resolução imediata. Neste âmbito, 

apesar das estradas durienses se encontrarem classificadas como “regulares”, surgiu 

um novo acesso transversal que substituiu a tradicional ligação entre Macedo de 

Cavaleiros e Torre de Moncorvo pela povoação de Peredo18.  

Na segunda metade do século e particularmente após 1974, as estradas são 

melhoradas, novas vias rodoviárias surgem, os veículos são modernizados. Por isso, 

quando se dá a grande vaga emigratória para a Europa, as gentes desta região usam os 

carros, as carrinhas e camionetes, a par do comboio. 

Verifica-se que os contingentes de emigrantes dos concelhos de Torre de 

Moncorvo e Carrazeda de Ansiães acompanham esta evolução das vias de comunicação 

da região. Na primeira metade do século atravessavam o rio Douro nas barcas e 

apanhavam o comboio nas estações desde Barca d’Alva até ao Tua. Muitos usavam 

também o comboio das linhas estreitas do Sabor e do Tua para apanharem o da Linha 

do Douro respectivamente no Pocinho e Foz Tua.  

                                                
16 MARTINS, 1997: 488, 550, 556. 
17 COSTA, 1996: 106. 
18 PINA, 1996-1997: 101. 
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As partidas dos emigrantes das suas terras eram momentos que envolviam os 

restantes membros da comunidade e ficavam gravadas na memória de todos. Mesmo 

que os que migravam fossem para as terras do litoral ou do sul do país. 

João da Chela, pseudónimo de Manuel de Jesus Pinto, natural da aldeia de 

Lousa, concelho de Torre de Moncorvo, sobranceira ao Douro, diz-nos a esse propósito: 

Já ali, no Raboleiro, ponto de ajuntamento para as grandes largadas, ao pé de uma 

fonte que tem chorado tantas saudades, estavam os outros casais prontos para a 

partida…. Estavam para dar as despedidas o senhor Padre Joaquim e o Senhor Mestre 

Gil. Os vizinhos e os amigos; garotos do pião e da bilharda; o povo todo, todo, que 

ficava com pena. Era isto uma largada de muita gente e o povo tinha de ter pena, muita 

pena, por tanta gente que lhe fugia para longe19. 

Na estação de Foz Tua, quando chegava o Comboio da Linha do Tua, vindo de 

Bragança e Mirandela, mudando-se para o da linha do Douro: “Para onde ia tanta gente 

aturdida, descida lá das montanhas, das suas aldeias tristes de Montesinho e 

Nogueira? Pelos jeitos, o seu destino era o Brasil ou África. Todos em procura de outra 

vida, mas, sem dúvida, desterrados por dez, vinte, trinta, cinquenta anos ou para 

sempre”20.   

Na segunda metade do século XX os emigrantes continuaram a usar os mesmos 

meios, ou seja o comboio, diminuindo o número de pessoas que atravessavam o rio 

Douro nas barcas à medida que o fim do século chegava, as estradas melhoravam e os 

transportes públicos e privados em autocarro e táxis iam chegando a todas as 

localidades, interligando as sedes de concelho. Por isso, no Douro, a barca da Cadima, 

entre Carrazeda de Ansiães e Torre de Moncorvo, decresceu de tal forma que, nos anos 

80 deixou de se efectuar. Agora, só a pedido e previamente combinado, já que o 

transporte regular e arrematação da referida barca deixou de se fazer por não ter 

viabilidade. 

As histórias da emigração a partir dos anos sessenta são imensas e há ainda 

várias intervenientes que podem recordar como foram as suas idas para os territórios 

que os acolheram. Em relação a este estudo verificamos que, na segunda metade do 

século termina por completo quer o uso do rio Douro como via fluvial a caminho do 

                                                
19 CHELA, 1956: 61. 
20 CHELA, 1965: 33. 
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Porto transportando os emigrantes, quer o seu uso como passagem nas barcas nos locais 

tradicionalmente usados. 

O Douro passou a ser uma via Fluvial turística aproveitada com a construção das 

várias barragens e respectivas eclusas, fazendo parte do Património da Humanidade a 

que foi elevado em 2001. 

  

 

Conclusão 

 

Com este trabalho conclui-se que o Rio Douro foi, desde há muitos séculos, uma 

importante via de comunicação. Até finais do século XIX foi a única via de acesso à 

região transmontana e alto duriense, através da qual se processava o movimento de 

pessoas e bens de e para a região. 

 Com a construção da Linha de Caminho de Ferro do Douro, que durou entre 

1872 e 1887, a via fluvial dá lugar ao comboio, passando este a ser o meio de transporte 

mais utilizado pelas gentes da região para chegar ao Porto. Estradas e caminhos 

terrestres eram insuficientes, não cobriam a região e tornavam-se intransitáveis pois não 

tinham as condições necessárias para uma boa circulação. 

 As correntes migratórias de Trás-os-Montes e Alto Douro, principalmente a 

montante da Régua e em concelhos ribeirinhos do rio como os casos de Torre de 

Moncorvo e Carrazeda de Ansiães, acompanharam esta situação e passaram a usar o 

comboio depois de Dezembro de 1887. Assim aconteceu com o transporte de 

mercadorias, pois as vias fluviais foram, até àquela data, o meio mais seguro de acesso à 

cidade do Porto, de onde vinha o peixe, o sal, os tecidos, e para onde iam o azeite, o 

vinho, a amêndoa e cereais do interior rural. 

 Apesar disso, a via fluvial do Douro continuou a ser, no século XX, o local por 

onde as pipas do Vinho do Porto circulavam até chegarem a Vila Nova de Gaia. Este 

estudo permitiu-nos concluir que, o Douro, como estrada emigratória, desempenha um 

papel relevante no século XIX, deixando de o ser no século XX. Durante este século, o 

rio tem sazonalidades de intenso movimento de mercadorias e pessoas, incluindo 

emigrantes (mas também muitos migrantes internos), como em 1909 quando a Linha do 

Douro ficou muito danificada em vários pontos com os temporais e cheias anormais do 

rio. Os Barcos Rabelos observaram, ocasionalmente, um novo alento dos seus serviços 

no tráfico fluvial. 
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 Actualmente a via fluvial do Douro ganhou uma nova dinâmica com a 

navegabilidade do rio graças à construção de várias barragens, sendo aproveitado 

turisticamente em viagens de carácter cultural e lúdico, tendo ganho mais 

sustentabilidade e até visibilidade com a classificação do Alto Douro Vinhateiro em 

Património da Humanidade a 14 de Dezembro de 2001. 
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Inmigrantes de América Central y del Sur en España 
 

 

José Cortizo Álvarez 

 

 

1. Introducción. Evolución de la inmigración en España (1991-2008) 

 

Con frecuencia se señala el final del siglo XX como el momento de cambio del 

modelo migratorio en España, tras la larga etapa de transición que dejó atrás el periodo 

netamente emigratorio que caracterizó a España de 1946 a 19741. 

Aunque la entrada de inmigrantes extranjeros no constituye un fenómeno nuevo, 

ya que se remonta a la década de 19602, lo novedoso para nuestro país es el ritmo de 

incremento de los flujos de entrada, que se incrementa de manera notable en la década 

de 1990 y comienzos del siglo XXI, coincidiendo en este último caso con los procesos 

de regularización3. 

La sustitución de los flujos emigratorios desde España ha tenido lugar desde la 

década de 1960, con la entrada de europeos que “de turistas, se transforman en 

residentes”, corriente a la que se suman dos décadas después los latinoamericanos y, a 

finales de los años ochenta los norteafricanos4. 

El modelo actual está caracterizado por el fuerte impulso de la inmigración 

extranjera, en claro contraste con el resto de los países europeos tradicionalmente 

receptores de inmigración extranjera (Alemania, Francia), y por los cambios en la 

composición de ésta, particularmente en lo referido a las áreas de origen. En este 

modelo, la entrada masiva de inmigrantes ha elevado a más de 5 millones la cifra de 

empadronados extranjeros, según el Padrón de 2008, rebasando el 11% de la población 

total en España. 

En torno a esta inmigración existen dificultades de recuento, con el recurso a los 

datos censales o a las cifras ofrecidas por las administraciones con responsabilidad 

                                                
1 LÓPEZ TRIGAL, 2006; FERRER, URDIALES, 2004. 
2 LERA, 1995. 
3 IZQUIERDO, LÓPEZ, MARTÍNEZ, 2003. 
4 LERA, 1995: 230. 
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sobre las migraciones5. Por nuestra parte, hemos optado por la utilización de los datos 

padronales ofrecidos por el INE (INEbase) para ofrecer una foto fija con fecha de 1 de 

enero de 2008, tomando como objeto de estudio aquellas personas que en el citado 

Padrón figuran como extranjeros, clasificados por país de nacionalidad. 

En la evolución reciente de este fenómeno haremos referencia, en primer lugar, 

al incremento numérico de los inmigrantes extranjeros en España y, en segundo, al 

cambio de origen de estos inmigrantes. 

En primer lugar, el cambio cuantitativo es muy importante, con el paso de poco 

más de 350.000 extranjeros empadronados en el Censo de 1991 a los casi 5,3 millones 

en el Padrón de 2008, según se recoge en la Tabla n.º 1; este salto supone que los 

inmigrantes, que eran el 0,91% de la población española en 1991, han pasado a ser el 

11,41% en la actualidad. En tasas, el incremento de efectivos significa un crecimiento 

del 1391,02% entre ambas fechas o, lo que es lo mismo, que el número de extranjeros 

empadronados se ha multiplicado casi por 15. 

 
Tabla n.º 1 

Distribución de las grandes cifras de la inmigración, según continentes de origen, en 1991 y 2008 

Procedencia 

Inmigrantes en 

1991 

% sobre total de 

España 

% sobre total de 

inmigrantes 

Europa 199 367 0,51 56,42 

África 42 323 0,11 11,98 

América 82 066 0,21 23,22 

Asia 22 744 0,06 6,44 

Oceanía 733 0,00 0,21 

Apátridas 6 134 0,02 1,74 

TOTAL 353 367 0,91 100,00 

    

Procedencia 

Inmigrantes en 

2008 

% sobre total de 

España 

% sobre total de 

inmigrantes 

Europa 2 314 425 5,01 43,93 

África 909 757 1,97 17,27 

América 1 784 890 3,87 33,88 

Asia 256 728 0,56 4,87 

Oceanía 2 405 0,01 0,05 

Apátridas 557 0,00 0,01 

                                                
5 BALLESTEROS, 2003: 69; DOMINGO, 2005; ESCANDELL, 2009: 15-16. 
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TOTAL 5 268 762 11,41 100,00 

Fuente: INE. INEBASE, Censo de 1991 y Explotación del Padrón de 2008. Elaboración propia.  

 
Gráfico n.º 1 

Tasa de incremento de los inmigrantes, según origen, entre 1991 y 2008 según las fuentes citadas (*) 

 
Fuente: INE. INEBASE, Censo de 1991 y Explotación del Padrón de 2008. Elaboración propia. (*) Tasa 

= [((Inmigrantes 2008/Inmigrantes 1991)*100)-100] 

 

En el segundo aspecto de esta evolución, lo más significativo es, por un lado, el 

paso de una inmigración mayoritariamente europea a la diversidad de orígenes y, por 

otro, la entrada creciente de la inmigración latinoamericana. 

La inmigración de origen europeo sigue ocupando un puesto relevante, aunque 

ha perdido más de 12 puntos. Con respecto a este origen, el 91% de los empadronados 

corresponden a países de la Unión Europea, encabezados por los rumanos, que se han 

incorporado (junto con los búlgaros) a los orígenes tradicionales de Reino Unido, 

Alemania, Italia, Portugal y Francia. 

En la inmigración africana, el colectivo marroquí sigue siendo mayoritario. Por 

su parte, por su parte, es destacable el aumento de la procedencia americana, con la 

ganancia de más de 10 puntos. En este sentido, distintos autores hablan de la 

“latinoamericanización” de los flujos inmigratorios, especialmente desde el final del 

siglo XX6. 

                                                
6 IZQUIERDO, LÓPEZ, MARTÍNEZ, 2003; DOMINGO, 2005; MARTÍNEZ, GOLÍAS, 2005. 
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Con otra perspectiva, la tasa de incremento de los inmigrantes empadronados 

entre 1991 y 2008 que se representan en el Gráfico n.º 1 es ilustrativa del cambio 

producido en los orígenes, puesto que África y América multiplican por más de 21 la 

cifra absoluta de empadronados de estas nacionalidades, mientras que los europeos lo 

hicieron “tan solo” por algo más de 11. 

 

 

2. La inmigración extranjera en la actualidad. Concentración en cuanto a 

los orígenes: América Central y del Sur 

 

La entrada creciente de inmigrantes señalada ha estado acompañada por la 

multiplicación de las nacionalidades de origen. En nuestro caso no vamos a entrar en 

consideraciones acerca de la incorporación de países de la Europa del Este en el flujo 

migratorio hacia España, ni de la fuerte corriente africana, nos centraremos en la 

inmigración procedente del continente americano. 

Por lo que a América se refiere, los empadronados procedentes de este 

continente en 2008 son 1 784 890, que aportan el 33,88% de los inmigrantes en España 

y suponen el 3,87% de la población española. En la composición de este flujo según 

procedencias destaca, como es previsible, la que tiene origen en los países del conjunto 

de América Central y del Sur, en los que incluimos a México y el Caribe; este colectivo 

alcanza la cifra de 1 758 295 personas, que supone un tercio de los extranjeros. 

Como factores de atracción, en la base de la explicación de este flujo están los 

lazos de proximidad cultural, la generación de empleo que ha conocido nuestro país, las 

políticas de regularización, los acuerdos con algunos países de ese ámbito así como las 

mayores facilidades de la legislación española para que los latinoamericanos accedan a 

la nacionalización con respecto a otros inmigrantes7. 

Por parte de estos países de América Central y del Sur, los factores de expulsión 

fueron, de manera genérica, tanto de orden político como económico. Recordemos que 

la década de 1980 fue la “década perdida” para la mayoría de estos países, a la que 

siguió una difícil década de crisis sociopolíticas, rematadas a comienzos del siglo XXI 

por las crisis puntuales de Ecuador, Argentina y Venezuela. En términos generales, 

                                                
7 DOMINGO, MARTÍNEZ, 2006: 103, 105; TORRADO, 2005. 
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pobreza, desigualdad, desempleo e inestabilidad política son caracteres comunes a la 

mayor parte de estos países y que explican en gran medida la emigración8. 

A lo anterior se suma el endurecimiento de las condiciones de entrada en 

Estados Unidos tras los sucesos del 11-S. En este contexto, cerrados prácticamente los 

destinos internos y próximos en el continente americano, se explica el rápido 

crecimiento de la emigración hacia nuestro país9. 

En esta inmigración americana, los países del Norte (Canadá y Estados Unidos) 

apenas si aportan efectivos (son 26 595, el 2,78%); México está representado por 23 

025 empadronados (1,29%); América Central y el Caribe llegan al 9,65% (172 230) y el 

grueso corresponde a los procedentes de los países de América del Sur, con el 87,57% 

restante (1 463 040 personas). 

Aumentando la escala a los países de origen de América Central y del Sur, estos 

son fundamentalmente Ecuador, Colombia y Bolivia, ya que entre los tres suman más 

del 54% del total de estos inmigrantes. Si incluimos a Argentina, Brasil y Perú, 

estaríamos ante seis países que concentran más del 76% de los empadronados.  

En las procedencias, como muy bien señalan Izquierdo, López y Martínez, se ha 

producido el relevo de las corrientes procedentes del Cono Sur por las del Área 

Andina10. En estos países de procedencia, una serie de factores concretos han llevado a 

su población a emigrar a escala intrarregional (por ejemplo a Argentina, también en 

crisis), además de a España. Así, por ejemplo, en Ecuador ha sido determinante la 

dolarización de su economía en 1996 y su corolario de crisis11; en Bolivia, por su parte, 

la juventud de su población y su estructura económica básicamente agrícola constituyen 

un excelente caldo de cultivo para la emigración. 

El alto número de ecuatorianos y colombianos empadronados en España puede 

estar relacionado, por otra parte, con los acuerdos entre España y estos países, en virtud 

de los cuales los nacionales de los mismos no necesitaban visado para entrar como 

turistas, hasta 1-01-2002 para Colombia y hasta 1-04-2003 para Ecuador12. 

 
Tabla  n.º 2 

                                                
8 QUINTERO, 2005. 
9 LERA, PÉREZ, VARELA 2004. 
10 IZQUIERDO, LÓPEZ, MARTÍNEZ, 2003. 
11 DOMINGO, MARTÍNEZ, 2006: 103. 
12 FERRER, URDIALES, 2004; DOMINGO, MARTÍNEZ, 2006: 103. 
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Países de procedencia de la inmigración de América Central y del Sur (2008) 
Países Inmigrantes Porcentajes 

Ecuador 427 718 24,33 

Colombia 284 581 16,19 

Bolivia 242 496 13,79 

Argentina 147 382 8,38 

Perú 121 932 6,93 

Brasil 116 548 6,63 

Republica Dominicana 77 822 4,43 

Paraguay 67 403 3,83 

Venezuela 58 317 3,32 

Cuba 50 759 2,89 

Uruguay 50 544 2,87 

Chile 46 068 2,62 

México 23 025 1,31 

Honduras 22 026 1,25 

Nicaragua 8 404 0,48 

El Salvador 5 021 0,29 

Guatemala 3 266 0,19 

Panamá 2 137 0,12 

Costa Rica 1 678 0,10 

Dominica 667 0,04 

Resto A. Central y Caribe 450 0,03 

Resto América del Sur 51 0,00 

Total 1 758 295 100,00 

Fuente: INE. INEBASE, Censo de 1991 y Explotación del Padrón de 2008. Elaboración propia.  

 
Mapa n.º 1 

Países de procedencia de la inmigración de América Central y del Sur (2008) 
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Fuente: INE. INEBASE, Censo de 1991 y Explotación del Padrón de 2008. Elaboración propia.  

 

NOTA PARA LOS EDITORES: la tipografía del mapa está configurada con un 
tamaño de 17*23 cm., para imprimirse en un DIN A4; si la maquetación del 
texto obliga a un tamaño menor, les ruego me comuniquen el tamaño definitivo 
para adecuar el tamaño de la letra. Igualmente, si puede ir en color. 
 

En definitiva, los datos de procedencia que se recogen en la tabla y en el mapa 

que acompañan a este texto sustentan la idea de concentración del fenómeno de la 

inmigración en cuanto a los orígenes. 

 



 

 218

 

3. La concentración en los destinos 

 

En términos de distribución espacial de la inmigración extranjera en España, hay 

que señalar su alta concentración. De manera genérica, las áreas metropolitanas de 

Madrid y Barcelona, junto con el litoral mediterráneo y los territorios insulares se 

perfilan como los destinos preferentes; esta distribución reproduce la pauta general del 

conjunto de la población española13. 

De manera específica, para el caso de los nacionales de América Central y del 

Sur, los mapas n.º 2 y n.º 3 que acompañan este texto ilustran acerca de esa distribución 

espacial, que repite el modelo general. Las razones de esta concentración son de orden 

económico, puesto que las mencionadas áreas de acogida son también las de mayor 

densidad poblacional general, las de mayor dinamismo urbano y, en definitiva, las 

mayores generadoras de empleo industrial y terciario (sobre todo este último, en el que 

se ocupa la mayoría de estos inmigrantes). 

En esta escala de los destinos, la concentración es notoria si tenemos en cuenta 

que tan solo tres provincias suman el 49,91% de los inmigrantes empadronados en 

España en 2008 procedentes de países de América Central y del Sur: Madrid (465 327, 

el 26,46%); Barcelona (308 135, el 17,52%), y Valencia (104 046, el 5,92%). 

Por otra parte, además de esta concentración, se aprecia la configuración de un 

eje secundario en el Mediterráneo que incluye Alicante, Murcia y Málaga y se prolonga 

hacia Sevilla, otro eje menor en el Valle del Ebro y el País Vasco y otro eje, discontinuo 

y de menor peso, en la cornisa cantábrica. En el interior, solamente destaca Toledo, por 

su proximidad a Madrid. Por su lado, los territorios insulares configuran otras dos áreas 

importantes de residencia de estos inmigrantes14. En el Anexo I se recogen las cifras 

desglosadas para todas las provincias españolas. 

 
Mapa n.º 2 

Distribución provincial de los inmigrantes de América Central y del Sur (2008) 
 

                                                
13 FERRER, URDIALES, 2004; BAYONA, DOMINGO, 2005. 
14 FERRER, URDIALES, 2004. 
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Fuente: INE. INEBASE, Explotación del Padrón de 2008. Elaboración propia.  

 

NOTA PARA LOS EDITORES: la tipografía del mapa está configurada con un 
tamaño de 25*18 cm., para imprimirse en la mitad de un DIN A4; si la 
maquetación del texto obliga a un tamaño menor, les ruego me comuniquen el 
tamaño definitivo para adecuar el tamaño de la letra. Igualmente, si puede ir en 
color. 
 

Por nacionalidades de origen, la concentración es notoria; así, en la provincia de 

Madrid están más de la cuarta parte de los empadronados latinoamericanos pero, de 

hecho, el 45% de los peruanos reside en la misma; igualmente, más de la cuarta parte de 

los ciudadanos de la República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, 

Panamá y Paraguay están empadronados en Madrid. Por su lado, en la provincia de 

Barcelona están empadronados más del 25% de los nacionales de El Salvador, 

Honduras, México y Chile y el 24% de los peruanos. Finalmente, en la de Valencia 

residen también más de 100 000 latinoamericanos, aunque el peso que tiene es 

significativamente menor que Madrid y Barcelona; en este caso, bolivianos, panameños, 

uruguayos, colombianos y ecuatorianos son, por este orden, los únicos que superan el 

6% sobre el total nacional (Gráfico n.º 2). 

 
Gráfico n.º 2 
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Empadronados en las tres principales provincias de destino (*), en porcentaje sobre el total 
nacional de cada nacionalidad 

 
Fuente: INE. INEBASE, Explotación del Padrón de 2008. Elaboración propia. 

(*) En las barras, de izquierda a derecha: Barcelona, Madrid y Valencia. 

 

Por otro lado, tomando como referencia el total nacional y cada una de las tres 

provincias (Gráfico n.º 3), la composición según orígenes muestra la preponderancia a 

ese nivel de los empadronados de origen ecuatoriano, colombiano y boliviano, tanto en 

el conjunto de España como de las provincias citadas. 

 
Gráfico n.º 3 

Residentes en los tres principales destinos de la inmigración, según las procedencias más relevantes 
(*), en porcentaje sobre el total de cada provincia y del total nacional, en su caso (2008) 
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Fuente: INE. INEBASE, Explotación del Padrón de 2008. Elaboración propia.  

(*) Se han incluido las nacionalidades que aportan al menos el 5% en alguna de las tres provincias; de 

izquierda a derecha: Rep. Dominicana, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. 

 

Cambiando de escala, dentro de estas provincias, son los municipios de las 

capitales los que mayor peso tienen en el conjunto. A esta escala municipal, en el 

Padrón de 2008 encontramos 5 582 municipios en los que hay empadronados 

inmigrantes de este origen aunque, de ellos, solamente 984 tienen más de 100 personas 

de estas nacionalidades. Por otra parte, en relación con el resto de las procedencias, en 3 

909 municipios son más numerosos los latinoamericanos que los africanos y en 1 274 

son más numerosos que los de origen europeo. 

En esta escala nos hemos centrado en los municipios con más de 100 

latinoamericanos y su distribución sigue la misma pauta espacial que hemos comentado 

para las provincias, marcada por la fuerte concentración en una pequeña porción del 

territorio nacional. Así, de manera más concreta, los 14 municipios españoles que tienen 

más de 10 000 inmigrantes de estas nacionalidades acogen al 39% de los inmigrantes 

latinoamericanos (Tabla n.º 3 y Mapa n.º 3). En gran medida coinciden con la 

configuración de las mencionadas áreas metropolitanas, el eje mediterráneo y los focos 

insulares. 
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Tabla n.º 3 
Distribución municipal de los inmigrantes de América Central y del Sur;  

municipios con más de 10 000 inmigrantes (2008) 

Municipios 

Inmigrantes 

de América 

Latina 

% sobre total de 

inmigrantes 

latinoamericanos 

% sobre total de 

inmigrantes 

extranjeros 

% sobre 

población 

total 

municipal 

Madrid 302 399 17,20 56,04 9,41 

Barcelona 112 492 6,40 41,18 6,96 

Valencia 55 989 3,18 49,00 6,94 

Hospitalet de Llobregat 35 456 2,02 65,24 13,97 

Palma de Mallorca 32 438 1,84 41,95 8,18 

Murcia 23 227 1,32 41,35 5,39 

Zaragoza 21 065 1,20 26,56 3,16 

Alicante 19 661 1,12 41,03 5,93 

Málaga 14 654 0,83 36,19 2,59 

Bilbao 14 245 0,81 57,11 4,03 

Sevilla 12 795 0,73 42,72 1,83 

Las Palmas de Gran 

Canaria 
12 586 0,72 42,34 3,30 

Pamplona 11 335 0,64 48,56 5,75 

Parla 10 273 0,58 38,34 9,51 

Suma 678 615 38,60 29,67 3,65 

Fuente: INE. INEBASE, Explotación del Padrón de 2008. Elaboración propia.  

 

Por su parte, entre 5 001 y 10 000 empadronados latinoamericanos hay una serie 

de municipios que acaban de configurar las principales áreas receptoras de esta 

inmigración. Sin ánimo de ser exhaustivos hay que citar a Getafe, Móstoles, 

Alcobendas, Leganés, Fuenlabrada, Alcorcón, Torrejón de Henares, Majadahonda y 

Alcalá de Henares, en el área de Madrid, y a Badalona y Cornellá del Llobregat en 

Barcelona. A su vez, el mapa se completa, aunque con menor importancia numérica, 

con los municipios de Marbella, Granada, Elche, Lorca, Torrevieja, Cartagena, Gandía, 

Tarragona o Lérida, que constituyen un foco de concentración de carácter secundario 

que contribuye a reforzar este eje del Mediterráneo15. 

Fuera de estos ámbitos metropolitanos y mediterráneos, algunos de los demás 

centros dinámicos del interior y de la cornisa cantábrica parecen perfilar otros destinos 

también secundarios para esta inmigración. En este segundo grupo, en la fachada norte 
                                                
15 BAYONA, GIL, 2008; POZO, GARCÍA, 2009. 
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y cantábrica están Vitoria, Santander, Oviedo y Gijón; en el interior, Logroño se integra 

en el mencionado eje del Ebro, mientras que Valladolid en la Meseta Norte y Albacete 

en la Sur aparecen como una especie de islas. De modo excéntrico en la península, La 

Coruña y Vigo ponen a Galicia en este mapa de la inmigración. Finalmente, los 

municipios canarios de Arona y Santa Cruz de Tenerife aportan la componente insular. 

 
Mapa n.º 3 

Distribución municipal de los inmigrantes de América Central y del Sur;  
municipios con más de 100 inmigrantes (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INE. INEBASE, Explotación del Padrón de 2008. Elaboración propia.  

 

NOTA PARA LOS EDITORES: la tipografía del mapa está configurada con un 
tamaño de 25*18 cm., para imprimirse en un DIN A4; si la maquetación del 
texto obliga a un tamaño menor, les ruego me comuniquen el tamaño definitivo 
para adecuar el tamaño de la letra. Igualmente, si puede ir en color. 
 

 

Tanto la tabla anterior como el mapa nos indican que la concentración espacial 

en los destinos es también evidente en esta escala municipal. La concentración de los 

latinoamericanos está marcada por el predominio absoluto y proporcional de los 

municipios de Madrid, Barcelona y Valencia, en los cuales reside casi el 27% de todos 

los inmigrantes latinoamericanos empadronados en España. 
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Por lo demás, aparte de este hecho, debemos llamar la atención acerca de la 

relevancia de esta inmigración en otros municipios, tal como se recoge en la Tabla 3. 

Así, en primer lugar, si atendemos al porcentaje de empadronados latinoamericanos con 

respecto al número de extranjeros por municipios, vemos como en Hospitalet, más del 

65% de los inmigrantes son latinoamericanos, en Bilbao más del 57% y en Madrid más 

del 56%, mientras que Valencia y Pamplona están próximos al 50%. En segundo lugar, 

considerando la proporción sobre la población municipal, también en Hospitalet cerca 

del 14% de su población total tiene esta procedencia, mientras que en Parla esa cifra 

llega al 9,51%, en Madrid al 9,41% y en Palma de Mallorca al 8,18%; por su parte, 

otros cinco municipios capitales de provincia (Barcelona, Valencia, Murcia, Alicante y 

Pamplona) tienen porcentajes superiores al 5%. 

Estos valores relativos nos ayudan a matizar el significado de la inmigración 

latinoamericana más allá del simple número de empadronados, puesto que existen 

implicaciones de todo tipo (sociales, económicas, etc.) asociadas a la pura concentración 

numérica. 

Las procedencias de estos inmigrantes en los municipios de Barcelona, Madrid y 

Valencia se recogen en el Gráfico n.º 4, que reproduce, en gran medida, la distribución 

provincial anterior. 

 
Gráfico n.º 4 

Residentes en los tres principales municipios de destino de la inmigración, según algunas 
procedencias, en porcentaje sobre el total nacional (2008) 
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Fuente: INE. INEBASE, Explotación del Padrón de 2008. Elaboración propia. 

De izquierda a derecha en las barras: Barcelona, Madrid y Valencia. 

 

 

4. La estructura por edades y sexo de la población latinoamericana en 

España 

 

De los datos sintetizados en la tabla n.º 4 y en la pirámide de edades (Gráfico n.º 

5) se colige que, a grandes rasgos, la estructura de esta población empadronada de 

origen latinoamericano se caracteriza por su juventud, matizada por el predominio de 

los adultos-jóvenes, y en la cual hay una mayor proporción de mujeres. 

La estructura está desequilibrada por el alto porcentaje de población entre 20 y 

44 años (adultos-jóvenes), como corresponde a una inmigración hacia el trabajo, 

formada por adultos y familias jóvenes. De hecho, la población de estas cohortes supone 

el 64% del total de empadronados latinoamericanos, mientras que los menores de 15 
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años son menos del 15% y los que tienen entre 45 y 65 años son tan sólo el 13%. Los 

valores respectivos para el conjunto de la población española son de 40, 14 y 13%16. 

 
Tabla n.º 4 

Indicadores de estructura de la población (2008) 
Indicadores de estructura (1) 

 

Población  total de 

España Empadronados latinoamericanos 

Tasa de vejez 16,54% 1,67% 

Tasa de juventud 14,42% 14,57% 

Índice de envejecimiento 114,68% 11,46% 

Índice de longevidad 27,82% 14,14% 

Edad media (en años) 40,32 30,48 

Índice de renovación 107,28% 67,58% 

Índice de dependencia 44,84% 19,38% 

Índice de dependencia corregido 29,60% 10,29% 

Índice de masculinidad general 98,02% 83,91% 

Índice de masculinidad de 25-44 años 106,39% 83,19% 

Fuente: INE. INEBASE. Elaboración propia 

(1) Valores calculados sobre los totales de los respectivos colectivos. En el Anexo II se incluyen las 

fórmulas aplicadas. 

 

El índice de masculinidad de esta población se ha reducido en los últimos diez 

años, pues si en 1997 había 54 hombres por cada 100 mujeres, en 2008 la proporción es 

de 84. La mujer latinoamericana fue pionera en esta inmigración pero el reagrupamiento 

familiar (hijos y esposo) ha ido equilibrando la relación entre los sexos17. Por otro lado, 

recordemos que el índice de masculinidad para el total de España es de 114, de 115 para 

los empadronados procedentes del resto de la Unión Europea, de 164 para los asiáticos 

y de 194 para los africanos. 

El desequilibrio entre sexos es muy marcado para determinadas nacionalidades. 

Así, las mujeres procedentes de algunos países superan ampliamente a los hombres en 

los casos de Nicaragua, Honduras, Paraguay, Dominica, Brasil o El Salvador. El resto 

de países también presenta estos desequilibrios, aunque menores; solamente se 

exceptúan Argentina, Chile, Perú y Uruguay, con cifras similares de hombres y mujeres. 

                                                
16 IZQUIERDO, LÓPEZ y BUJÁN, 2003. 
17 IZQUIERDO, LÓPEZ, BUJÁN, 2003: 10-11; TORRADO, 2005: 7-8. 
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Por otra parte, en relación con la gran proporción de población en esas cohortes 

de adultos-jóvenes, debemos destacar el hecho de que son edades clave tanto en lo 

económico como en el crecimiento natural de la población, puesto que están “en plena 

edad de trabajar, pero también en plena edad de procrear y/o crear una familia”18. Es 

decir, a la potencialidad económica se añade la potencialidad procreativa, unida a su alta 

tasa de fecundidad19; en este sentido, Diego Lera20 señala muy adecuadamente el 

aumento del número de extranjeras en las cohortes fértiles, en paralelo al descenso de 

las españolas. Por su lado, la base de la pirámide parece recoger tanto esta característica 

demográfica de alta fecundidad como el resultado del reagrupamiento familiar21. 

 
Gráfico n.º 5 

Estructura de la población española y de los inmigrantes latinoamericanos (2008)* 

 
Fuente: INE. INEBASE. Elaboración propia. 

(*) Línea fina: pirámide de la población total española; línea gruesa: pirámide de los empadronados 

latinoamericanos. 

 

En la tabla anterior se ponen de manifiesto, de manera sintética, estos hechos: 

                                                
18 TORRADO, 2005: 8. 
19 FERRER, URDIALES, 2004; LERA, 2005. 
20 LERA, 2006. 
21 DOMINGO, LEÓN, GARCÍA, 2009. 
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 la edad media de la población latinoamericana es diez años inferior a la 

del conjunto nacional 

 el índice de envejecimiento de la primera no es en absoluto relevante, 

mientras que el general muestra un claro envejecimiento 

 los ancianos latinoamericanos no llegan al 1,7% del total de inmigrantes, 

mientras que en la población española supera el 16% 

 la proporción de adultos es del 69% en el conjunto de España y del 

83,5% en estos inmigrantes 

 el predominio de las mujeres se refleja en los índices de masculinidad: 

- el de la población total es de 84% de hombres (98% para el conjunto 

de la población española) 

- el de las cohortes de 25 a 44 años es de 83% (106% para el total) 

 
Gráfico n.º 6 

Pirámide de edades de los empadronados latinoamericanos (2008) 

 
Fuente: INE. INEBASE. Elaboración propia. 

 

El perfil de estos inmigrantes contrasta con el de los procedentes de los países 

europeos, más próximo al de la población española (“los que vienen a descansar”, en 
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palabras de Diego Lera22); sin embargo, la irrupción de los inmigrantes procedentes de 

la Europa del Este ha rejuvenecido en gran parte esta estructura europea (Gráfico n.º 8). 

El contraste es también claro con los inmigrantes africanos, con una estructura 

marcadamente masculina, como corresponde a una entrada “exclusivamente por 

motivos laborales”23 (Gráfico n.º 9). 

 
Gráfico n.º 7 

Pirámide de edades de los empadronados latinoamericanos y los de la Unión Europea (2008)* 

 
Fuente: INE. INEBASE. Elaboración propia. 

(*) Línea fina: pirámide de los empadronados de naciones de la UE; línea gruesa: pirámide de los 

empadronados latinoamericanos. 

 
Gráfico n.º 8 

Pirámide de edades de los empadronados latinoamericanos y de los africanos (2008)* 

                                                
22 LERA, 1995. 
23 FAYRÉN, 2003: 147. 
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Fuente: INE. INEBASE. Elaboración propia. 

(*) Línea fina: pirámide de los empadronados de nacionalidades africanas; línea gruesa: pirámide de los 

empadronados latinoamericanos. 

 

 

5. A modo de resumen 

 

Los datos respecto al incremento del número de extranjeros empadronados en 

España, entre otras cuestiones, sustentan el cambio que ha llevado a la incorporación al 

acervo del lenguaje geodemográfico de expresiones del tenor de que España ha pasado 

de ser un país de emigración a serlo de inmigración. La cifra de esos más de 5 millones 

de extranjeros en España y la cifra de 1 237 832 españoles inscritos en el Censo 

electoral españoles residentes en el extranjero (CERA) apuntan en ese sentido (INE, a 

1-01-09). 

En nuestro breve análisis de la inmigración latinoamericana en España hemos 

tomando como fuente básica el Padrón Municipal, en su explotación de 2008 (con fecha 

de 1 de enero), asumiendo los problemas de recuento inherentes al mismo. Las unidades 

de análisis para las procedencias son, en la escala más general, los grandes bloques que 

diferencia el Padrón, fundamentalmente América del Norte, América Central y Caribe y 

América del Sur y, de manera más concreta, se desciende a la escala de los países. En 
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cuanto a los destinos, las escalas van desde la nacional hasta algunos ejemplos 

municipales. 

Además del incremento numérico, la inmigración extranjera en España se 

caracteriza por la ampliación de los países de origen; así, aunque la procedencia sigue 

siendo mayoritariamente europea, los países africanos y, sobre todo, los del conjunto de 

América Central y del Sur, han multiplicado por más de 20 los efectivos empadronados 

en España en 2008 con respecto al Censo de 1991. 

Esta procedencia está marcada por la concentración, de modo que, centrándonos 

en los países estudiados, Ecuador, Colombia y Bolivia aportan más del 54% de todos 

los inmigrantes latinoamericanos. 

En los destinos en España, la concentración también es clara, puesto que el 

49,91% de los procedentes de países de América Latina y el Caribe reside en las 

provincias de Madrid, Barcelona y Valencia, por este orden de importancia. 

A la escala municipal se repite la concentración en los municipios capitales de 

estas provincias y en los de su entorno, configurando una distribución que podemos 

definir básicamente como metropolitana, mediterránea e insular. Con menor 

importancia, se suman otros corredores en el valle del Ebro, en la cornisa cantábrica, en 

el occidente gallego y en las áreas insulares. 

Por su parte, la estructura por edades y sexos nos muestra una población adulta-

joven y perfil marcadamente femenino. No puede ser de otra manera cuando el 64% de 

esta población tiene entre 20 y 44 años y que entre 25 y 44 años hay 83 hombres por 

cada 10 mujeres. 

Esta estructura se asocia a una inmigración hacia el trabajo y contrasta con la 

que muestran otras procedencias como la europea (similar a la española) o la africana 

(también adulta-joven pero masculina). 

 

 
Anexo I 

Distribución provincial de los inmigrantes extranjeros. Padrón 2008 

Provincias 

Población 

total 

% sobre 

total 

Pob. 

extranjera 

% sobre 

total de  

extranjeros 

% extr. 

sobre 

pob. total 

Inmigr. A. 

Latina 

% sobre 

pobl. 

extr. 

% sobre 

pob. total 

% sobre 

total A.L 

Álava 309 635 0,67 22 840 0,43 7,38 8 956 39,21 2,89 0,51 

Albacete 397 493 0,86 31 128 0,59 7,83 11 795 37,89 2,97 0,67 

Alicante 1 891 477 4,10 446 368 8,47 23,60 83 799 18,77 4,43 4,77 
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Almería 667 635 1,45 131 330 2,49 19,67 19 914 15,16 2,98 1,13 

Asturias 1 080 138 2,34 40 804 0,77 3,78 19 453 47,67 1,80 1,11 

Ávila 171 815 0,37 11 782 0,22 6,86 3 528 29,94 2,05 0,20 

Badajoz 685 246 1,48 21 569 0,41 3,15 5 260 24,39 0,77 0,30 

Baleares 1 072 844 2,32 223 036 4,23 20,79 66 095 29,63 6,16 3,76 

Barcelona 5 416 447 11,73 745 216 14,14 13,76 308 135 41,35 5,69 17,52 

Burgos 373 672 0,81 32 073 0,61 8,58 9 083 28,32 2,43 0,52 

Cáceres 412 498 0,89 13 746 0,26 3,33 3 083 22,43 0,75 0,18 

Cádiz 1 220 467 2,64 42 804 0,81 3,51 11 199 26,16 0,92 0,64 

Cantabria 582 138 1,26 33 242 0,63 5,71 15 526 46,71 2,67 0,88 

Castellón 594 915 1,29 106 125 2,01 17,84 14 612 13,77 2,46 0,83 

Ciudad Real 522 343 1,13 41 396 0,79 7,93 10 520 25,41 2,01 0,60 

Córdoba 798 822 1,73 21 937 0,42 2,75 6 763 30,83 0,85 0,38 

La Coruña 1 139 121 2,47 33 711 0,64 2,96 18 502 54,88 1,62 1,05 

Cuenca 215 274 0,47 24 348 0,46 11,31 4 623 18,99 2,15 0,26 

Gerona 731 864 1,59 149 236 2,83 20,39 35 277 23,64 4,82 2,01 

Granada 901 220 1,95 58 775 1,12 6,52 16 103 27,40 1,79 0,92 

Guadalajara 237 787 0,52 34 310 0,65 14,43 8 836 25,75 3,72 0,50 

Guipúzcoa 701 056 1,52 35 935 0,68 5,13 15 117 42,07 2,16 0,86 

Huelva 507 915 1,10 37 110 0,70 7,31 5 448 14,68 1,07 0,31 

Huesca 225 271 0,49 24 363 0,46 10,81 5 021 20,61 2,23 0,29 

Jaén 667 438 1,45 18 572 0,35 2,78 4 063 21,88 0,61 0,23 

León 500 200 1,08 23 380 0,44 4,67 8 413 35,98 1,68 0,48 

Lérida 426 872 0,92 69 366 1,32 16,25 12 770 18,41 2,99 0,73 

Lugo 355 549 0,77 11 582 0,22 3,26 5 440 46,97 1,53 0,31 

Madrid 6 271 638 13,59 1 005 381 19,08 16,03 465 327 46,28 7,42 26,46 

Málaga 1 563 261 3,39 250 432 4,75 16,02 52 513 20,97 3,36 2,99 

Murcia 1 426 109 3,09 225 625 4,28 15,82 87 522 38,79 6,14 4,98 

Navarra 620 377 1,34 65 045 1,23 10,48 27 774 42,70 4,48 1,58 

Orense 336 099 0,73 14 006 0,27 4,17 4 953 35,36 1,47 0,28 

Palencia 173 454 0,38 5 998 0,11 3,46 2 168 36,15 1,25 0,12 

Las Palmas 1 070 032 2,32 142 757 2,71 13,34 45 694 32,01 4,27 2,60 

Pontevedra 953 400 2,07 36 269 0,69 3,80 17 501 48,25 1,84 1,00 

La Rioja 317 501 0,69 43 856 0,83 13,81 11 773 26,84 3,71 0,67 

Salamanca 353 404 0,77 15 355 0,29 4,34 5 806 37,81 1,64 0,33 

S. C. 

Tenerife 1 005 936 2,18 141 090 2,68 14,03 39 593 28,06 3,94 2,25 

Segovia 163 899 0,36 20 451 0,39 12,48 4 314 21,09 2,63 0,25 

Sevilla 1 875 462 4,06 62 319 1,18 3,32 23 545 37,78 1,26 1,34 
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Soria 94 646 0,21 8 420 0,16 8,90 3 578 42,49 3,78 0,20 

Tarragona 788 895 1,71 139 972 2,66 17,74 31 325 22,38 3,97 1,78 

Teruel 146 324 0,32 17 043 0,32 11,65 3 030 17,78 2,07 0,17 

Toledo 670 203 1,45 74 826 1,42 11,16 19 273 25,76 2,88 1,10 

Valencia 2 543 209 5,51 294 846 5,60 11,59 104 046 35,29 4,09 5,92 

Valladolid 529 019 1,15 29 674 0,56 5,61 9 453 31,86 1,79 0,54 

Vizcaya 1 146 421 2,48 58 562 1,11 5,11 30 792 52,58 2,69 1,75 

Zamora 197 221 0,43 7 669 0,15 3,89 1 953 25,47 0,99 0,11 

Zaragoza 955 323 2,07 113 486 2,15 11,88 28 810 25,39 3,02 1,64 

Ceuta 77 389 0,17 3 124 0,06 4,04 110 3,52 0,14 0,01 

Melilla 71 448 0,15 6 472 0,12 9,06 108 1,67 0,15 0,01 

TOTAL 46 157 822 100,00 5 268 762 100,00 11,41 1 758 295 33,37 3,81 100,00 

Fuente: INE. INEBASE. Elaboración propia. 

 

 
Anexo II 

Indicadores de estructura de la población 
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A Ibéria como pátria da saudade e da diáspora lusa 
 

 

      José da Cruz Lopes 

      

 

Longes terras, longes mares  

Entre nós estão metidos  

Nem nas terras, nem nos mares  

De ti eu tiro os sentidos1.  

 

 

Introdução 

  

O território ibérico tem um quadro geofísico que se fixa na memória de cada um 

de nós porque é, externamente, um espaço litorâneo, de contorno peninsular, banhado 

pelo Atlântico, a Norte e a Oeste, e pelo Mar Mediterrâneo, a Sul e Sueste. Para os 

geógrafos este espaço é um mini-continente porque possui uma massa interior 

planáltica, em geral fechada por cadeias de relevos periféricos e conhecido por «rebordo 

montanhoso da meseta ibérica». Para o português-poeta este contorno é a «cabeça do 

Velho Mundo», em que o relevo dos Pirinéus é a sua ligação à Europa – o corpo 

continental e de centralidade da nossa civilização. Dentro da sua forma a Ibéria tem, 

acima de tudo, um conteúdo de geodiversidade porque no seu território gera-se uma 

fronteira de valores ambientais, a Norte, os biorecursos de matriz atlântica, e, a Sul, os 

biorecursos de matriz mediterrânica, que lhe dão superiormente uma unidade e 

individualidade.  

Mas convém recordar que este termo Ibéria teve expressão geopolítica desde 

meados do séc. XIX e hoje parece (con)ter um valor cultural ditado pelos níveis de 

integração das políticas gerados e implementadas pela Comunidade Europeia, desde 

1986. Não se trata aqui de problematizar a «questão ibérica» mas antes de dar sentido a 

um espaço percorrido pelos migrantes pós-modernos e que outrora (e também hoje) foi 

um território de partida e de chegada de gente. Daí que a realidade ibérica seja assumida 

                                                
1 Quadra popular. Ver G. SANTA-RITA, 1982: 135. 
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como tese exploratória de uma (id)entidade atlântica de fronteira mediadora de mundos 

diversos, segundo F. Rodrigues de la Flor2. 

Nesta Ibéria coexistem contrastes ditados por outras grandes realidades: uma, de 

ordem geográfica, que pode ser co-relacionável com os dois grandes ambientes 

termopluviométricos da Ibéria: a húmida e a seca; e outra, de ordem política, que há 

cerca de nove séculos consolidou dois países e suas comunidades de gente. Em 2007 

estimava-se que aí habitavam mais de 55 milhões de pessoas, distribuídas de modo 

desigual, função das condições naturais e culturais, nas vinte regiões continentais e 

quatro regiões insulares (NUTS II), em que Portugal apresentava uma densidade 

populacional superior a Espanha, 115 e 88 hab/km2, respectivamente.   

Da Ibéria partiram os grandes exploradores que deram ao mundo ocidental 

Novos Mundos nos séculos XV e XVI e estes foram os principais migrantes das «quatro 

partidas» e os iniciadores da primeira era da globalização. Porque foi (e é) mais uma 

costa que um continente, o reino português teve o domínio das rotas marítimas e 

comerciais com o Oriente e também o antigo reino castelhano trilhou outros domínios e 

partilhas do comércio marítimo. Desde esse momento que os povos ibéricos são o 

arquétipo de sujeitos com duas pátrias: a de nascimento, o locus de naturalidade, e a de 

seres universais, e a terrae de mobilidade e de progresso conquistado pela vida nómada 

desses conquistadores. A interculturalidade foi uma acção e marca e a 

multiculturalidade hodierna que (com)partilhamos é um presente e um produto final 

dessa realidade espaço-temporal.  

 

 

Matriz para uma pátria da saudade  

 

Nas regiões principais da Ibéria uma língua é uma pátria e tal constitui um valor 

de identidade e de “sinalização” da sua natureza e cultura, da sua diversidade e encontro 

para uma unidade ética. Neste sentido há pátrias que são uma minoria linguística 

enquanto outras são um conjunto de línguas e de comunidades que evoluíram e criaram 

relações identitárias e um padrão comum para a sua literatura, por exemplo, Portugal, a 

Galiza e a Catalunha. Contudo, a literatura maior e de identidade maior é a castelhana e 

a portuguesa e estas são duas grandes entidades culturais e políticas transversais ao 

                                                
2 Citado por António P. Vicente, in MATOS, 2007: 169-193. 
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factor Língua porque elas internamente constituem uma realidade plural onde, em 

Portugal, o dialecto mirandês é um exemplo de identidade arcaica, sobrevivendo até aos 

dias de hoje por entre o português, o galego, o leonês e o cantábrico e onde o caso do 

basco pode ser um seu paralelo e contraponto em Espanha. E isto em consonância com a 

expansão do espanhol, através do investimento externo realizado no ensino e cultura da 

sua língua e como força unificadora da entidade política Espanha.  

Na nossa literatura o poeta António Nobre, no final do século XIX, relevou o 

carácter nacional da solidão e da saudade da pátria e deu à poesia portuguesa novos 

rumos de criação e de expressão de sentimentos. É o tempo e o factor humano, nas suas 

respectivas circunstâncias, que marcam num dado espaço e que ditam a emergência de 

uma Pátria. Para Miguel Torga ela só se efectiva e permanece quando é um palmo de 

terra defendida3. Recuando no tempo há uma porção do nosso espaço físico com 

memória e com a herança cultural de finisterra porquanto um seu extremo, o Sudoeste 

ibérico, se qualificava e designava como o fim do mundo para os marinheiros antigos. 

Esse local é hoje o cabo de S. Vicente, com o Atlântico em frente e a Europa nas suas 

costas, onde aqui chegaram e aportaram povos do Sul e do Oriente, sendo a Ibéria, no 

seu conjunto, um sedimento geográfico de um “arquipélago étnico” dessa gente em 

demanda e que nessa migração um qualquer povo só procura na terra pousada, 

caminho e recursos, segundo Mendes Correia4.  

E isto para dar construção e fundamento a uma ideia de oikos para o sentimento 

nacional (e ibérico) da Saudade, esse valor que é mistério da Vida, próprio e original do 

ser português, em particular, e que é entendido por Teixeira de Pascoaes como ideia 

(inacabada) de uma odisseia espiritual e universal porque os Portugueses ao darem á 

Humanidade o mundo físico, através das suas Descobertas, só o completam quando esse 

génio aventureiro e o temperamento messiânico gerarem «um novo mundo moral». A 

ideia de Pascoaes era centrada na vontade de um ressurgimento nacional e na 

civilização do encontro da alma portuguesa consigo mesmo e com esse corpus nacional 

de descobertas (i)materiais. E isto quando o declínio dos povos ibéricos dura desde o 

séc. XIX e quando o poder peninsular organizado (ou em organização) nunca potenciou 

essa cultura e liderança moral. Alguns historiadores interessaram-se por esta questão-

chave de identidade e carácter nacional, ao ponto de a colocar como elemento de 

                                                
3 CALAFATE, 2006: 394. 
4 MENDES CORREIA, 1944: 37. 
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aproximação e também de separação dos próprios povos peninsulares. Foi Joaquim de 

Carvalho, em 1950, que a releva numa perspectiva de entendimento triplo – filológica, 

filosófica e psicológica -, já que afirma a ideia de que a saudade é, porventura, o que 

mais promete e o que mais instantaneamente aguarda quem lhe desvende o potencial de 

filosofemas com coerência lógica e consistência doutrinal5.  

O localismo e o universalismo devem encontrar-se em pleno e na perfeição 

possível, ter um sentido de cultura e, porventura, de religião, pelo que Teixeira de 

Pascoaes afirma que Portugal deve terminar espiritualmente o que materialmente iniciou 

com o seguinte sentido: Estudemos o homem transcendente, o além homem, que o 

Português encerra. Estudemos o Português do Cosmos. Oculto no Português do 

extremo ocidental da Ibéria». Em outro momento, exalta o seu sentimento de que «Não 

me cansarei de afirmar que a Saudade é, […] a alma da Natureza dentro da alma 

humana e a alma do homem dentro da alma da Natureza», mas também nos termos de 

composição formal do seguinte verso: «E não tinha a Saudade a sua origem / Remota 

neste Céu misterioso, / Nesta bela paisagem transcendente? / E a sua origem próxima e 

sensível / Na alma profunda, mística e vidente / Deste Povo do Mar e da Montanha?6. 

Voltando ao sentido do oikos para este sentimento permanente, não poderá 

revestir a ibérica uma espécie de Jardim da Saudade, expressão que é título da obra de 

contos e de romance de autoria de Joaquim de Leitão, mas que poderia ser por nós 

aplicada como lema e marca nacional para um território mater da Saudade, de carácter 

moderno e de raiz europeia. Contudo, esta ideia não é redutora mas antes relacionável, 

naturalmente, para um pensamento de que uma pátria da (para a) saudade deve ser 

abrangente, dinâmica e estendida ao território ibérico. Neste conjunto esta será o éden 

material dos afectos, sentimentos e actos dos povos que partem e que regressam entre 

a(s) pátria(s), ditando por vezes um circuito entre o berço e a tumba e que 

frequentemente é gizado e unificado pelos oceanos universais (Figura n.º 1).  

 
Figura n.º 1 

Espécie tropical em espaço público – cemitério – em Vilela Seca, concelho de Chaves 

                                                
5 TORGAL, 1996. 
6 CALAFATE 2006: 58-76. 
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Na Literatura Portuguesa podemos afirmar que há uma corrente identitária, de 

cultura do nosso Ser, que se pode (e deve) qualificar em solar desta nossa forma de 

estar em comunidade, de sentir o Mundo e de assim poder ser «pátria da saudade». 

Nesta literatura a Saudade tem três períodos: O primeiro período foi o instintivo e 

activo; produziu Camões e Bernardim, Vasco da Gama e Albuquerque. O segundo 

período, o actual, é o período consciente e contemplativo, em que, por assim dizer, a 

alma portuguesa abre, pela primeira vez, os olhos sobre si própria; e está produzindo a 

mais admirável das gerações poéticas. Por último, a alma portuguesa vai entrar no seu 

terceiro período que será o período consciente e activo, por isso mesmo que o sonho 

precede a acção7. 

Neste último período também se deve associar e relevar, em certo sentido, o 

pensamento sobre o mundo sentimental português identificado nas ideias contidas na 

obra de E. Lourenço8. A sua maior referência é sobre os locais que ainda hoje 

conservam o património material e preservam a memória identitária associada ao 

império cultural português no Mundo, aos quais chamou as pequenas pátrias. 

 
                                                
7 CALAFATE, 2006: 76. 
8 LOURENÇO, 2004. 
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O ethos da saudade. Um reflexo da diáspora lusa e de um homo sapiens 

migrantis 

 

Todo o ser humano tem um êthos, que é o lugar original de habitação ou morada 

e onde o homem aí se instala e se relaciona consigo mesmo e com os outros que lhe 

estão próximos. E este não se pode confundir com o mesmo termo, de grafia ethos que 

significa uso ou costume. O localismo é a dimensão material e esta influencia e 

incentiva a dimensão metafísica dos comportamentos comuns, de costume(s), dos seres 

humanos.  

O além (e o mar) foram a nossa ambição étnica, a nossa “cruzada” cultural e o 

nosso destino universal, a tal epopeia que é a nossa herança maior e que nas 

comemorações oficiais de 1940 se alude á ideia camoniana do Império Colonial 

Português «e se mais mundo houvera lá chegara», como horizonte áureo da nossa 

história. Os séculos XV a XVII são o «clímax» de uma história cultural portuguesa, um 

dos seus pontos altos e onde os Descobrimentos são para Silva Dias uma explosão de 

vida in Rev. História das Ideias, 2007. Depois desta vivência terrena, de experiências 

com o(s) outro(s) – e em ambiente de crescente mundialismo -, a nação portuguesa 

migrou e assimilou a cultura dos trópicos e mesclou-se com outros entes e novas 

dimensões do espírito humano. Foi G. Freyre um dos autores que melhor exprimiu essa 

relação de gente lusa com o ambiente cultural dos trópicos, com a ideia emergente de 

uma civilização luso-tropical9. O melhor exemplo é o Brasil, essa nossa outra 

identidade, em que a sua língua viva é também a portuguesa e do outro em 

(des)envolvimento. Passada essa tal explosão de vida o que começa e emerge é a 

descoberta lusa da Saudade e naquilo que é, para a comunidade nacional, a sua 

constância multissecular, o seu valor afectivo e o seu sentido saudosista.   

A saudade é um enigma desde que tomemos como referência a sua alusão no 

seguinte poema de Afonso Lopes Vieira: Meu sangue é português, / Minha pele é 

morena, / Minha graça a Saudade, / Meus olhos longos de escutar sem fim / O além, em 

mim … / Chora no ritmo do meu sangue, o Mar10. O mar foi assim o espaço de ida e de 

vinda dos migrantes ibéricos, seja das gentes que geraram as primeiras migrações 

                                                
9 FREYRE, 1961. 
10 G. SANTA-RITA 1982: 95. 
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intercontinentais seja das gerações deles descendentes e que hoje se identificam, em 

grande medida, como migrantes dessa herança, em parte porque são um retorno de 

gente(s) com afinidades. As nações peninsulares partilham e acentuam este contexto, 

tanto no tempo como no espaço, porque os homens da terra, atraídos ou seduzidos pelo 

mar, em poucas gerações, se tornaram marinheiros e conquistadores «que vão, vêm e 

constroem por saudade, nunca deixando o lugar de onde nem o lugar para onde», 

segundo A. Braz Teixeira11.  

Um autor contemporâneo, E. Lourenço, afirma que: Nós, fundamentalmente, 

somos memória, não somos nós, somos um tempo particular. […] Os nossos emigrantes 

já são uma outra maneira de ser Portugal…. Porque o português é um povo migrante e 

está hoje presente no Mundo em cerca de 5,2 milhões de pessoas, seja pela língua seja 

pela descendência de geração lusa, esta realidade evidencia-nos como um caso de homo 

sapiens migrantis, a par de outros povos europeus com o mesmo carácter (Figura n.º 2). 

Na ideia de H. Pirenne, foi a expansão portuguesa que mudou o futuro do 

mundo. Mas a nossa (e)migração tomou o rumo dos trópicos e a herança portuguesa no 

nosso mundo foi o resultado dessas migrações modernas de pessoas, com as suas 

identidades, cultura de usos e de técnicas mas também o património histórico-

monumental edificado nos vários cantos dos quatro continentes – América, África, Ásia 

e Oceânia. A língua é também cultura e património!  

 
Figura n.º 2 

Distribuição de Portugueses no Mundo em 2002, segundo dados da  
Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas 

                                                
11 TEIXEIRA, 2007: 311-326. 
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Para J.M. Malheiros, a diáspora consubstancia um grupo disperso por diversos 

locais do mundo, situados em países distintos, que partilha a mesma memória étnico-

cultural colectiva e que mantém laços, reais ou simbólicos, com o território de origem, 

seja dos próprios ou dos seus antepassados12. Ora a diáspora lusa é antiga e tem 

dimensão universal. Na actualidade e com o sistema da Internet as línguas mais usadas 

colocam o português em 7.º lugar, depois do inglês, chinês, espanhol, japonês, francês e 

alemão, segundo dados de finais de 2007. Por outro lado, a população total estimada no 

âmbito dos países de língua oficial portuguesa era de 239,6 milhões, em que o Brasil 

comportava 191 908 598 indivíduos in Expresso 5 Julho 2008.  

No panorama da realidade ibérica, em particular a população de migrantes 

geram fluxos financeiros, de entrada como de saída, significativos mas com valores 

diferentes e distribuição geográfica variada (Quadro n.º 1 e n.º 2). Em Espanha as 

remessas financeiras de saída são superiores às de entrada, o que traduz uma imigração 

relevante no seu tecido económico-social, enquanto em Portugal essa realidade é inversa 

porquanto são as remessas monetárias de entrada superiores, reflexo do papel e peso da 

população de emigrantes no Mundo, em especial no continente europeu e norte-

americano.   
                                                
12 MALHEIROS, 2005. 
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Quadro n.º 1 

Dados de remessas gerados pela população de migrantes ibéricos 
Total de remessas 
(milhões US Dólar) 

Fluxos de entrada de remessas p/ Continentes de origem (% de entrada 
de remessas totais) 

De Entrada De Saída África Ásia Europa América Latina e 
Caraíbas 

América do 
Norte Oceânia 

E S P A N H A 

10 687 14 728 0,1 0,3 63,8 24,2 10,8 1,0 

 Fonte: PNUD, 2009: 163. 

 
Quadro n.º 2 

Dados de remessas gerados pela população de migrantes ibéricos 
Total de remessas 
(milhões US Dólar) 

Fluxos de entrada de remessas p/ Continentes de origem (% de entrada 
de remessas totais) 

De Entrada De Saída África Ásia Europa América Latina e 
Caraíbas 

América do 
Norte Oceânia 

P O R T U G A L 

3 945 1 311 3,1 0,3 62,4 12,1 21,2 0,8 

 Fonte: PNUD, 2009: 163. 

 

 

Re-visitar a(s) fronteira(s) internas da Europa versus re-escrever a oikos 

destas migrações (pós)modernas  

 

Em finais da década de oitenta do século passado a grande maioria das fronteiras 

políticas europeias perderam a sua importância, em face das políticas de cooperação 

encetadas pela CEE/CE e, ao mesmo tempo, também potenciavam novos quadros de 

interesse entre gestores do território transfronteiriço e as próprias comunidades 

regionais aí vizinhas e circunscritas. Com o processo europeu de integração e respectivo 

aprofundamento ditado pelo Acordo de Schengen (1987), a fronteira luso-espanhola 

perdeu o seu significado antigo e tradicional. Mas também as outras fronteiras internas, 

geopolíticas e económicas, caíram porque o projecto europeu é um projecto sócio-

espacial desde a sua fundação, com a missão maior e alcance de «eliminar as barreiras 

que dividem a Europa». O valor da fronteira mudou e tem agora um quadro político 

mais exterior e externo e a sua geografia é configurada por outra relação de forças – as 

relações internacionais e a geopolítica das organizações regionais, em parte influentes 

no seio do sistema da ONU. Por outro lado, o espaço intracomunitário configura-se por 
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grupos de regiões, totalizando oito entidades ditadas por critérios de proximidade 

geográfica e de desenvolvimento de relações recíprocas – do Centro das Capitais de 

Seis Países da UE/EU; Arco Alpino; Diagonal Continental; Novos Lander Alemães (ex-

RDA); Região Mediterrânica; Arco Atlântico; Região do Mar do Norte; e Regiões 

Ultraperiféricas –, o que valoriza a geodiversidade do continente europeu e releva a 

mudança na sua cooperação interna e multilateral.  

Num contexto pan-europeu essas fronteiras deixaram de ter um papel retrógrado 

e condicionador dos fluxos de bens e de pessoas para passarem a ser uma faixa atractiva 

e indutora de relações, de espectro ambivalente, quer supra-local ou regional quer 

continental. O envolvimento mútuo e cooperativo dos países europeus ditou um novo 

paradigma de desenvolvimento regional e territorial, gerando dinâmicas novas, em 

termos de políticas transfronteiriças, programas de proximidade identitária e projectos 

inovadores. As migrações passaram a influenciar ainda mais o desenvolvimento 

regional intra-europeu (Quadro n.º 3). – ver se está tudo certo (mostrar ao autor) 

 
Quadro n.º 3 

População estrangeira residente em Portugal 

2000 - 2003 ESPANHA União Europeia TOTAL mundo 

Total n.º  55 272 246 319 897 986 

Média  

H; M 
6 952,25; 

6 986,25 

33 883,75; 

29 744,00 

191 122,75; 

101 515,75 

Sex-ratio  0,995 1,139 1,882 

Ano máximo  2000  2000  2000  

 

2004 - 2007 ESPANHA União Europeia TOTAL mundo 

Total n.º  66 529 342 248 1 380 162 

Média  

H ; M 

8 252,75; 

8 475,50 

37 301,25; 

41 000,00 

19 112 250; 

157 347,00 

Sex-ratio  0,973 0,909 1,214 

Ano máximo  2005  2004  2004  

Fonte: PORTUGAL-MAI. Estatísticas, Lisboa: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.  
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É neste contexto e realidade europeia que devemos re-visitar a «globalização das 

migrações», as quais se intensificam e se consolidam entre regiões emissoras e regiões 

receptoras. A integração espacial expressa-se no sistema do espaço comunitário 

europeu pela «conectividade em tempo real» entre pessoas, serviços e produtos geradas 

em qualquer parte. O espaço europeu é por excelência e tendência uma zona de chegada 

de migrantes desses quatro cantos do mundo. Considerando os actos comunitários e as 

opções estratégicas europeias os migrantes configuram, cada vez mais, migrações 

circulares, em que estas se definem pelo conjunto dos seus sujeitos não perderem os 

vínculos identitários de origem e simultaneamente auferirem condições de integração 

activa na chamada «casa europeia», cada vez mais multicultural e intergeracional 

porque requer diálogo e boa vizinhança entre nações, convivência pacífica entre povos 

que manifestam convicções de cultura, de religião e de governança política muito 

diversa13. Mas esta globalização das migrações arrasta consigo complexas contradições, 

uma das quais traduzida na possibilidade da sua implosão, através da ideia proferida por 

Friedman: Mas ninguém deve alimentar a ilusão de que simplesmente participar nesta 

economia global bastará para tornar uma sociedade saudável. Se o preço dessa 

participação for a identidade de um país, se as pessoas sentirem que as raízes da sua 

oliveira estão a ser esmagadas, ou arrastadas, pelo sistema global, essas raízes 

revoltar-se-ão. Erguer-se-ão e estrangularão o processo14. Ora o que tem vindo a 

constatar na transição dos séculos XX-XXI são o recorrente pedido de aquisição de 

nacionalidade portuguesa por parte de estrangeiros (Quadro n.º 4), em que os dados 

oficiais se inscrevem no quadro normativo aplicável às (i)migrações e que é regulado 

pela Lei de Estrangeiros (Lei n.º 23/2007, de 4-07, e em tudo o que não contrarie o DR 

n.º 6/2004, de 26-04). Outro diploma conexo é a Lei da Nacionalidade Portuguesa (Lei 

n.º 3771981, de 3-10, alterada pelo Lei (orgânica) n.º 2/2006, de 17-04 e pelo DL n.º 

237-A, de 14-12-2006).  

A regulação das (i)migrações fará então sentido, quer no âmbito do mercado da 

empregabilidade quer no âmbito do próprio desenvolvimento económico-social de cada 

país. E isto quando se fortalece em termos europeus uma política de migrações apoiada 

nos quatro C´s, de valor dinâmico, estratégico e actuante, no caso, a Cooperação, a 

Coordenação, a Complementaridade e a Consistência. 

                                                
13 FIGUEIREDO, 2005. 
14 FRIEDMAN, 2005. 



 

 247

 
Quadro n.º 4 

N.º de pedidos de aquisição de nacionalidade (1999-2005) 

 

Fonte: PORTUGAL-MAI. Estatísticas, Lisboa: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. 

 

No espaço ibérico a sua posição de finisterra gerou multiculturalidade das 

migrações e esta processou-se no passado e vigora no presente. Daí que haja uma pré-

existência de oikos para as migrações ibéricas (pós)modernas. Na Ibéria temos, em certo 

sentido, uma ecologia social das migrações (internas e externas). Na primeira metade do 

século XX essa ecologia social processou-se pelo labor do trabalho rural e sazonal, o 

qual cruzava a fronteira luso-espanhola e era já nessa altura transfronteiriço em partes 

da zona da Beira, do Douro e do próprio Alto Trás-os-Montes; na segunda metade desse 

século processa-se pelo labor do trabalho urbano e em importantes zonas industriais ou 

de logística empresarial de serviços. Esta última é uma ecologia social mais urbana de 

migrantes que ainda hoje percorrem as principais estradas e outras vias de mobilidade 

inter-regional. Neste contexto uma certa diáspora de Portugal no Mundo é-nos dada 

pelos seguintes números e factos, em 2005: 1 226 709 (11,7% da sua população total) 

representava o total de portugueses fora do país; e 694 300 (6,6% da sua população 

total) constituíam o total de trabalhadores no estrangeiro, o que colocava Portugal como 

o país da CE/EU com a maior comunidade nacional a residir no estrangeiro e no 

conjunto da OCDE ocupava o 2.º lugar.  

 

 

Pedidos de Aquisição de Nacionalidade por Naturalização em …

ANO ESPANHA EUROPA (UE +n/UE) TOTAL GERAL

HM (nº) H (%) HM (nº) H (%) HM (nº) H (%)

1999
Entrados
Aprovados

3
1

33,3
100

1036
584

54,0
57,2

2000
Entrados
Aprovados

3
2

0,0
50,0

1462
1143

53,8
54,5

2001
Entrados
Aprovados

6
3

83,3
33,3

1946
956

58,1
53,9

2002
Entrados
Aprovados

42
26

95,2
84,6

7300
2456

39,4
38,0

2003
Entrados
Aprovados

11
5

54,5
100

199
64

51,8
53,1

8620
2043

60,4
56,5

2004
Entrados
Aprovados

11
1

36,4
0,0

205
37

52,2
51,4

11011
1413

61,5
57,0

Prorrogações de Vistos de Longa Duração Global em …

2005
Total
Trabalho

..

..
..
..

17447
5178

38,2
61,3

46637
16131

44,3
55,5
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Migrações geradas pelo turismo 

 

Para Max Derreau o turismo é uma migração activa e sazonal e por ele definida 

como a forma moderna de transumância15. No espaço ibérico estas migrações (de férias 

ou em turismo) são de proximidade e, por isso, com significativa expressão e 

intensidade mas desigual ao longo do ano. Em 2007 a entrada de turistas no Continente 

foi mais significativa em Abril, Agosto e Dezembro, com os valores (em milhares) de 

963,8; 1 918,5; e 546,9, respectivamente. Um dado novo e pela primeira vez registou-se 

que o total de turistas foi superior aos excursionistas. Segundo os dados oficiais as 

saídas de portugueses residentes para o estrangeiro atingiram um valor de 21,0 milhões, 

com um acréscimo de 2,6 milhões de saídas face a 2006 (14,2%). Destes estima-se que 

4 412,1 milhares correspondem a turistas, em que a via rodoviária foi aquela que mais 

foi utilizada, com 19,0 milhões e saídas (90,6%). Neste quadro a Espanha é o principal 

território de destino dos portugueses, com cerca de 2 milhões de turistas nacionais 

(46%).  

Desde meados da década de cinquenta que várias publicações oficiais intentam 

demonstrar que o território português é «País de Beleza e País de Turismo». Esta ideia 

exprime bem uma típica frase promocional visando incrementar as entradas de 

estrangeiros e com isso a visitação dos nossos recursos ambientais centrados no sol-

praia-mar, função da sazonalidade estival que o país oferecia ao longo dos mais de 

oitocentos quilómetros de costa, mas também na fruição do património arquitectónico e 

cultura artístico-monumental das suas urbes principais. A um tal conjunto patrimonial 

releva-se o âmbito da Resolução de Conselho de Ministros n.º 96/2000, de 26-06, que 

considera a gastronomia portuguesa como um bem imaterial integrante do património 

cultural de Portugal.  

Os dados estatísticos nacionais assim o demonstram no quadro abaixo (Quadro 

n.º 5), com as cinco principais grandezas, por nacionalidades de entrada de estrangeiros 

(de 1969 a 1999) e, em 2008, o valor das receitas do turismo geradas pelos estrangeiros 

que nos visitam. Dos dados respectivos concluímos que é a proximidade geográfica que 

dita o maior quantitativo de visitantes/entradas, no caso os espanhóis, mas que em 

termos de recursos financeiros gerados é o Reino Unido (função cambial e estar fora do 

zona do Euro), que se coloca em primeiro posição e a Espanha na terceira.  

                                                
15 DERREAU, 1977: 87. 
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Quadro n.º 5 

As cinco principais nacionalidades de estrangeiros visitantes em Portugal 
1969, n.º de 
estrangeiros 

1979, n.º de 
estrangeiros 

1989, n.º de 
estrangeiros 

1999, milhares de 
visitantes 

2008, milhares de 
€ (receitas) 

1 374 158 
Espanha 

3 514 810 
Espanha 

12 175 003 
Espanha 

20 507,4 
Espanha 

1 640 475 
Reino Unido 

339 474 
Reino Unido 

399 771 
Reino Unido 

1 039 010 
Reino Unido 

1 969,5 
Reino Unido 

1 200 581 
França 

304 097 
Estados Unidos 

286 667 
Rep Fed Alemã 

635 391 
França 

979,8 
Alemanha 

1 081 234 
Espanha 

168 135 
França 

183 164 
França 

557 911 
Rep Fed Alemã 

763,4 
França 

807 584 
Alemanha 

113 185 
Rep Fed Alemã 

153 807 
Estados Unidos 

324 935 
Países Baixos 

483,3 
Países Baixos 

292 650 
Países Baixos 

2 185 368 
TOTAL 

5 287 352 
TOTAL 

16 154 759 
TOTAL 

27 016,3 
TOTAL 

7 440 105 
TOTAL 

Fonte: PORTUGAL, v/ anos. Estatísticas do Turismo. Lisboa: INE e Turismo de Portugal.  

 

Recentemente propõe-se que a Marca Portugal deve integrar o seu Oceano, pelas 

mais fortes razões de base geográfica e de singular percurso da sua cultura material16.   

O encontro do litoral e do interior nacional e ibérico é feito pelas pessoas e estas 

vencem sempre a distância física ou o efeito de insularidade quando viajam para fora do 

seu quotidiano e nos respectivos destinos convivem inter-pessoalmente, em épocas 

festivas ou então em períodos sazonais, desenvolvendo no espaço ibérico movimentos e 

fluxos «em círculo», cada vez mais intensos e expressivos em face da nossa recente 

integração espacial e de valor económico-social para as diferentes regiões ibéricas. A 

época estival é o momento do ano onde estas migrações turísticas são mais intensas e 

frequentes em ambos os lados da fronteira (de Melgaço a V. R, Stº António) mas os 

períodos natalício e pascal são também o tempo recorrente e tradicional de maior 

migração e estadia dos espanhóis em Portugal. E isto é identificado nos dados relativos 

ao fenómeno das Férias por meses do ano; o movimento inverso, de portugueses em 

Espanha não tem a mesma dimensão nem a devida correspondência.  

Daí que se possa exprimir que se trata de um quadro novo onde as deslocações 

por motivos turísticos tomaram proporções tais que substituem, nos tempos modernos, 

as antigas migrações económicas. Para Portugal os valores de entrada de visitantes 

cresceram, em geral, nas últimas décadas do séc. XX e após o efeito do 11 de Setembro 

de 2001 essa dinâmica foi interrompida e um outro ciclo evolutivo se gera nos fluxos de 

visitantes/turistas nos países europeus. (Quadro n.º 6)  

                                                
16 LOPES, 2010: 89-104. 
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Quadro n.º 6 

Dados estatísticos de entrada de visitantes e turistas (estrangeiros) e segundo a via de acesso 

 

Fonte: PORTUGAL-MEI – O Turismo em 2007. Lisboa: Turismo de Portugal, 2008. 

 

O desenvolvimento relacional de pessoas e suas (id)entidades tem vindo a ser 

objecto de interesse nas relações internacionais e de mais-valia para (ou entre) povos 

com grande proximidade geográfica e cultural. Neste domínio a relação peninsular 

fortaleceu-se, função da própria dinâmica induzida pela integração europeia, o que leva 

Martins da Cruz a propor o conceito de plataforma ou mercado ibérico, para acesso a 

todo o sistema europeu ou global, no pressuposto de que a Espanha também consiga 

[…] e aceite esta partilha de interesses17. Ora este conceito de projecção e 

relacionamento bilateral tem sentido quando se prevê «menos portugueses e mais 

lusófonos, já que a população dos países lusófonos irá crescer no mundo para cerca de 

357 milhões de indivíduos, em 2050, em que o Brasil, Angola e Moçambique serão os 

maiores responsáveis por essa tendência. Assim e perante uma prospectiva demográfica 

de que a lusofonia e a sua diáspora será um valor em crescendo, também a cooperação 

ibérica deverá ser conforme e actuar nesta realidade para que a cultura de identidade e 

de integração dos migrantes e dos seus descendentes contribua para a prosperidade 

económico-social dos povos de matriz ibérica.  

 

 

Conclusão(es) 

 

                                                
17 CRUZ, 2010: 159. 

Valores em milhares ou em percentagem 1 9 8 9 1 9 9 8 2 0 0 7

Nº Entrada de Visitantes Estrangeiros 16 154.8 26 559.7 23 766.8

Nº Entradas de Turistas .. 11 295.0 13 900.0

Nº Turistas estrangeiros, por nacionalidade 
(Espanha) (5 755.5) (2 700.0)

Visitantes estrangeirospor via de acesso: 

Terra .. 81.1% 69%

Ar .. 17.9% 10.5%

Mar -- 1.0% 20.5%
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Migrar para (ou na) Ibéria é uma tendência permanente e também uma cultura de 

interacção ou relacionamento da sua própria comunidade humana. E isto porque o 

espaço europeu possui cerca de trinta milhões de imigrantes e ainda atrai cerca de 

sessenta milhões de candidatos. O espaço ibérico foi no passado uma plataforma de 

migração, aberta ao mundo e dinâmica, face às conjunturas da sua economia e 

sociedade. Hoje essa plataforma é re-descoberta pelas novas gerações da diáspora, com 

identidade e herança, seja pela via da procura laboral seja pelo turismo.  

A diáspora lusa – e por proximidade e extensão, a ibérica – assemelha-se a uma 

“árvore” estendida por todo o espaço atlântico, flutuante nesse meio oceânico. Com as 

suas raízes e tronco na Ibéria mas com a sua copa ramificada a alargada ao Índico e ao 

Pacífico, onde permanecem laços identitários, sentimentos e afectos intrínsecos e com 

personalidade de matriz ibérica. O fluxo de migrantes da diáspora é a seiva que a 

alimenta e lhe dá universalidade porque cruzam ou percorrem uma estrada marítima ou 

aérea do Atlântico, tanto de partida como de chegada ao Velho Continente.  

Numa geração o território português enriqueceu-se social e culturalmente com 

novos migrantes, em 2009 estimaram-se cerca de quatrocentos e quarenta mil, oriundos 

dos hemisférios ocidental e oriental, uma parte dos quais obteve uma integração pautada 

pela tolerância de valores e regularização da sua estadia mais facilitada. Os movimentos 

turísticos favorecem os fluxos e as rotas/circuitos de migração (inter)continental.  

Por isso, Portugal apresenta, uma expressiva convivência inter-étnica, nos dias 

de hoje, o que fortalece a sua diversidade cultural e constitui um valor social para o 

futuro, à luz da modernidade dos direitos humanos. 
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Procesos de integración de la inmigración extranjera en pequeñas 

ciudades de España. Presentación del vídeo documental “iberiana” 
 

 

Ricard Morén-Alegret 

 

 

Introducción 

 

Hoy en día alcanzar una integración sostenible de las sociedades europeas como 

conjunto y de los recién llegados en esas sociedades, es un reto clave para el presente y 

el futuro, especialmente si el bienestar humano se encuentra en la cabeza de la agenda 

de las políticas comunes.  

Mientras que la conexión entre la migración internacional y ciudades globales y 

áreas metropolitanas es muy relevante, existe una evidencia creciente de la influencia 

que está adquiriendo la migración internacional hacia áreas más periféricas de las 

naciones de la OCDE1: en los Estados Unidos por ejemplo, en 1990 el 75 por ciento de 

de la población nacida fuera de la nación vivía en los estados de California, Nueva 

York, Florida, Texas y Illinois, mientras que para el 2005 esta cifra se había reducido 

hasta el 59 por ciento2. Además, como Jentsch ha señalado, un elemento relativamente 

nuevo en la migración europea es el significativo y creciente impacto que ha tenido en 

las áreas periféricas y rurales3. Este es especialmente el caso del sur de Europa. En 

Francia, España, Italia, Grecia y Portugal, los migrantes constituyen la principal fuente 

de mano de obra agrícola4 pero cada vez más ellos también trabajan en otros sectores de 

la economía fuera de las grandes ciudades5. Y no sólo en la Europa meridional, por 

ejemplo, también en el Reino Unido es evidente que muchos inmigrantes se han 

trasladado a áreas rurales y a pequeñas ciudades6. 

                                                
1 MORÉN-ALEGRET, 2008. 
2 MARTIN, MIDGELY, 2006: 16. 
3 JENTSCH, 2007: 1. 
4 KASIMIS, 2005. 
5 KASIMIS, 2003. 
6 TUC, 2004. 
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Este fenómeno de creciente asentamiento de los inmigrantes a menudo ha 

pasado desapercibido para los investigadores y los responsables políticos y la inmensa 

mayoría de la investigación y de la atención política se ha centrado en el impacto y la 

integración de los inmigrantes en las principales áreas metropolitanas de los países de la 

OCDE. Sin embargo, el asentamiento de los inmigrantes en las áreas no-metropolitanas 

resulta interesante no sólo por su cada vez mayor escala, sino que además y por lo 

menos, por las siguientes razones principales7: 

 En primer lugar la inmigración está jugando un papel cada vez más 

importante en la principal transformación demográfica, económica y social 

que se está produciendo en el sector no metropolitano de la mayoría de los 

países de la OCDE. La inmigración puede jugar y juega un papel importante 

en invertir el declive poblacional, en el aprovisionamiento de mano de obra 

y de mano de obra especializada y en detener la disminución de los servicios 

en áreas no metropolitanas. 

 Una segunda razón para centrar la atención en el asentamiento de los 

inmigrantes fuera de las grandes ciudades hace referencia al hecho de que la 

experiencia de asentamiento y el proceso de integración de los inmigrantes 

en estas áreas puede ser bastante diferente al de sus homólogos que se 

instalan en las grandes áreas urbanas. 

 En tercer lugar, en términos del impacto de la inmigración, mientras que 

el número de inmigrantes asentándose en estas áreas es significativamente 

menor que en el caso de ciudades más importantes, su impacto es a menudo 

magnificado debido al hecho de que las pequeñas poblaciones de esas 

localidades se han visto disminuidas por la emigración a las grandes 

ciudades. 

 

En cuanto a los procesos de integración de los inmigrantes, desde el inicio de las 

ciencias sociales modernas, ‘integración’ ha sido un concepto clave que ha 

evolucionado desde Durkheim gracias a una diversidad de enfoques académicos 

propuestos a lo largo del siglo XX por autores como Alpert, Landecker, Mills, Parsons o 

Luhmann8. Esta es una de las razones por las cuales integración, tal y como Rainer 

                                                
7 MORÉN-ALEGRET, 2008. 
8 MORÉN-ALEGRET, 2002. 
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Bauböck sugiere, puede ser definido como un "concepto más bien elusivo"9. Sin 

embargo, elusivo o no, el interés renovado por la ‘integración’ es una característica del 

trabajo actual en ciencias sociales10. 

De hecho, se pueden identificar tres tipos de procesos de integración en relación 

a los cambios contemporáneos de la población11: la integración social (i.e. procesos 

relacionados con dinámicas sociales y culturales), la integración sistémica (i.e. procesos 

relacionados con dinámicas económicas, administrativas y políticas), y integración de 

hábitat o medioambiental (i.e. procesos relacionados con dinámicas medioambientales y 

de hábitat). Integración social es integración directa (de la misma manera que ocurre 

con la integración de hábitat), pero la integración sistémica es una integración mediada 

por el ‘campo’ institucional. En integraciones directas el ‘mortero’ es la acción 

comunicativa y, en consecuencia, el lenguaje y la comprensión. En integraciones 

indirectas, el ‘mortero’ es el poder y la acción instrumental. Por lo tanto entender la 

integración como un concepto de triple entrada compuesto de dinámicas sociales, 

sistémicas y medioambientales puede ser útil para analizar procesos complejos de 

integración de inmigrantes. 

En este contexto, puede ser interesante y útil preguntarse acerca de los procesos 

de integración de inmigrantes extranjeros ocurridos en los territorios no-metropolitanos 

de España durante los últimos años. 

 

 

1. Delimitación de las áreas de estudio y breve aproximación al trabajo de 

campo 

 

Para poder seleccionar los territorios de estudio y en las que se ha llevado a cabo 

el trabajo de campo, se realizó un análisis de los datos municipales sobre presencia de 

personas extranjeras ofrecidos por el Censo de Población de 2001. Entre los resultados 

se puede destacar la confirmación de una presencia significativa de este tipo de 

población fuera de las áreas metropolitanas. Este análisis estadístico también nos llevó a 

                                                
9 BAUBÖCK, 1994. 
10 BÖCKER, 2004; GEORGE, 2006. 
11 MORÉN-ALEGRET, 2008. 
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la concreción de un mapa municipal para toda España de la presencia de población 

extranjera.  

 
Mapa n.º 1 

Población extranjera residente en España por municipios (2001) 
 
 

0.00 to 1.00 
1.00 to 3.00 
3.00 to 5.00 
5.00 to 15.00 
15.00 to 55.00 

 

Fuente: Elaborado por el GRM con datos del INE, Censo de Población y Viviendas, 2001.  

 

La imagen ofrecida por este mapa nos sugirió el interés de estudiar las 

mencionadas provincias de Alicante, Cáceres, Girona, Huelva y León, pues se trata de 

cinco provincias diferenciadas en cuestión de orígenes de la población, condiciones de 

vida y tipo de estructura económica y en las que la inmigración ha sido relativamente 

poco estudiada desde el punto de vista académico. Posteriormente, gracias a una 

revisión de la literatura disponible sobre estas provincias, realizamos la selección de 

unas comarcas concretas ubicadas en estas en las que realizar el trabajo de campo 

comparativo.  

Así, el Instituto Nacional de Estadística (INE) establece como área urbana las 

localidades con más de 10 000 habitantes, sin embargo se consideró de interés incluir en 

la línea de investigación aquellas pequeñas ciudades que cuentan con una población de 
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hasta 25 000 habitantes, pues sus dinámicas pueden estar condicionadas por su entorno 

rural o semi-rural.  

Respecto a la “comarcalización” escogida, se decidió seguir la administrativa 

cuando ésta existiera, entre otros motivos por analogía con los datos oficiales que nos 

puedan suministrar a nivel local. En Cataluña y la Comunidad Valenciana existe una 

comarcalización administrativa para toda la Comunidad Autónoma (aunque sólo en 

Cataluña existen consejos comarcales con competencias diversas), en Castilla y León el 

Bierzo es la única comarca administrativa reconocida como tal por las Cortes de esta 

Comunidad Autónoma (Ley 1/1991 de 14 de marzo), en Andalucía hay varias 

comarcalizaciones administrativas ninguna de las cuales es hegemónica, y en 

Extremadura la comarcalización administrativa no se ha consolidado. Así pues, en 

aquellas áreas donde no existe tal división territorial, nos basamos en la comarcalización 

agraria propuesta por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura 

(1978). Dado que la presente línea de investigación estudia las migraciones en áreas 

rurales y pequeñas ciudades, la división proporcionada por esta fuente podría ser 

también apropiada para nuestro estudio. “El criterio básico para la determinación de las 

comarcas es el de agrupar términos municipales con características uniformes, de forma 

que se consigan demarcaciones territoriales con uniformidad en sus características 

naturales, económicas y sociales....entendiéndose conceptos tan amplios como suelo, 

clima, relieve, vegetación, etc.”12.  

Después de aplicados estos criterios, dentro de cada una de las provincias 

escogidas inicialmente, empleamos el porcentaje de población nacida en el extranjero 

como dato principal para delimitar más concretamente las comarcas donde realizar el 

trabajo de campo, juntamente con los datos sobre el porcentaje de nacidos en otra 

comunidad autónoma y el de residentes extranjeros.  

Durante el tiempo de realización de dicho trabajo estadístico también se llevó a 

cabo un primer trabajo de campo preliminar de cinco meses en el Alt Camp de 

Tarragona (Noviembre 2002-Abril 2003) para testar los guiones de entrevista. 

Finalmente, las áreas de estudio seleccionadas para realizar un trabajo de campo 

comparativo fueron el Bierzo (León), la Marina alicantina, el Empordà en Girona, la 

Costa y el Andévalo occidental de Huelva, así como el Campo Arañuelo y la Vera 

(Cáceres): 

                                                
12 MINISTERIO de Agricultura, 1978: 5. 
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Mapa n.º 2 

Áreas de estudio seleccionadas 
 

 
 
Fuente: Elaborado por el GRM con apoyo de Alfons Parcerisas. 

 

Se realizaron dos series de estancias de trabajo de campo (2003-2005) en cada 

una de ellas, lo que permitió recopilar información documental diversa y realizar varios 

centenares de entrevistas cualitativas con guión a personas inmigradas y a informantes 

clave de varias asociaciones e instituciones.  

Posteriormente, se ha realizado un trabajo de campo más focalizado en cinco 

ciudades pequeñas (2007-2009), entrevistando a varias decenas de diversos actores 

sociales locales en Ayamonte (Costa occidental de Huelva), Bembibre (Bierzo, León), 

Navalmoral de la Mata (Campo Arañuelo, Cáceres), Pego (Marina Alta, Alicante), 

Roses (Alt Empordà, Girona). 

Además, sobre la base expuesta y durante el último año, se ha elaborado un 

vídeo documental de divulgación científica y cultural sobre dichos territorios y los 

procesos de integración de inmigrantes en ellos13. El objetivo de este vídeo es poder 

                                                
13 IBERIANA, GRM, 2009. 
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comunicar el resultado de nuestra investigación a un público más amplio que el 

estrictamente académico. 

Esta reciente obra audiovisual es el trabajo enviado por el autor de estas páginas 

como contribución al Seminario Migrações Ibéricas. Memória e Processo de 

Desenvolvimento, celebrado en León en Noviembre de 2009. Una copia en DVD de esta 

obra video-gráfica puede visualizarse desde la página web del GRM:  

http://geografia.uab.es/migracions/cas/index.htm 

En la siguiente sección se dan algunos detalles más sobre el mencionado vídeo y 

se reproduce una parte del guión del mismo.  

 

 

2. Iberiana. Procesos de integración de inmigrantes en cinco pequeñas 

ciudades de la España peninsular 

 

Concretamente, el vídeo documental de divulgación científica y cultural titulado 

Iberiana tiene una duración de 38 minutos y ha sido elaborado el año 2009 desde el 

Grup de Recerca sobre Migracions, GRM (Departamento de Geografía, UAB) como 

fruto del proyecto de I+D con título Inmigración extranjera, sentido de lugar e 

identidad territorial en cinco pequeñas ciudades de España (SEJ2006-14857). Este 

proyecto ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de 

España y ha contado como investigador principal a quien firma estas páginas.  

"Iberiana" muestra algunos rasgos generales de lo que puede ser un proceso de 

investigación en ciencias sociales, presenta dinámicas geográficas recientes en 

territorios a caballo entre lo urbano y lo rural ubicados en cinco provincias españolas 

(Alicante, Cáceres, Girona, Huelva y León) y, además, pone luz sobre cinco casos de 

integración exitosa de inmigrantes explicados por cinco protagonistas con sus propias 

palabras.  

Este vídeo documental da voz a personas que viven en ámbitos considerados 

como periféricos y, como obra de divulgación, está dirigido a estudiantes de ciencias 

sociales y al público en general interesado en las dinámicas de la inmigración y la 

integración en España. En las siguientes páginas se reproduce el guión que lee una voz 

en off a lo largo del vídeo (cada parágrafo corresponde a una secuencia): 
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“Aquí, en esta playa del golfo de Roses, hace ahora unos 2800 años 

desembarcaron unos inmigrantes griegos para asentarse o convertirse en ‘íber-nautas’: 

fundaron ciudades, dinamizaron el comercio y la economía peninsular, importaron 

nuevas realidades, realizaron intercambios culturales y tendieron puentes 

transmediterráneos… 

El término que acabó imponiéndose en la antigua Grecia para denominar a la 

gran península europea ubicada al sur de los Pirineos fue IBERIA. El ilustre geógrafo 

Joan Vilá-Valentí señala que fue Hecateo-de-Mileto quien, a finales del siglo sexto 

antes de Cristo, primero utilizó el término. Sin embargo, fue Heródoto quien divulgó el 

nombre de Iberia a mediados de la centuria siguiente con su magna obra: “[Iberia] en 

principio, parece se refirió concretamente a un sector del golfo de Cádiz, rico en 

metales, cruzado por el curso del llamado Iber, sin duda un río meridional, 

probablemente el Tinto o el Odiel [en la actual provincia de Huelva]… En la obra de 

Polibio (mediados del siglo segundo antes de Cristo) el topónimo Iberia designa 

especialmente la franja costera oriental de nuestra Península, desde el estrecho de 

Gibraltar hasta el golfo de León… Una parte de esta banda litoral y prelitoral estaba 

entonces ocupada por los pueblos llamados propiamente “íberos” y que se relacionaron 

con griegos y púnicos, para acabar por fin dominados por los romanos. Ya entonces, o 

poco después, el término tenía también un sentido más amplio, comprendiendo 

prácticamente la Península toda. Este es el significado que acabará predominando en el 

mundo griego a partir del siglo primero antes de Cristo…”        

Dicen que la prisa mata y el estrés remata. Después de los tiempos veloces del 

turbo-capitalismo financiero de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, quizás sea 

tiempo de pararse a reflexionar sobre el presente y el futuro, con calma, sin prisa pero 

sin pausa, aprendiendo de la historia y sus vaivenes.   

Desde lo alto de la sierra de Rodes, dónde los Pirineos ya huelen la espuma del 

mar mediterráneo, se divisa una cada vez más urbanizada Península Ibérica. La “urbe” 

importada en la antigüedad desde el mundo greco-latino es la inspiradora del modelo 

hegemónico de asentamiento de la población en el territorio ibérico actual.  

¿Quiénes son hoy los pobladores y donde están localizados? ¿Y quienes de ellos 

son los inmigrantes actuales? ¿Desde dónde vienen los “iber-nautas” del siglo XXI?  

La Península Ibérica de la actualidad incluye territorios de tres estados: España, 

Portugal y Andorra (además de un espinoso lugar llamado Gibraltar).  
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La población ibérica supera hoy los 55 millones de habitantes, de los cuales más 

del 80% corresponden a España. Entre ellos, se considera que hay unos 5 millones de 

inmigrantes extranjeros, distribuidos principalmente a lo largo del litoral y prelitoral del 

este y el sur de la Península, así como a lo largo del río Ebro, la región metropolitana de 

Madrid y algunos enclaves rurales y semi-rurales en el interior [las islas españolas de 

Baleares y Canarias, así como las portuguesas de Madeira y Azores o el Portugal 

continental, merecerían documentales aparte].  

Durante los últimos años la influencia de la inmigración procedente de otros 

países ha ayudado a la regeneración social y económica tanto del campo como de la 

ciudad. Sin embargo, ¿por qué la mayoría de las investigaciones sobre inmigrantes giran 

en torno a la inmigración en las grandes metrópolis o áreas urbanas? ¿No son las 

pequeñas ciudades, pueblos grandes dónde se pueden integrar también nuevos 

pobladores extranjeros? Quizás se debería investigar más…. 

Entre los territorios con significativa presencia de inmigración extranjera y que 

se encuentran alejados de las principales metrópolis de España, destacan cinco áreas que 

tienen un perfil histórico y cultural diferenciado de las tierras colindantes, que han sido 

relativamente poco estudiadas y que además presentan características geográficas y 

inmigratorias específicas: el Bierzo, en la provincia de León; el Campo Arañuelo y la 

Vera, en la provincia de Cáceres; la costa y el Andévalo occidentales, en la provincia de 

Huelva; la Marina, en la provincia de Alicante; y el Empordà, en la provincia de Girona. 

¿Cómo estudiar los movimientos y lugares dónde se encuentran algunos de los 

nuevos inmigrantes que habitan la península?  

Empecemos por ubicar la calidad antes que la cantidad y dar lugar a la palabra.  

Quizás estos nuevos pobladores e “íber-nautas” sean hoy también cibernautas…   

Las nuevas tecnologías de la información al servicio del movimiento y el 

asentamiento. Información, Internet e inmigrante empiezan por “IN”, que significa “en” 

o “dentro” en latín e inglés. Podríamos decir que actualmente las tres forman una 

alianza potente para el desarrollo interno de cualquier lugar. 

Sin embargo, no sólo de megabytes y gigabytes vive el hombre. ¿Hoy en día 

cual es el paisaje y el paisanaje más allá de las grandes metrópolis?  

En un mundo globalizado la inspiración creadora e investigadora puede llegar 

desde lugares lejanos.  En el libro Americana, Don Delillo escribió:  

“I began to wonder how real the landscape truly was, and how much of a dream 

is a dream…” 
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“History cannot inform our blood unless we listen for it…” 

“What I was engaged in was merely… an attempt to find pattern and motive, to 

make of something wild a squeamish thesis on the essence of the nation’s soul. To 

formulate, to seek links…”  

 

[El geógrafo se pregunta retóricamente]: “Si focalizara el objetivo de la 

investigación en estudiar 5 casos de éxito en la integración de inmigrantes en lugares 

habitualmente ignorados por los gurús de lo metropolitano, quizás así podría escribir un 

libro titulado IBERIANA y apuntar los factores, patrones y vínculos que ayudan a la 

integración y encuentro de inmigrantes y lugareños añejos…” 

La polis griega clásica, el origen de la ciudad moderna, fue ante todo un lugar de 

encuentro, de respeto y comunicación entre humanos. El ágora y la stoá era el lugar de 

celebración colectiva, donde hablar los conflictos, un espacio de fiesta, refugio de la 

bestialidad circundante, refugio individual y colectivo, un lugar de auto-afirmación de la 

especie humana y de algunos valores positivos asociados a la misma. Incluso sus 

aspectos más lamentables, como la categorización social que incluía la presencia de 

esclavos, metekos y la situación de inferioridad de las mujeres, nos invitan hoy a la 

reflexión sobre las contradicciones y desigualdades de las sociedades humanas actuales. 

¿Acaso el espíritu original de las polis se ha diluido en las grandes ciudades y las 

metrópolis? ¿Encontramos en ellas respeto y comunicación, dos de los elementos 

imprescindibles en la integración social y cultural de los humanos?... y, en cualquier 

caso, ¿qué ocurre entonces en las micro-polis? 

Pequeñas ciudades, pueblos grandes, lugares dónde casi todos se conocen, para 

bien o para mal, dónde la comunidad es algo más que una idea, dónde a menudo la 

gente habla cuando se encuentra, y reconoce al otro como ser viviente, aunque sea a 

veces con prejuicios, pero dónde además, coexisten los servicios urbanos importados de 

la gran metrópolis, junto con tradiciones ancestrales, quizás allí donde el ancho 

horizonte está a cinco pasos de la vivienda de todos y la naturaleza es más que un 

aburrido documental de sobremesa, quizás allí, un inmigrante puede ser reconocido más 

rápidamente como ciudadano real y puede participar en la vida social y cultural de la 

población. Quizás, quizás, quizás. 

Sería interesante encontrar una hipotética autopista de comunicación colectiva 

que permita a los recién llegados ser aceptados. Quizás sea en la periferia rural y semi-

rural de la Iberia actual dónde, paradójicamente, se encuentre tal autopista.  Localidades 
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que son lo grande de lo pequeño y lo pequeño de lo grande, que son un punto poco 

publicitado en la anchura del campo y un amplio oasis de casas construidas en medio de 

un aparente desierto de lo urbano. ¿Es tan solo una hipótesis o es algo más? 

En una investigación científica es recomendable que, para conocer mejor ciertas 

realidades, se realice  una triangulación de datos, es decir, se consulte o recoja 

información de tres fuentes distintas y/o de tres lugares distintos. Si se aspira a 

profundizar todavía más, se puede "pentangular" las fuentes de información, realizando 

trabajo de campo en cinco lugares distintos… 

Cinco, según varias escuelas de la antigüedad como la pitagórica, es un número 

asociado a la belleza, la salud, la creación, la protección y la libertad. 

Cinco pequeñas ciudades lejanas de lo considerado central, conectadas por 

carretera, localizadas en lo que algunos con injusto desdén llaman “el quinto pino”, para 

estudiar e intentar entender la pluralidad de dinámicas y caminos hacia la gran 

ciudadanía cotidiana común. 

En el extremo nordeste de la Península Ibérica se haya la muy mediterránea 

Roses. Se trata de una pequeña ciudad cercana a Francia localizada en la comarca del 

Ampurdan (l’Empordà), en la provincia de Girona, un territorio en buena medida  llano 

pero que incluye una costa a veces abrupta y áreas montañosas en sus extremos...  

Con una economía basada parcialmente en la agricultura y la agroindustria 

(sobre todo en el interior) y dedicada con ahínco al turismo y la construcción en la 

costa, l’Empordà ha ido cosechando una creciente dependencia de una marca 

publicitaria llamada Costa Brava, creada ahora hace un siglo.  

El municipio de Roses contaba con 19 463 habitantes empadronados según el 

INE, a 1 de enero de 2008, de los cuales más de un tercio son residentes extranjeros 

(casi un 36%), mayoritariamente marroquíes, franceses y latinoamericanos. 

 

[Se visualiza el recorrido geográfico aproximado de una migración desde 

Francia al Empordà, se presenta con un subtítulo a una mujer inmigrante francesa 

residente en Roses y se muestra una entrevista a esta persona.] 

 

Casi en otro extremo de la costa peninsular, en el suroeste, se encuentra 

Ayamonte, pequeña ciudad de la costa occidental de Huelva fronteriza con Portugal y 

cercana al Andévalo. Ayamonte está radicada en la desembocadura de un río al que le 

gusta jugar al escondite antes de mezclarse con el océano Atlántico: el Guadiana. 
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Se trata de un territorio con una economía basada en la agricultura intensiva, 

sobre todo de la fresa y el fresón (aunque también de cítricos),  y en el que el turismo 

apareció hacia 1965 denominando el área litoral como “Costa de la Luz”. Por otro lado, 

en las tierras ubicadas más al interior, en el Andévalo occidental, existe una economía 

basada en la ganadería extensiva. 

Ayamonte es un municipio que contaba con 19 738 habitantes empadronados en 

2008, de los cuales casi el 14% era población residente extranjera.  

 

[Se visualiza el recorrido geográfico aproximado de una migración desde 

Marruecos a la Costa occidental de Huelva, se presenta con un subtítulo a un hombre 

marroquí residente en Ayamonte y se muestra una entrevista a esta persona.] 

 

Lejos de mares y océanos, en el montañoso interior ibérico, se localiza 

Bembibre, municipio del Bierzo. El origen de esta comarca de la provincia de León con 

influencias de los mundos culturales gallego, leonés, castellano y asturiano se encuentra 

en el antiguo “Bergido” romano y es considerada una región natural formada por áreas 

montañosas y una cuenca intramontañosa surcada por numerosos cauces fluviales, 

denominada la hoya o Bierzo bajo. 

El Bierzo se ubica en una región cuya densidad de población es de las menores 

de la Unión Europea y ha pasado de ser una comarca de destacada emigración a acoger 

un ligero crecimiento de población, con el retorno de anteriores emigrantes ya jubilados 

y la llegada de inmigración extranjera. El motor económico principal han sido las 

minas, especialmente el carbón, hoy en crisis, y los yacimientos de pizarra. La 

agricultura utiliza el policultivo de viñedos y castaños.  

En el piedemonte berciano oriental se haya el municipio de Bembibre, que 

contaba con 10 136 habitantes en 2008 y con casi un 10% de población extranjera. Esta 

localidad recibió un número significativo de portugueses, africanos (sobre todo de las 

islas de Cabo Verde) y asiáticos  especialmente pakistaníes) hace algunas décadas  para 

trabajar en las minas de carbón, pero más recientemente la inmigración se ha 

caracterizado por la llegada de población latinoamericana  relacionada con nuevas 

actividades emergentes: turismo rural e industria forestal y agroalimentaria. 
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[Se visualiza el recorrido geográfico aproximado de una migración desde Cabo 

Verde al Bierzo, se presenta con un subtítulo a un inmigrante caboverdiano residente 

en Bembibre y se muestra una entrevista a esta persona.] 

 

En otro piedemonte, concretamente en el de las montañas alicantinas, pero a 

muy pocos kilómetros del mar mediterráneo, se encuentra el municipio de Pego. Se trata 

de una pequeña ciudad de la comarca de la Marina Alta, en la provincia de Alicante 

pero muy cercana a la provincia de Valencia, y situada en una depresión rodeada de 

montañas, a excepción de la zona de levante donde hay una formación de albufera, 

marjal y un cordón arenoso...  

Se trata de una comarca marcada por la combinación de costa y montaña y sus 

principales sectores económicos son el turismo, la construcción y, secundariamente, la 

agricultura, (concretamente la citricultura y el cultivo del arroz).   

Respecto a la geografía de la población de Pego, se puede destacar que era un 

municipio de 11 043 habitantes en 2008 que contaba con casi un 20% de población 

extranjera. 

 

[Se visualiza el recorrido geográfico aproximado de una migración desde 

Colombia a la Marina alicantina, se presenta con un subtítulo a un inmigrante 

colombiano residente en Pego y se muestra una entrevista a esta persona.] 

 

Finalmente, de vuelta al corazón de la península ibérica, se haya Navalmoral de 

la Mata, capital de la llana comarca del Campo de Arañuelo que, junto con la más 

serrana comarca de La Vera, está ubicada en el nordeste de la provincia de Cáceres, 

acariciando la de Toledo.  

Navalmoral de la Mata es un municipio con una población de 17 103 habitantes 

en 2008 que ha incorporado casi un 10% de población extranjera, principalmente 

musulmana. 

Se trata de una pequeña ciudad dedicada principalmente a los servicios que ha 

sacado partido de su buena ubicación a pie de la autovía y la línea de ferrocarril que 

unen Madrid y Lisboa.  Además está rodeada por comarcas con una economía marcada 

por la agricultura intensiva (monocultivos de pimiento y tabaco en la zona de la Vera, y 

de espárrago y tabaco en la zona de Campo Arañuelo). Esta actividad agraria está 

vinculada directamente con la llegada de buena parte de la inmigración extranjera.  
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[Se visualiza el recorrido geográfico aproximado de una migración desde Irán a 

Suecia y desde este país europeo al Campo Arañuelo, se presenta con un subtítulo a un 

inmigrante asiático con doble nacionalidad iraní y sueca que reside en Navalmoral de 

la Mata y se muestra una entrevista a esta persona.] 

 

Cinco vidas humanas labrándose un futuro. Son variadas las posibilidades, 

oportunidades y destinos que ofrece la migración. En la actual península ibérica hay 

más de cinco millones de personas que nacieron allende las fronteras y son considerados 

extranjeros… pero más allá de aproximarnos a las cantidades, hay también la voz y el 

rostro de las experiencias humanas. En este documental optamos por dar la palabra a la 

calidad de las propias voces vitales de cinco inmigrantes…   

A parte residir en la Península Ibérica unos cinco millones de inmigrantes 

extranjeros, el número cinco alude aquí también a la cantidad de continentes 

geográficos de los que procede esta inmigración. Cinco continentes conectados por el 

mar, océanos y autopistas de la información: corrientes acuáticas, eléctricas, lumínicas, 

animales… pero también flujos migratorios, comerciales, turísticos, militares, 

religiosos…  

Además de vivir en un planeta con cinco continentes, los humanos tenemos 

cinco dedos en las manos con los que nos podemos saludar: con la frase “choca esos 

cinco” evocamos un instante de contacto pleno y parcial a la vez, complementario del 

abrazo prolongado que pone en contacto los corazones. En uno u otro caso, dicen que el 

roce hace el cariño y, paradójicamente, en las micro-polis a veces es más fácil contactar 

con el otro que en algunos barrios estresados de las grandes ciudades habitados por 

algunos individuos solitarios sin tiempo para hablar…  

Sin embargo, además de amable, el ser humano también puede ser bestia… y 

hay quien dice: “cinco, por ahí te la hinco”. Una ciudad pequeña puede ser un infierno 

grande cuando eres discriminado o quedas aislado, pues es más difícil escapar del golpe 

amenazante.     

En casi toda la península Ibérica encontramos “cincoenrama”, una hierba de la 

familia de las rosáceas, capaces de arraigar,… Aunque los humanos pertenecemos al 

reino animal y no al vegetal, dice la tradición popular que hay que tocar de pies en el 

suelo. En cualquier caso, una cuestión filosófica surge al abordar la inmigración 

humana: ¿es necesario arraigarse en un lugar para integrarse. 
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De forma cíclica en la historia social y personal, pueden aparecer crisis 

económicas y venir a la cabeza una frase común: “no tener ni cinco”. Crisis es una 

palabra del griego clásico que evoca cambio, momento decisivo y vital, momento para 

superarse… 

La cultura popular de la península Ibérica en general y de España en particular 

se ha asociado a menudo a la fiesta: frases como “hay fiesta hasta las cinco de la 

madrugada” o “tenemos cinco días de fiestas mayores” son habituales en estas tierras, 

pero serían extrañas en muchos otros países. La fiesta es un tiempo intenso y extenso. 

La fiesta es una descarga de tensión, una evasión de la “normalidad”, pero también 

puede ser una comunión colectiva con otros habitantes, una unión en la diversidad y 

ante la adversidad cotidiana… 

La península Ibérica ha acogido pueblos lejanos desde tiempos inmemoriales y 

cualquier localidad puede ser un buen lugar para vivir, incluso las más pequeñas.  

Quizás para conseguir un mayor equilibrio territorial y una mejor convivencia, 

habría que dirigir una nueva mirada hacia las pequeñas ciudades, evitando los prejuicios 

arrogantes de los habitantes metropolitanos hacia pueblos y pequeñas ciudades, pero 

también desactivando las reticencias de algunos lugareños hacia la modernidad 

urbana…  

La ciudad social, ambiental y económicamente sostenible del futuro aún está por 

definir y ésta se puede inspirar en múltiples y variados referentes. Nueva York, Londres, 

Tokio, Ciudad del Cabo o Sydney pueden ser referentes útiles, pero algunas pequeñas 

ciudades también.  

La grandeza, la destreza y la belleza pueden ir de la mano, pero el tamaño del 

lugar es otro cantar…”. 

 

[Títulos de crédito del vídeo documental] 

 
Música Jordi Homs 

Locución voz en off Marcel Vilar 

Postproducción de sonido La Fábrica de Carbón 

Grafismo Xavi Rojas 

Vestuario Esther Torres 

Actor en el papel de geógrafo David Cutando 

Imágenes de apoyo 
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y contacto de entrevistados Albert Mas 

Personas entrevistadas que aparecen 

en este vídeo documental 

Christelle Corette, Karen Patricia Lynch, 

Martin Giraldo, Jose Antonio Mendes, 

Mehrad Alizadeh, Abdudeir Belkassi, Ezequiel Suarez 

Investigadores y colaboradores 

del proyecto I+D SEJ2006-14857 

Albert Mas, Papa Sow, Àngels Pascual, Cristóbal Mendoza, 

Francesc Espinet, Helena Estalella, Montserrat Feixas, 

Danièle Joly, Ricard Morén (Investigador Principal) 

Realización y montaje Joan Vallverdú 

Coordinación de producción Marta Gómez 

Idea original, guión y dirección Ricard Morén Alegret 

Año 2009 

 

[Se muestran dos entrevistas a modo de epílogo extra, después de sendos 

recorridos migratorios: una entrevista a una inmigrante irlandesa residente en Pego y 

una entrevista a un inmigrante argentino residente en Ayamonte.]  
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Imagens e sonoridades migrantes: a mobilidade dos povos 

 e as imagens em movimento 
 

 

José da Silva Ribeiro 

  

 

Introdução 

 

O cineasta e colaborador dos Cahiers du cinéma entre 1962 e 1978, Jean-Louis 

Comolli, afirmou que o cinema agente de espectacularização do mundo se tornou 

contudo a sua consciência crítica. “Ele próprio, irrupção da máquina no sonho 

(fantasma), o cinema nunca deixou todavia de nos alertar para todas as tentativas de 

domesticação do sonho (fantasma) pela máquina. Aliás, como escapar à opressão da 

sociedade do espectáculo generalizado sem o cinema, único meio capaz de virar contra 

ela algumas das suas armas?”. O cinema espectacularizou as migrações em múltiplos 

cenários e em muito histórias com final feliz mas também mostrou os dramas do 

insucesso, alimentou os sonhos, criou o olhar crítico sobre o processo migratório – 

sobre as razões de partida, as dificuldades da viagem e de inserção nas sociedades 

recetoras, os processos de mudança, de construção e de reconfiguração identitária nos 

novos contextos sociais e culturais, o regresso, ou formas caleidoscópicas do processo 

migratório. 

 

 

1. O movimento nas imagens em movimento – percursos de saída e retorno 

em imagens  

 

O cinema foi também a primeira forma artística que desde sempre se confrontou 

com o movimento do mundo moderno. Não nos referimos apenas ao estudo do 

movimento das primeiras experiências de registo e análise do movimento dos animais, 

das plantas ou dos homens quando em Palo Alto, entre 1873 e 1880, Eadweard 

Muybridge criou um dispositivo constituído por uma bateria de 24 máquinas 

fotográficas, colocadas em linha, a curta distância umas das outras e, utilizando placas 
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fotográficas cada vez mais sensíveis, conseguiu outras tantas fotografias que 

decompunham o movimento do cavalo ou quando Étienne-Jules Marey inventou um 

complexo método gráfico para estudar o voo das aves e mais tarde a cronofotografia 

para estudo do movimento ou ainda quando Thomas Alva Edison (1888) inventa o 

Cinetoscópio ou Cinetógrafo (Kinetograph) destinado a registar as imagens animadas e 

a Auguste e Louis Lumière, o cinematógrafo (Cinématographe) simultaneamente 

câmara de filmar e projetor. 

Também não nos deteremos no registo do movimento das máquinas e das 

cidades como elementos estruturantes do mundo moderno e motor de migrações 

(Berlim, Sinfonia de uma Metrópole (1927) de Rutman, O Homem da câmara de filmar 

(1929) de Vertov, (1931) Douro Faina Fluvial (1931) de Oliveira ou Metropolis (1927) 

de Lang e Tempos Modernos (1931) em que se associam as imagem do movimento às 

estruturas ideológicas e/organizacionais da sociedade, às cadeias de montagem. Ocupar-

nos-emos da mobilidade dos povos no cinema e, dentro deste fenómeno de todos os 

tempos, os processos migratórios e mais especificamente a emigração portuguesa. 

O cinematógrafo, invenção dos irmãos Lumières, como uma das máquinas da 

modernidade e do espírito positivista da época, inscreveu-se e acompanhou a expansão 

industrial europeia. Os operadores lumières espalharam-se pelo mundo trazendo para a 

Europa a representação do contacto do cinema com a diversidade do mundo. Os irmãos 

lumières incentivaram inúmeros operadores a percorrerem diversas partes do mundo 

com a dupla missão: realizar filmes para alimentar o repertório do cinematógrafo e 

organizar sessões de projeções em praças públicas ou em salas alugadas. Um dos temas 

centrais realizados por estes operadores foi os "retratos das cidades" que atraíram os 

primeiros espetadores ávidos por descobrir países e costumes estrangeiros, e os nativos 

que se deleitaram reconhecendo pessoas, lugares e situações familiares. O cinema e 

mais tarde a televisão e outros os media viriam a tornar-me uma notável força de 

atração de imigrantes aos países desenvolvidos e ao turismo nos países longínquos e 

exóticos.  

Também as expedições científicas se fizeram acompanhar pelas tecnologias da 

imagem e do som – Alfred Cort Haddon, em 1898, incluiu na expedição científica ao 

estreito de Torres, empreendida pela Universidade de Cambridge, câmaras fotográficas, 

um cinematógrafo e um fonógrafo. Concebida como um trabalho de equipa e destinada 

à recolha de um reportório etnográfico sistemático sobre a vida material, a organização 

social e as religiões utilizando uma bateria completa de meios de registo, esta expedição 



 

 274

e a inovação de utilização das imagens permitiu a recolha de uma valiosa coleção 

documental de danças, ritos e cerimónias constituída pelos primeiros filmes 

etnográficos de terreno, rodados por operadores profissionais e utilizando o 

cinematógrafo Lumière. Serviu também de modelo e incentivo aos antropólogos que o 

acompanhavam, C.G. Seligman et W.H. Rivers que viriam a instituir as cadeiras de 

antropologia (visual desde o início) nas Universidades de Cambridge, Oxford e na 

London School of Economics. Haddon aconselhou ainda Baldwin Spencer que, com 

Frank Gillen, filmou os Aranda na Austrália e Rudolph Pöch, encorajado pelos 

resultados anteriormente obtidos, filmará na Nova Guiné (1904-1906) e na África do 

Sul, Kalahari (1907-1909) os bosquímanos, equipado com câmaras de cinema e 

aparelhos de fotografia, procedendo no local ao tratamento da película a fim de poder 

corrigir, em campo, os erros técnicos à medida que obtinha as imagens e as apresentava. 

O desenvolvimento da película no terreno viria a ser adotado mais tarde por Robert 

Flaherty no filme Nanook of the North (1922) colocando a relação, a participação e a 

colaboração no centro da atividade de pesquisa. As primeiras tentativas de registar som 

(voz) e imagem só viriam a acontecer no início do século XX. Em 1901, Baldwin 

Spencer com Frank  Gillen – um apaixonado pelas línguas aborígenes, registam, na 

Austrália com os Aranda, simultaneamente nos cilindros Edison e numa câmara 

Warwick a primeira ligação entre o som e a imagem. Estas tentativas, embora não 

passando de tímidas e caras experiências que só o desenvolvimento das tecnologias 

viria a tornar mais acessível e realizável, marcavam o interesse dos antropólogos pela 

observação e registo das sonoridades e das interações verbais e da sua relação com a 

componente não-verbal registada pela imagem. A observação tornava-se audiovisual e o 

registo constituía um novo traço documental das inscrições etnográficas de terreno. Os 

manuais de etnografia começavam a referir a utilização dos meios de registo dos sons e 

das palavras locais.  

Também os agentes económicos deram particular importância às imagens e às 

imagens em movimento no início do século XX. O banqueiro Albert Kahn, atualmente 

muito estudado, desenvolveu uma coleção notável “Archives de la Planète”. Entre 1909 

e 1930 colecionou 72 000 fotografias a cor, 183 000 metros de filmes rodados em 50 

países constituindo hoje, em muitas situações, o único documento histórico deste 

período. Fê-lo com o objetivo de conhecer a diversidade de mundo para o melhor 

desenvolvimento das atividades económicas relacionadas com as diversidades culturais. 

Este movimento/mobilidade de cientistas, homens de negócios e aparelhos 
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administrativos (administração colonial) europeus é premonitória da emigração 

europeia. Em primeiro lugar dos próprios cineastas que atravessam o atlântico rumo a 

Hollywood que viria a tornar-se o centro de oportunidade criado pela indústria 

cinematográfica que atrairia os cineastas desinteressados pela Europa devido aos limites 

à liberdade de expressão, dificuldades de financiamento, fragilidade da indústria 

europeia de cinema, às perseguições políticas (Chaplin, Kazan). Um outro fator 

contribuir para a migração de cineastas para os Estados Unidos “a indústria 

cinematográfica norte-americana, consolidada ao longo do Século XX, foi moldada 

conforme as especificidades desta sociedade, com feições mais democráticas, como 

resultado do convívio de imigrantes de várias origens e classes sociais” enquanto o 

cinema europeu se ressentia do facto de a “sociedade europeia do final do século XIX e 

início do Século XX apresentar uma acentuada distinção entre as classes, demarcada 

também nas manifestações culturais sob rótulos de “alta” e a “baixa” cultura” 

(Machado, 2009: 77). 

 

 

2. Imagens em movimento e mobilidade dos povos  

 

Esta mobilidade dos cineastas orientavam-se pelas mesmas razões que as 

populações emigrantes como o mostra Elia Kazam em America America (1963) – a 

emigração dos gregos para os Estados Unidos motivados pela perseguição política e a 

esperança desmedida ao avistar a estátua da Liberdade. O filme centra-se na história de 

um jovem grego que assistindo a perseguições étnicas e tem uma vida miserável na 

Turquia a vender gelo no mercado da aldeia. Embora descriminados e perseguidos pelos 

turcos, os gregos recusam deixar a terra dos seus ancestrais. O Jovem porém não aceita 

a humilhação diária migrando para Constantinopla onde procura e consegue concretizar 

o seu sonho de «fugir» para a América. 

Também Charles Chaplin documenta num pequeno filme de 1917, O imigrante, 

o gueto judeu de Londres, “todo um gueto é trazido para a ponte do navio”, na viagem 

de migração para os Estados Unidos. O filme foi censurado sendo cortada uma 

sequência criteriosamente planeada e montada por Chaplin - apinhados na ponte do 

navio que entra no porto, os emigrantes maravilhados contemplam através do nevoeiro a 

estátua da liberdade, no plano seguinte surge um polícia que repele os emigrantes e 

cercando-os por uma corda (sendo um gestualidade típicas nos portos no filme ganha 
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uma densa conotação simbólico); começam então as operações de controlo e de 

desembarque descritas de uma maneira rápida e desumana que evoca a triagem 

(seleção) dos animais numa feira. Chaplin critica assim os processos dos serviços de 

emigração dos Estados Unidos. Esta crítica é genérica e dirige-se a todos os processos 

burocráticos, nos Estados Unidos ou em qualquer lado. Prova disso é a repetição destes 

processos no restaurante. Charlot entra esfomeado num restaurante supondo ter no bolso 

uma moeda. A situação da sequência transforma-se continuamente com a perda da 

moeda, com o re-encontar a moeda, a entrada da jovem, a intervenção do artista. Charlot 

não se considera numa situação clara de insolvente num restaurante mas numa situação 

mutável caleidoscópica (ambígua como na situação de imigração) de perda e re-

encontro da moeda de encontrar adjuvantes. Vive com o que sobra, o que cai no chão (o 

trabalho que ninguém quer) – a moeda que está no chão ou que cai no restaurante, as 

sobras do dinheiro dos outros; numa situação de subordinação das culturas imigrantes 

(classificadas de selvagens) – hábitos, costumes e rituais de mesa; sitiado pela 

desconfiança de todos os movimentos de todas as formas de expressão – até o dinheiro 

se torna necessário validar (verificação se a moeda é falsa), repressão brutal de 

pequenas faltas. A saída da situação surge pela solidariedade dos iguais, de migrantes 

em situações semelhantes, e pelo artista – uma interessante nota autobiográfica 

remetendo vagamente para um percurso de Chaplin: o papel do cinema no processo 

migratório. Na verdade o cinema não apenas ensinou aos migrantes a língua mas 

também a sociedade e a cultura americanas.  

Como vemos no pequeno filme de Chaplin, a América de todos os sonhos e 

Hollywood como a indústria/imagem da América, “o cinema é americano”, continha 

também uma ameaça ao cinema sobre a mobilidade dos povos, sobre as migrações. Ela 

fez desaparecer por trás da grande narrativa de um fim feliz as condições concretas de 

vida e o conflito com a sociedade de acolhimento. Por trás dos interesses afirma o 

desejo de maior aprofundamento de conhecimento da sociedade. O cinema europeu 

também não dá particular relevo às migrações e á vida concreta dos migrantes. Foi 

sobretudo um cinema de autor, de atores e diretores que dificilmente superaram as 

fronteiras de sua própria sociedade e cultura.  

A migração é um fenómeno de todas as épocas. Desde que existem seres 

humanos, os povos sempre estiveram em movimento, são perseguidos, saem em busca 

de outras formas de vida, à procura de um lugar onde haja melhores condições de vida. 

A migração é um “fenómeno social total” histórico, social, político, jurídico, estético 
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mas sobretudo individual, absolutamente concreto, algo irrepetível e incomparável. A 

arte do cinema consiste em associar esses dois aspectos, não trair os homens e mulheres 

concretos e seus dramas, mas também o sonho e a esperança que, por mais ficcional ou 

ideológica que seja, está diretamente ligada à estrutura das sociedades onde se insere.  

Nas duas últimas décadas houve profundas mudanças no modo como o cinema 

aborda as migrações e a mobilidade dos povos. Por um lado a grande narrativa do 

movimento de pessoas deixou de se esconder por trás da mitologia do género. O tema 

das migrações tornou-se concreto. Já não trata heróis e símbolos, mas pessoas e 

trajetórias concretas. E a meta da narrativa não é mais o modelo da integração sem 

obstáculos, mas sim a representação dos problemas e conflitos. Nas sociedades atual 

não há alternativa a um cinema da migração a uma forma (ou espaço simbólico público) 

de os migrantes manifestarem o seu ponto de vista, de tornarem audível sua voz de se 

exprimirem, mas também a filme de denúncia das condições migrantes de mobilidade 

dos povos. Há razões para esta transformação: nos países determinados pela migração 

de trabalho, nos que têm que lidar com uma herança colonialista, ou naqueles que são 

especialmente visados pelos fluxos migratórios ou naqueles em que já existe uma 

terceira geração da imigração. Por outro lado as tecnologias tornaram-se 

progerssivamente disponíveis à comunidade de migrantes permitindo o que a cineasta 

iraniana, Samira Makhmalbaf, afirma os três métodos de controlo externos que 

reprimiram o processo criativo dos cineastas do passado: o político, o financeiro e o 

tecnológico podem estar resolvidos hoje com a revolução digital – a câmara (e as 

sistemas de edição digital) pode ignorar essas formas de controlo e estarem 

disponíveis ao realizador. 

 

 

3. As imagens em movimento acompanharam as principais teorias e 

problemáticas das migrações 

 

3.1. As razões que levam ao abandono do lugar de origem 

 

O crescimento demográfico e a consequente escassez de recurso ou de terras, o 

desemprego, baixos salários ou mesmo a opressão e a perseguição de regimes políticos 

não democráticos constituem fatores de repulsa em relação ao país de origem e a 
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procura de alternativas noutras paragens onde as condições de vida constituem um fator 

de atração.  

Em relação à emigração portuguesa para França estas questões são tratadas por 

Manuel Madeira no filme Chroniques d’émigrés (1979). Ao longo de dois anos, Manuel 

Madeira registou o quotidiano dos membros da “Associação Portugal Novo”, 

constituída por emigrantes portugueses residentes em Colombes, uma zona industrial, 

Île-de-France – periferia nordeste de Paris. Recolheu depoimentos nas casas, nas 

fábricas, nos cafés, nos locais de festa e compôs um retrato da emigração portuguesa, 

tirado a partir “de dentro”. Enquanto se esforçam por organizar o presente, revelando as 

suas expectativas, os seus projetos e as suas angústias, os protagonistas desta história 

referem sobre o passado e o regime ditatorial que primeiro os oprimiu, e depois os 

excluiu, “o passado de cidadãos oprimidos por um regime egoísta e déspota que os 

exclui violentamente do seu património geográfico e cultural”1. Este é um dos primeiros 

filmes realizados de dentro da comunidade, primeiros olhares de um português, 

enraizado na comunidade, portador da experiência, da voz e do olhar dos pioneiros da 

emigração para França. Trata-se de um trabalho inaugural de uma genealogia 

filmográfica que, pouco a pouco, ao longo dos anos 1980 e 1990 se debruçará sobre a 

experiência da emigração portuguesa em França. Manuel Madeira2 é imigrante, 

professor de cinema em França, fundador da associação Memória Viva. Os filmes, 

realizados em condições financeiras muito duras, recorrendo frequentemente a película 

fora da validade, propõem uma compreensão do cinema (Edgar Morin) como 

instrumento de extrospeção sociológica e não como instrumento de introspeção 

psicológica. 

 

                                                
1 MADEIRA, 2007. 
2 Manuel Madeira diz ter fugido para Paris no início de 1962. Percorreu 400 km a pé em território 

espanhol após passar a fronteira a salto. Depois apanhou o Sud-Express, mas não sofreu grande controlo: 

“Era ainda o início da emigração.” Foi só no ano seguinte que os portugueses, fugidos ao regime. Uns, em 

busca de melhores condições de vida, outros, “começaram a desembarcar em Austerlitz aos milhares”. 

Em 2003, juntamente com um grupo de amigos, funda a associação Memória Viva, que visa preservar a 

história da emigração portuguesa em França. A associação elegeu o Sud-Express como símbolo e lançou 

o sítio na web www.sudexpress.org. Considera o mítico comboio como “um verdadeiro veículo de 

libertação através dos tempos” e é de opinião que a estação de Austerlitz, aonde o Sud chega, devia ser 

“monumento nacional”. 
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3.2. Salto ou as circunstâncias dramáticas e, por vezes trágicas das viagens 

de partida e a fuga, com o constante medo da expulsão 

 

Esta temática é tratada num dos primeiros filmes sobre a imigração portuguesa 

em França é Le Saut (1967) de Christian de Chalonge, militante comunista francês e 

assistente de Jean Renoir. O filme é uma ficção a preto de branco que segue o percurso 

de um trabalhador português do Norte do País, marceneiro de profissão, que, depois de 

decidir migrar para Lisboa (não quer ser imigrante em França), decide tentar a sua sorte 

através da (na) emigração. Incentivado pela carta de um amigo decide emigrar em plena 

guerra colonial e ir trabalhar para França. A maior parte do filme é rodada nos 

bidonvilles onde habitam os portugueses. Acompanha também o percurso clandestino 

dos migrantes portugueses. O filme tornou-se emblemático e uma referência política 

retomada frequentemente por outros cineastas. Esta primeira análise da imigração 

portuguesa em França – essencialmente social e política e orientada por um projeto de 

denúncia – revela a intenção de escrever uma história do presente, enunciada na legenda 

colocada no início do filme – “Todos os dias, 300 portugueses passam a fronteira para 

uma viagem clandestina para procurar trabalho em França. Eles chamam à viagem o 

salto. O filme é inspirado em factos rigorosamente autênticos”. 

 

 

3.3. Construção da identidade - a chegada, os primeiros contactos com a 

outra cultura e formas de afirmação perante essa cultura 

 

Muitos filmes documentam as formas como emigrantes construíram e construem 

a sua identidade ao longo do processo migratório e da presença no país de acolhimento. 

Umas mais ingénuas outras politicamente mais elaboradas e/enquadradas em contextos 

de militância. 

La crèche portugaise (o presépio português) é um filme de Manuel Madeira 

(1977) em que a aldeia de Reguengo do Fetal, freguesia portuguesa do concelho da 

Batalha, é reconstruída pelos emigrantes portugueses num presépio (comunidade 

imaginada) numa igreja situada no Boulevard de la Chapelle em Paris. Como uma 

fotografia revela a estrutura social da aldeia e as suas atividades (regresso imaginado). 

Um outro filme documenta os processos identitários. Portugais d’origine (1984) 

é, por muitas razões, um filme singular sobre a emigração portuguesa em França. Em 
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primeiro lugar é uma obra coletiva, Coletivo Centopeia, constituído apenas por 

mulheres filhas de emigrantes portugueses. Escolheu como terreno de pesquisa a 

condição social das mulheres de origem portuguesa, o filme decompõe este subgrupo 

em categorias estruturais – a ameaça permanente no contexto familiar de um retorno 

definitivo a Portugal; a emancipação feminina em relação a uma cultura fortemente 

patriarcal, as pressões infringidas pelas instituições escolares francesa e portuguesa às 

crianças migrantes; a carreira profissional das mulheres no mundo do trabalho 

qualificado e o ativismo sindical. É um filme, como Chroniques d’émigrés, que procura 

constituir com marcas evidentes um olhar sistematizado e até apresentar uma visão 

totalizante sobre os portugueses em França. O filme Portugaises d’origine é também 

uma reflexão meta cinematográfica, que nos dá um discurso acerca da construção 

identitária, dos regimes de representação (teatro, vídeo, vida quotidiana, processos de 

filmagem e de encenação/dramatização teatral) – tornado mais complexo pelas 

referências teatrais – os exercícios de dramatização do grupo de teatro Manifesto, e da 

sua relação com as instâncias tecnológicas nomeadamente a nível da democratização do 

vídeo e da convergência dos momentos de registo, do visionamento instantâneo da 

imagem e de sua receção pública. Esta mediação acerca das instâncias de produção das 

imagens e consequentemente das mudanças tecnológicas e estéticas não tinha sido antes 

objeto de criação cinematográfica/videográfica e de reflexão. 

Um terceiro filme que questiona a construção da identidade em contexto 

migratório português é o filme de, Nicholas Fonseca em Bien Mélanger (2006) 

realizado no Canadá (Montreal). O filme leva-nos para uma realidade de alguém que 

cresce entre vários grupos étnicos e questiona o sentido de pertencer e se encaixar numa 

determinada realidade, ao mesmo tempo que questiona a própria identidade na 

sociedade global da atualidade. Bien Mélanger, realizado por um canadiano luso-

descendente, que fala mais de dois idiomas (inglês, português e francês), é um 

documentário sobre a identidade através da perspetiva de jovens filhos de emigrantes, 

designadamente os pertencentes à comunidade portuguesa no Canadá, sobre questões 

como a mundialização e o turismo. O filme conta ainda com os depoimentos de vários 

estudiosos da globalização, entre os quais encontramos Anthony Giddens, Pico Iyer, 

Neil Bissoondath, Francesco Bonami, Marie-Laure Bernadac e Patrícia Lamarre e tem 

como pano de fundo as cidades de Montreal, Londres, Paris, Nova Iorque, Veneza e 

Lisboa. 
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Escolhemos para esta temática e para esta breve comunicação estes três filmes. 

No entanto, esta é uma das temáticas mais prolixas na produção cinematográfica sobre a 

emigração portuguesa. 

 

 

3.4. O regresso 

 

Escolhemos para esta temática do regresso o filme de José Vieira Le pays où 

l’on ne revient jamais (2005). Trata-se de um documentário autobiográfico sobre o 

percurso de emigração do realizador e da sua família, não hesitando em interrogar o 

próprio pai, numa conversa emocionante sobre as relações que ambos tiveram em 

França. «Nunca se volta ao país que se deixou» diz José Vieira. «Porque mesmo quando 

se volta, esse país já é outro». E o filme conta percursos de sonho, daqueles que 

emigraram e que prometeram voltar. Mais do que o regressar a Portugal, José Vieira 

mostra que «mesmo se o regresso acontece, quando acontece, é uma nova rutura» e 

garante que «a emigração deixará para sempre marcas, em quem emigra». O percurso 

de três famílias que regressaram a Portugal e que continuam a sonhar com a França que 

deixaram, é o tema principal deste documentário. 

 

 

3.5. O filme como imagem caleidoscópica 

 

Frequentemente as temáticas das migrações sobrepõem-se umas às outras em 

narrativas mais complexas desenvolvidas num filme ou numa sequência de filmes. 

Como imagens ou pensamento caleidoscópico, um olhar as coisas, os fenómenos sociais 

de diferentes perspetivas, juntando o velho com o novo, disposto a mudar tudo se a 

possibilidade se apresenta. Um olhar desenvencilhado do dever ser e expandido em 

novas realidades, novas oportunidades que juntam a memória e o projeto, o novo ciclo 

ou uma nova reconfiguração de oportunidades. Escolhemos dois filmes, duas situações 

e dois contextos de produção que ilustram esta forma de fazer cinema e do processo 

migratório. 

Robert Bozzi em Les Gens des baraques, Paris, 1995, trata a emigração 

portuguesa em duas épocas diferentes – 1970 e 1995 e duas formas cinematográficas. 

Filma a mudança nas migrações e a mudança das alterações na forma de fazer cinema. 
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Bozzi parte das imagens filmadas 25 anos antes, em Temps des baraques, 1970, no 

bidonville de Franc-Moisin, em Saint-Denis onde encontra numa barraca uma mãe e seu 

filho recém-nascido. Vinte e cinco anos depois o olhar da criança e de sua mãe 

persistiam na memória do cineasta. Esta imagem levaria a um percurso de pesquisa a 

partir da fotografia, primeiro em Paris e depois em Portugal e na Suíça até a 

identificação do agora jovem (25 anos) emigrante na Suíça, depois de ter crescido em 

Portugal. Duas gerações sucessivas de emigração – depois da emigração dos pais para 

França a emigração do filho, nascido em França e regressado a Portugal, para a Suíça O 

filme contém formas inovadoras de relação com a comunidade estudada. Robert Bozzi, 

em Les Gens des baraques, esboça uma crítica de olhar construído em torno do êxodo 

português propondo uma perspetiva histórica capaz de ultrapassar o discurso ideológico 

como os de le Sault e do seu próprio filme Le Temps des baraques. Depois de Le Temps 

des baraques, filme militante, Les Gens des baraques parte de uma relação emocional, a 

fotografia de uma mãe e do seu filho recém-nascido que havia registado no primeiro 

filme vinte e cinco anos antes. A fotografia apresentava os dois (mãe e filho) na cama, 

no interior de uma barraca, após ter dado à luz. Rejeita, no segundo filme, um olhar 

doutrinal procurando estabelecer uma relação mais pessoal com as pessoas que se 

deixam registar pela câmara e filmar a relação. Passando além da fórmula encontrada 

em Le Temps des baraques em que “não sabia quem eram, nem mesmo o nome”. As 

imagens, fotografias e o filme são objeto de partilha com as populações locais e com 

pessoas filmadas na reconstituição da memória durante o processo de pesquisa. Há nesta 

situação uma lógica de apropriação emocional das imagens pelas pessoas filmadas, de 

integração das imagens das pessoas filmadas, de narrativa multisituada e construída a 

múltiplas vozes (gente vulgar, não os líderes políticos, nem voz ower). 

O segundo filme, sudfunda situação e contexto de produção é protagonizado 

pela produção do filme Immigration portugaise en France, mémoire des lieux (2006) do 

cineasta Pierre Primetens e da etnóloga Irene dos Santos, lusodescendentes3 que numa 

oficina de trabalho sobre a emigração portuguesa organizaram três grupos que 

desenvolveriam seu trabalho em três etapas. Deste projeto resultou o filme composto de 

três partes. A primeira parte, Aujourd’hui, foi filmada em Paris e procura, através de 

                                                
3 Pierre Primetens, 33 anos, fez várias curtas-metragens documentais. Algumas delas focalizadas na 

temática das migrações e na procura das suas próprias origens: Un voyage au Portugal, ao re-encontro da 

mãe portuguesa, e Des vacances à l’Ile Maurice, em busca das origens do pai. 
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uma montagem de seis autorretratos, responder à seguinte pergunta: o que é ser um 

jovem oriundo da imigração portuguesa hoje em França? A segunda parte, Hier, 

realizada em Champigny-sur-Marne, local emblemático da imigração portuguesa nos 

subúrbios parisienses, explora a questão do passado, da marca e da transmissão 

intergeracional através de outros seis autorretratos, todos baseados num inquérito 

individual realizado no seio das famílias. A terceira parte, Là-bas, filmada em Viana do 

Castelo, pretende, através das realizações de jovens franceses de Portugal, responder às 

seguintes perguntas: Qual é hoje a relação dos imigrantes com o seu país de origem? 

Como são vistos em Portugal? Será possível regressarem à sua terra?  

Esta experiência cinematográfica retira a representação da emigração portuguesa 

da clausura das abordagens tradicionais baseadas nas dificuldades dos pioneiros, na 

saudade e no regresso, no fechamento em si própria e nas dificuldades de incorporação 

da sociedade francesa. Reconstitui a memória em Hier como o documenta o testemunho 

de Milène da Costa, a viver em Champigny-sur-Marne, onde nas décadas de 1960 a 80 

chegaram milhares de emigrantes portugueses em busca de trabalho: "Pergunto ao meu 

pai como é que ele veio para França. Ele tem vontade de falar disso, mas também tem 

reservas, porque foi uma história dura, e não é fácil falar disso abertamente. É como se 

fosse um filme e não a vida real. A travessia parece-me que foi algo inventado, mesmo 

se são coisas que ele viveu verdadeiramente". Enquanto Milène fala, o seu pai está 

sentado no sofá da sala, silencioso, cansado, e a sua mulher trata-lhe de uma pequena 

ferida na mão. Nas imagens seguintes, pai, mãe e filha folheiam o álbum de fotografias 

já amarelecidas pelos anos, com o (então) jovem pai retratado na praia ou junto a um 

carro. Memórias que ele desfia em silêncio. Hoje questiona seis jovens das segundas e 

terceiras gerações de emigrantes sobre a sua situação e sobre as dificuldades de 

integração/incorporação no mercado de trabalho e na sociedade francesa atual. O 

terceiro filme Là-bas procura descrever as relações com o seu país de origem, sua 

recetividade e a possibilidade e o sentido do regresso a um país em mudança cujas 

fronteiras se diluem com processos de globalização. 

No seu conjunto, Mémoire des lieux, traça um retrato inédito e recupera a 

memória coletiva da emigração, que até aí estava fechada nos acervos afetivos de cada 

emigrante. "Tenho consciência de que os seus relatos transmitem algo de universal e 

que toda a emigração portuguesa é composta por estes fragmentos de histórias. É como 

se abríssemos um velho baú cujo conteúdo diz respeito não apenas à nossa família mas 

aos portugueses em geral", diz no seu filme Eurydice da Silva, ao mesmo tempo que 
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passeia com o seu pai na gare de Austerlitz, onde milhares de emigrantes chegaram a 

Paris no comboio Sud-Express. 

Pierre Primetens quis, com o seu projeto, "confrontar emoções e palavras numa 

visão difusa da identidade que não se confina a uma noção de pátria", o filme concretiza 

esse objetivo através de um dispositivo cénico e estético pouco vulgar neste género de 

documentarismo: colocar cada jovem luso-descendente a realizar o seu próprio filme, a 

reconstituir a sua história. Primetens ligou essas histórias-fragmentos através de uma 

montagem simples mas eficaz.  

 

 

Conclusão 

 

A génese da representação cinematográfica da emigração portuguesa é o filme 

militante, Le sault, 1967, marcado por um lamento exterior à comunidade. Este género 

conheceu um desenvolvimento claro em direção ao cinema na primeira pessoa (Gens de 

Barraque, Chroniques d’émigrés, Portuguais d’origine). No filme Immigration 

portugaise en France, mémoire des lieux (2006) os jovens de emigrantes portugueses 

em França tentam traçar a história dos seus pais e procuram situar-se face aos principais 

marcadores sociais - produtores sociais da diferença. Esta a cinematografia mais 

consistente e continuada sobre a emigração portuguesa. Perguntar-se-á: o que é que hoje 

o cinema nos permite descobrir além da materialidade do filme e dos signos que os 

compõem? Com certeza prevalecem os filmes documentos e representação de fenómeno 

histórico da emigração fixados em suportes que prevalecem suscetíveis de múltiplos 

visionamentos mas também o direito, que Walter Benjamim refere de homem e 

mulheres afastados da centralidade dos processo sociais e políticos serem filmados. Os 

filmes tornam estes homens e mulheres e suas histórias visíveis, torna-os cidadãos de 

um universo cinemático que produz um homem imaginário, tanto no ecrã como no 

público que deles se apropria. Nesta apropriação há sempre uma dimensão afetiva, 

estética, poética, mesmo que dramática. 

Todos esses filmes, tão diferentes e ao mesmo tempo tão relacionados entre si, 

não consistem somente de narrativas, imagens e idéias que migrantes carregam consigo 

em suas andanças voluntárias ou involuntárias, talvez como memória mas também 

como presente. Eles também contêm narrativas, imagens e idéias geradas pela própria 

migração. A narrativa da migração como work in progress é uma das narrativas 
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mundiais mais importantes da nossa época, e o cinema, sempre que se puder manter 

independente, solidário e curioso e atento, continua a ser meio de expressão artística, de 

representação científica, de entretenimento e uma forma, como acima refere Jean-Louis 

Comolli de escapar à opressão da sociedade do espetáculo generalizado sem o cinema, 

único meio capaz de virar contra ela algumas das suas armas. É a narrativa que mais se 

aproxima do estado real do mundo em todos os seus aspetos do real e do imaginado. 

São porém, por vezes, imagens de esperança mas sobretudo imagens nada elogiosas 

sobre os países recetores e sobre as estruturas de poder. A narrativa da migração é 

sempre uma narrativa de origem, da terra perdida, do lugar que a pessoa teve que 

abandonar e conseguiu manter consigo ou eventualmente re-encontrar, como terra 

prometida, no processo de migração.  
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LORENZO LÓPEZ TRIGAL 

 

Complejidad y perfil de las migraciones ibéricas, una aproximación geográfica 

 

Se plantea una revisión del fenómeno migratorio en los dos países ibéricos, a modo de 

una introducción que pretende enmarcar, desde una aproximación geográfica, las cuestiones a 

debatir por parte de investigadores de las distintas disciplinas en materia de migraciones 

internacionales. El texto sigue un hilo conductor a lo largo de tres apartados: uno primero, de 

tipo teorético, acerca de la Geografía de la Población y el fenómeno de la movilidad migratoria; 

un segundo, sobre la aportación de los geógrafos al estudio de la inmigración extranjera en 

España y Portugal; y un tercero, sobre el perfil de esta inmigración así como el papel de la 

Administración y del geógrafo profesional o académico en este campo. Desde la experiencia de 

dos decenios de investigación continuada en el tratamiento de las migraciones, en diferentes 

escalas y estudios de caso, se hace un balance de las mismas y enuncian ciertas cuestiones de 

cara a un planteamiento integral del fenómeno, uno de los más relevantes, en la actualidad, en el 

ámbito de las ciencias sociales. 

 

 

JUAN ANDRÉS BLANCO RODRÍGUEZ 

 

Identidad y asistencialismo mutual y beneficiente: el asociacionismo español en la 

emigración a América 

 

El asociacionismo constituido por los emigrantes españoles en América supone uno de 

los elementos más relevantes de su actuación colectiva. Crearán, desde mediados del siglo XIX, 

más de 2 000 asociaciones de carácter benéfico, mutual, recreativo, cultural, económico, 

deportivo o político en las que se integran más de un millón de asociados. Junto a las 

globalmente españolas existirán otras que agrupan a los procedentes de las distintas regiones y 

provincias, e incluso (en especial entre la colectividad gallega) a los nacidos en una misma 

parroquia, ayuntamiento o comarca. Este asociacionismo se desarrollará fundamentalmente en 

los países que reciben contingentes significativos de la emigración española y tendrá su periodo 

de esplendor en las tres primeras décadas del siglo XX, siguiendo muchas asociaciones vigentes 

en la actualidad, si bien su actividad se ha reducido y modificado sensiblemente. 
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Formas de presença e de ausência dos emigrantes na vida política em Portugal e 

Espanha 

 

A ausência significava, no paradigma “territorialista” tradicional, a ruptura com a 

sociedade do país e a perda de direitos de cidadania, direitos políticos, sociais e culturais. Os 

ausentes eram despojados da própria nacionalidade, se adquirissem uma outra. Porém, o 

carácter automático da recuperação da nacionalidade, em caso de retorno definitivo, indicava 

que o legislador oitocentista se dava conta da subsistência dos laços de ligação à pátria durante o 

período de ausência. Para a progressiva tomada de consciência das formas de vencer o 

distanciamento físico pela presença dos emigrantes na vida da sociedade portuguesa 

contribuíram, antes de mais, as remessas, os investimentos, as dádivas para a melhoria das suas 

terras. Mais tardio foi o reconhecimento de uma outra forma de presença, através da criação, no 

exterior, de espaços de língua e cultura portuguesa. A democratização do país, em 1974, veio 

permitir a transição progressiva para o paradigma "personalista", em que os expatriados gozam 

de um novo estatuto de direitos, tendencialmente igual aos dos residentes, e as comunidades do 

estrangeiro são vistas como parte integrante da nação portuguesa. 

 

 

MARIA ORTELINDA BARROS GONÇALVES 

 

Emigração e regresso no Barroso – Portugal 

 

Embora a ruralidade englobe traços comuns, o meio rural caracteriza-se por uma imensa 

diversidade. Estabelecer tipologias capazes de captar esta diversidade é um dos mais 

importantes objectivos das pesquisas contemporâneas, direccionadas à dimensão espacial do 

desenvolvimento. O presente trabalho, procurando ser um contributo nesta matéria, é a súmula 

de alguns aspectos da investigação sobre o regresso dos emigrantes a um concelho do interior – 

norte de Portugal. O mesmo baseia-se na análise dos dados recolhidos em inquérito por 

questionário, efectuado a 51% dos emigrantes regressados a este território, partindo das 

seguintes questões: Quais as implicações do regresso dos emigrantes no desenvolvimento do 

espaço em estudo? Que políticas/estratégias de gestão territorial devem ser implementadas para 

a fixação/atracção da população? 

 

 

EDUARDO VÍTOR DE ALMEIDA RODRIGUES 

 

Migrações, mercado de trabalho e políticas públicas em Portugal 
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A economia mundial encontra-se em processo acelerado de “globalização”, entendida 

também como mecanismo de reforço do capitalismo e das dinâmicas de liberalização da 

circulação de bens, capitais, serviços e também pessoas. Este processo tem contribuído para a 

integração formal e informal da economia mundial, gerando interdependências nacionais, 

compatíveis com crescentes desigualdades inter e intra-nacionais. 

O capital humano tem circulado com maiores dificuldades do que o capital financeiro, 

quer do ponto de vista legal, político ou mesmo nas representações sociais. Parecem ser mais 

presentes as ameaças associadas à circulação de pessoas (tantas vezes identificadas com a 

criminalidade, com a violência, com os tráficos, entre outras), do que as questões inerentes ao 

mercado financeiras. As respostas parecem centrar-se em dois eixos: o eixo das políticas de 

inclusão e o eixo das políticas securitárias. Alguma efectiva retracção dos “modelos sociais” 

parece reforçar as segundas e questionar as primeiras, quer do ponto de vista das opções 

políticas, quer do ponto de vista das representações sociais. 

Assim, propomo-nos: i) analisar as formas como o “modelo social português”, 

marcadamente semi-periférico, tem (re)agido aos movimentos imigratórios das últimas décadas, 

com incidência nos vários actores institucionais, desde o Estado aos sindicatos, desde o poder 

local ao mercado de trabalho; ii) diagnosticar as características dos movimentos imigratórios, 

com maior incidência nos que se têm dirigido à Região Norte e à AMP; iii) compreender as 

dinâmicas de mudanças que esses movimentos imigratórios têm promovido, tanto como aquelas 

que sobre os movimentos têm sido exercidas. O enfoque principal incidirá, assim, nas relações 

entre imigração, mercado de trabalho e políticas públicas, com território empírico em Portugal 

em geral e na AMP em particular. As representações sociais e as (re)configurações identitárias 

não serão desvalorizadas. 

 

 

JOSÉ CARLOS LARANJO MARQUES 

 

A emigração portuguesa em tempos de imigração 

 

A partir da observação de que os fluxos emigratórios portugueses não chegaram ao fim 

com o encerramento, no rescaldo da crise de 1973-74, das fronteiras dos países industrializados 

da Europa à migração de trabalhadores, o presente artigo procura analisar os fluxos emigratórios 

que se desenvolveram após o anunciado “fim da emigração portuguesa”. Será argumentado que 

apesar de um discurso político e de uma prática de investigação que, por diferentes motivos, 

tendem a menosprezar ou a negligenciar a saída de nacionais, ela continua a ser uma opção 

importante para milhares de portugueses que olham para a emigração como uma opção 
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importante e atractiva para ultrapassar os constrangimentos que enfrentam no mercado de 

trabalho nacional. No prosseguimento deste objectivo central da comunicação a emigração 

portuguesa para a Suíça – um dos principais fluxos emigratórios que se desenvolveu, sobretudo, 

a partir de meados dos anos 80 – será utilizada para ilustrar o continuar da emigração e a falácia 

do final da emigração portuguesa. 

 

 

JORGE CARVALHO ARROTEIA 

 

Migrações e desenvolvimento sustentável: uma abordagem geográfica 

 

A análise das migrações internas e internacionais testemunha as diferenças do 

desenvolvimento territorial e social português bem como a existência de diversos factores de 

atracção-repulsão no país e além-fronteiras. Traduzidas por perdas constantes da população em 

certas áreas do território, a sua persistência testemunha a procura de melhores condições de vida 

fora das áreas de origem e são geradoras de novos fenómenos sociais e culturais extensivos a 

toda a sociedade. Para tanto têm igualmente contribuído a chegada de novos habitantes – 

imigrantes – oriundos de outros continentes que procuram nos limites da velha Europa 

mediterrânica, o refúgio concedido pelos magros sistemas económicos e sociais que asseguram 

a sobrevivência destas sociedades. 

 

 

FERNANDA CRAVIDÃO/FÁTIMA VELEZ DE CASTRO 

 

Cais de chegada: a imigração no contexto Ibérico 

 
Portugal e Espanha, dois países diferenciados no contexto intra e extra-ibérico, têm 

demonstrado similitudes nos seus percursos histórico-geográficos. Um dos aspectos que se pode 

salientar diz respeito à questão dos movimentos migratórios, tanto num contexto emissor como 

num contexto receptor. A época dos Descobrimentos e da colonização das províncias 

ultramarinas foi um dos primeiros momentos em que ambos os países assistiram à saída de 

população autóctone, assim como mais tarde, no início do século XX, ou depois, na segunda 

metade do mesmo século, em pleno período ditatorial vivido pelos dois países. A necessidade 

de assegurar as fronteiras estatais, a busca de melhores condições de vida (através do 

auferimento de melhores salários, por exemplo), muito em especial de liberdade política, 

económica e social – e a fuga a um contexto de guerra (colonial, no caso português e civil, no 

caso espanhol) – foram algumas das motivações que levaram portugueses e espanhóis a 
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procurarem destinos transatlânticos, nomeadamente no continente Americano, Africano e 

também Europeu. 
Mas a realidade migratória alterou-se e, a partir do último quarto do século XX, a 

Península Ibérica deixou de ser apenas cais de partida, para passar a ser também cais de 

chegada. Esta situação foi propiciada pela entrada de um contingente significativo de imigrantes 

de várias origens, com perfis diferenciados, que vieram alterar de forma marcante as paisagens 

de Portugal e Espanha.Com este trabalho pretende-se por um lado reflectir sobre a transição do 

paradigma migratório (os antecedentes, as circunstâncias motivacionais, os contextos 

geográficos…), e por outro perceber a dinâmica actual dos vários grupos imigrados em ambos 

os países, numa perspectiva comparativa. E se possível reflectir sobre o futuro da imigração 

ibérica tendo em conta o contexto de crise actual. 
 

 

DIEGO LÓPEZ DE LERA 

 

Emigración, inmigración y retorno: tres etapas de un mismo proceso 

 

El artículo aborda el tratamiento que en Europa se está dando al retorno de los 

trabajadores extranjeros extracomunitarios a sus países de origen, tomando como ejemplo el 

caso de España, uno de los países que han recibido más inmigrantes en este joven siglo XXI, el 

primero dentro de la región europea.  

Se presenta una breve síntesis de las principales teorías sobre el retorno migratorio, una 

tipología ideal de “migrantes retornados” y la situación actual del conocimiento que tenemos 

sobre las corrientes de retorno tanto en Europa como en el resto de las principales áreas de 

recepción migratoria. 

Se describe la situación del “retorno” en España dos años después de empezar la crisis 

financiera mundial de 2007, afectada por un grave paro laboral. Se analizan los datos 

estadísticos oficiales por regiones de origen-destino y las políticas y programas específicos que 

se han desarrollado en España en torno al retorno de inmigrantes extranjeros, tanto las ayudas a 

personas en situación de vulnerabilidad como las ayudas a los inmigrantes que tienen 

reconocido pago por prestación de desempleo, dentro del marco de la política europea sobre 

retorno. 

 

 

JUAN DAVID SEMPERE SOUVANNAVONG 

 

La migración magrebí en España 
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Entre España y el Magreb hay una relación de vecindad muy antigua como resultado de 

la proximidad física y de varios siglos de intercambios de todo tipo.  

Hoy en día la migración es uno de los aspectos clave de dicha relación puesto que 

residen en España más de 832.000 magrebíes con permiso de residencia, marroquíes en un 92%. 

La migración actual se inicia con la descolonización y tiene un hito importante en 1991, con la 

imposición del visado. A pesar de ello el colectivo magrebí ha multiplicado su número desde 

entonces. Al final de los años 1990 los marroquíes eran con diferencia el principal colectivo 

extranjero; desde entonces han crecido menos que el conjunto de los extranjeros pero siguen 

siendo la principal nacionalidad.  

Por su distribución, su estructura y la antigüedad de su migración los magrebíes están 

más asentado que otros colectivos. A pesar de la crisis este grupo va a seguir aumentando por la 

migración económica y familiar, por la entrada de personas con visado de estancia o, en menor 

medida, por las entradas de clandestinas. A medida que se van asentando en lo social, lo 

económico y lo jurídico, asistimos a la emergencia de un colectivo mixto destinado a jugar un 

creciente papel en las complejas relaciones entre España y el Magreb. 

 

 

RICARDO VIEIRA 

 

Entre margens culturais: metamorfoses identitárias de imigrantes em Portugal 

 

Parte-se do princípio de que não há uma cultura dos imigrantes mas, antes, modos 

diferenciados de viver, conviver e se identificar com os mundos culturais que cada sujeito 

atravessa na sua trajectória social. Ao nível do estudo de imigrantes brasileiros em Portugal, 

trabalhando com a primeira vaga (com início no final dos anos 80) e a segunda vaga (na 

transição do século XX para o XXI) pretendemos, numa primeira parte, mostrar como se 

reconstrói a identidade entre duas margens: a cultura de partida e a cultura de chegada. 

Numa segunda parte, pretendemos dar voz aos mais silenciados na compreensão dos 

imigrados: apresentar-se-á o processo de reconstrução da identidade de imigrantes brasileiros, 

resultado de entrevistas etnobiográficas. É usada a teoria da transfusão cultural (VIEIRA, 1999a 

e 2009) e observada a heterogeneidade de modos de viver entre culturas, seja rejeitando a de 

origem (o oblato), seja rejeitando a de chegada num dado momento (o monocultural, de acordo 

com a cultura de partida), seja vivendo de forma ambivalente entre as duas (o eu multicultural), 

seja inventando a terceira margem, como dizem os poetas, que corresponde a uma atitude de 

incluir as diferenças culturais por que se passou ao longo da história de vida, num self 

intercultural (o trânsfuga intercultural). 
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VIRGÍLIO ANTÓNIO BARBOSA TAVARES 

 

O Douro: estrada emigratória nos séculos XIX e XX. Os casos de Torre de Moncorvo e 

Carrazeda de Anciães 

 

O Rio Douro constituiu, desde há muitos séculos, uma boa via de comunicação, sendo, 

até finais do século XIX, a única via de acesso à região transmontana e alto duriense, a partir do 

Porto, através da qual se processava o movimento de pessoas e bens de e para a região. Com a 

construção da Linha de Caminho de Ferro do Douro, (1872-1887), a via fluvial dá lugar ao 

comboio, passando este a ser o meio de transporte mais utilizado pelas gentes da região. As 

correntes migratórias de Trás-os-Montes e Alto Douro, principalmente a montante da Régua e 

em concelhos ribeirinhos do rio como os casos de Torre de Moncorvo e Carrazeda de Ansiães, 

só deixaram de usar aquela via fluvial quando o comboio atingiu Barca d’Alva em Dezembro de 

1887. Assim aconteceu com o transporte de mercadorias. 

Apesar disso, a via fluvial do Douro continuou a ser, no século XX, o local por onde as 

pipas do Vinho do Porto circulavam até chegarem a Vila Nova de Gaia. Este estudo permitiu-

nos concluir que, o Douro, como estrada emigratória, desempenha um papel relevante no século 

XIX, deixando de o ser no século XX. Durante este século, o rio tem sazonalidades de intenso 

movimento de mercadorias e pessoas, incluindo emigrantes (mas também muitos migrantes 

internos), como em 1909 quando a Linha do Douro ficou muito danificada em vários pontos 

com os temporais e cheias anormais do rio. Os Barcos Rabelos observaram, ocasionalmente, um 

novo alento dos seus serviços no tráfico fluvial. 

Actualmente a via fluvial do Douro ganhou uma nova dinâmica com a navegabilidade 

do rio graças à construção de várias barragens, sendo aproveitado turisticamente em viagens de 

carácter cultural e lúdico. 

 

 

JOSÉ CORTIZO ÁLVAREZ 

 

Inmigrantes de América Central y del Sur en España 

 

La inmigración de latinoamericanos en España (procedentes de países de América 

Central y del Sur) se ha incrementado considerablemente desde mediados de la década de 1990, 

con una tasa de crecimiento similar a la de los africanos y muy superior a la europea. Los 

empadronados de estas nacionalidades son casi 1,76 millones en el Padrón de 2008, algo más de 
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un tercio de todos los extranjeros. Esta inmigración se caracteriza por su concentración en lo 

que se refiere a la procedencia, a los destinos y a las edades. 

En primer lugar, en cuanto al origen, el 54% de estos inmigrantes procede de tres 

países: Ecuador (24%), Colombia (16%) y Bolivia (14%). En segundo lugar, en los destinos, 

casi la mitad de estos empadronados reside en las provincias de Madrid, Barcelona y Valencia; a 

la escala municipal, son también estos municipios y los de sus áreas metropolitanas los mayores 

receptores. Además de estas áreas, el litoral mediterráneo y las islas son también los destinos 

preferidos por estos inmigrantes. Finalmente, en lo que se refiere a la estructura por edades y 

sexo, la característica fundamental es, por un lado, la juventud, con la concentración de personas 

entre los 20 y los 44 años; por otro, el mayor peso proporcional de las mujeres. 

 

 

JOSÉ DA CRUZ LOPES 

 

A Ibéria como pátria da saudade e da diáspora lusa 

 

Em 2005 e segundo as organizações internacionais Portugal era um dos novos países de 

destino da população migrante global, com uma posição cimeira decorrente da mudança 

operada no seu saldo migratório e iniciada no país na década de noventa do séc. XX. E isto 

porque na Europa, em 2007, existiam 29,2 milhões de imigrantes e se estima que o espaço 

europeu ainda atrai cerca de 60 milhões de candidatos.  

Porque migrar para (ou na) Ibéria é uma tendência constante e também uma cultura de 

mobilidade humana, em busca de novas oportunidades de vida e de descoberta do nosso Mundo, 

ela comporta uma geografia dinâmica quando há uma diáspora lusa nos quatro cantos do mundo 

e, acima de tudo, uma pátria da saudade que não se esgota no ethos nem se extingue no oikos de 

cada ser humano. É neste novo quadro que se coloca a questão de indagar das motivações ou 

razões de natureza cultural e étnica dos (i)migrantes que chegam à Ibéria, em geral, bem como 

das realidades e desafios que os países ibéricos enfrentam na zona sudoeste da Eurolândia, no 

contexto dos grandes fluxos migratórios actuais.  

Há uma diáspora ditada pelas sucessivas gerações de emigrantes mas esta não gerará 

uma imigração da saudade? 

 

 

RICARD MORÉN ALEGRET 

 

Procesos de integración de la inmigración extranjera en pequeñas ciudades de España. 

Presentación del vídeo documental “Iberiana” 
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En esta comunicación se presenta el vídeo documental de divulgación científica y 

cultural titulado "Iberiana". Esta obra ha sido elaborada el año 2009 desde el GRM 

(Departamento de Geografía, UAB) como fruto del proyecto de I+D Inmigración extranjera, 

sentido de lugar e identidad territorial en cinco pequeñas ciudades de España (SEJ2006-

14857), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. "Iberiana" muestra algunos rasgos 

generales de lo que puede ser un proceso de investigación en ciencias sociales, presenta 

dinámicas geográficas recientes en territorios a caballo entre lo urbano y lo rural ubicados en 

cinco provincias españolas (Alicante, Cáceres, Girona, Huelva y León) y, además, pone luz 

sobre cinco casos de integración exitosa de inmigrantes explicados por cinco protagonistas con 

sus propias palabras. Este vídeo documental da voz a personas que viven en ámbitos 

considerados como periféricos y, como obra de divulgación, está dirigido a estudiantes de 

ciencias sociales y al público en general interesado en las dinámicas de la inmigración y la 

integración en España. 

 

 

JOSÉ DA SILVA RIBEIRO 

 

Imagens e sonoridades das migrações 

 

O cinema é uma arte que acompanhou a mobilidade dos povos e que, ao acompanhá-la a 

documentou. Primeiro, a expansão industrial (colonial) europeia a partir de finais do século 

XIX, depois, o movimento dos cineastas atraídos pela indústria cinematográfica de Hollywood 

ou dos emigrantes europeus atraídos pela liberdade ou pela esperança de uma vida melhor. O 

cinema serviu objetivos de melhor conhecimento e integração dos emigrantes na América e nos 

países de imigração. Damos particular atenção neste texto às representações da emigração 

portuguesa no cinema em França e Canadá. Este é um tema pouco explorado mas um infindável 

local de pesquisa e de imagens caleidoscópicas e sonoridades que com as pessoas e como as 

pessoas viajam incessantemente e se globalizam. 
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LORENZO LÓPEZ TRIGAL 

 

The complexity and profile of Iberian migration: a geographical approximation 

 

A review is proposed of the migratory phenomenon in both Iberian countries, the aim of 

which is to provide an introduction to the geographical context of the issues to be addressed by 

future researchers from the different disciplines involved in studying international migration.  A 

common thread runs through the three sections comprising the text: the first section is largely 

theoretical, looking at Population Geography and the phenomenon of migratory mobility, the 

second will describe the contribution made by geographers to the study of foreign immigration 

into Spain and Portugal, and the third examines this immigration profile, together with the role 

of both the State administration and the professional or academic geographer in this field.  The 

experience of two decades of continued research into migration, applied to different levels and 

case studies, is evaluated, and certain issues are raised regarding an integrated approach to the 

phenomenon, which constitutes one of the most significant questions at the present time in the 

field of the Social Sciences. 

 

 

JUAN ANDRÉS BLANCO RODRÍGUEZ 

 

Identity and charity assistance: Spanish associations and emigration to America 

 

The associationism established by Spanish immigrants in America is one of the most 

relevant milestones of their behaviour as a group. From the middle of the 19th century on, they 

create more than 2 000 associations of charity, mutual, leisure, cultural, economic, sport or 

political character in which more than a million members take part. Apart from the totally 

Spanish ones, there are others which bring together those people coming from the same regions 

and provinces or even, especially among the Galician community, those born in the same parish, 

municipality or region. This associationism develops mainly in countries which receive 

significant numbers of Spanish immigrants, reaching its peak during the first three decades of 

the 20th century. Many of those associations still exist, although their activity has declined and 

changed considerably. 

 

 

MARIA MANUELA AGUIAR DIAS MOREIRA 
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Ways of presence and absence of the emigrants in the political life in Portugal and 

Spain.  

 

The absence meant, in the traditional “territorial” paradigm, the rupture with the society 

of the country and the lost of citizenship rights, as well as, political, social and culture rights. 

The absent ones would be stripped from their own nationality, if they acquired another one. 

However, the automatic character of the recuperation of their nationality, in case of definitive 

return, indicated that the legislator from the XVIII century was aware of the subsistence of the 

connecting bounds to the native country during the absence period. The consignments, the 

investments and the gifts for the improvement of their land contributed, first of all, for the 

progressive awareness about the ways of overcoming the physical detachment through the 

presence of the emigrants in the life of Portuguese society. The recognition of another way of 

presence came later, through the establishment, in the exterior, of spaces of Portuguese language 

and culture. The democratisation of the country, in 1974, came to allow the progressive 

transition to the “personal” paradigm, in which the expats enjoy a new status of rights, that tend 

to be equal to the residents’ rights, and the foreign communities are seen as an integrant part of 

the Portuguese nation. 

 

 

MARIA ORTELINDA BARROS GONÇALVES 

 

Emigration, Return and Development in Barroso (Portugal) 

 

Although the countryside encompasses common features, the rural area is characterised by a 

vast diversity. To establish typologies capable of capture this diversity is one of the most 

important objectives of current searches, focused on the spatial dimension of development. The 

present work, aims to be a contribution to this subject, providing a summary of some aspects of 

the investigation concerning the emigrant return to a county in the North and interior of 

Portugal. This work is based on the analysis of the data collected through inquiry by 

questionnaire, undertaken to 51% of the emigrants returned to this territory, starting from the 

following questions: What are the implications of the emigrant return in the development of the 

geographical space of study? What politics/strategies of territorial management must be 

implemented for the settling/attraction of population? 

 

 

EDUARDO VÍTOR DE ALMEIDA RODRIGUES 
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Migration, labor market and public policies in Portugal 

 

The world economy lives a rapid process of globalization, also regarded as a 

mechanism to strength the dynamics of capitalism and the liberalization of the movement of 

goods, capital, services, and also people. This process has contributed to the informal and 

formal integration of the global economy, generating national interdependence, consistent with 

increasing inter and intra-national inequalities. Human capital has been circulating with greater 

difficulties than financial capital, both from a legal and political standpoint, and even in social 

representations. It seems to be more prevalent threats associated with the movement of people 

(often identified with crime, with violence, trafficking, among others), rather than the issues 

inherent in the financial market. 

The answers seem to focus on two axes: the axis of inclusion policies and the axis of 

security policies. Any actual shrinkage of the "social models" seems to reinforce the second axe 

and to question the first axe, from the point of view of policy options and from the point of view 

of social representations. Thus, we will: i) analyze the ways Portuguese social model, strongly 

semi-peripheral, has (re)acted to migratory movements of recent decades, focusing on the 

various institutional players, state, unions, local politics and labor market; ii) to diagnose the 

characteristics of migratory movements, focusing on those that have led to the Northern 

Portugal and the AMP (Metropolitan Area of Porto); iii) understand the dynamics that 

immigration has promoted, as well as the opposite. 

The main focus will be therefore on the relationship between immigration, labor market 

and public policy, with empirical territory in Portugal in general and in the AMP in particular. 

Social representations and the (re)configuration identity will not be devalued. 

 

 

JOSÉ CARLOS LARANJO MARQUES 

 

Portuguese emigration in an era of immigration 

 

Departing from the observation that Portuguese emigration flows didn’t come to an end 

after the economic crisis of 1973-74, the present article tries to analyse the flows that developed 

after the announced “end of the Portuguese emigration”. It will be shown that in spite of a 

political discourse and a research practice that, for different motives, tried to despise or neglect 

the exit of nationals, emigration continues to be an important and attractive option for thousands 

of Portuguese nationals to surpass the constraints they face on the national labour market. In the 

prosecution of this central objective, Portuguese emigration to Switzerland – one of the main 
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migratory flows that developed mainly after the mid 80’s – will be used to illustrate de 

continuation of emigration and the fallacy of the argument on the end of Portuguese emigration. 

 

 

JORGE CARVALHO ARROTEIA 

 

Migration and sustainable development: a geographical approach 

 

The analysis of internal and international migration witness the differences in territorial 

development and social Portuguese and the existence of several factors of attraction-repulsion in 

the country and across borders. Translated by a constant loss of population in certain areas of 

the territory, their persistence testifies the demand for better living conditions outside the areas 

of origin and are generating new social and cultural phenomena extend to the whole society. 

Both have also contributed to the arrival of new residents – immigrants – from other continents 

seeking the limits of the old Mediterranean Europe, the refuge provided by the meager 

economic and social systems that ensure the survival of these societies. 

 

 

FERNANDA CRAVIDÃO/FÁTIMA VELEZ DE CASTRO 

 

“Arrival dock”: immigration in the Iberian context 

 

Portugal and Spain, two different countries in the extra and intra-Iberian context, have 

demonstrated resemblances in their historic and geographic courses. One of the aspects which 

can be highlighted is concerned with the issue of migratory movements, both in a receiving and 

sending context. The era of the Descobrimentos and colonization of overseas provinces was one 

of the first moments when both countries witnessed the exit of autochthon population, as well as 

later, in the beginning of the 20th century, or afterwards, in the second half of the same century, 

during dictatorial regime period of both countries. The need to assure State borderlines, the 

search for better life conditions (through better salaries, for example), especially the search for 

political, economical and social freedom – and the escape to a context of war (colonial in the 

Portuguese case and civil in the Spanish case) – were some of the rationales which lead 

Portuguese and Spanish to seek transatlantic destinations, namely in the American, African and 

European continents. 

But the migratory reality changed and, from the last quarter of the 20th century 

onwards, the Iberian Peninsula stopped being only a shipping dock to also start being an arrival 

dock. This situation was made possible through the entrance of a significant contingent of 
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immigrants of several origins with different profiles which changed the landscapes of Portugal 

and Spain drastically. 

With this paper it is intended to reflect, on one hand, about the transition of the 

migratory paradigm (predecessors, motivational circumstances, geographical contexts) and, on 

the other hand, to understand the current dynamics of the several immigrated groups in both 

countries, in a comparative perspective. And, if possible, to reflect about the future of the 

Iberian immigration bearing in mind the current crisis context. 

 

 

DIEGO LÓPEZ DE LERA 

 

Emigration, immigration and return, three stages of the same process 

 

The article discusses the treatment in Europe is taking the return of foreign workers 

from outside their countries of origin, taking the example of Spain, one of the countries that 

more immigrants have received in this young 21st century, the first in European region.  

One presents a brief synthesis of the main theories of return migration, an ideal 

typology of "returning migrants" and the current state of knowledge we have about the currents 

of return, both in Europe and in the rest of the principal areas of receipt of migrantes. 

It describes the situation of "return" in Spain two years after beginning the global 

financial crisis of 2007, affected by a serious labor unemployment. There is analyzed the official 

statistical data by regions of origin-destination and the policies and specific programs that have 

developed in Spain concerning the return of foreign immigrants, both the aid to persons in 

vulnerable situation such as the aid to immigrants who have recognized unemployment benefit, 

inside the frame of the European politics on return. 

 

 

JUAN DAVID SEMPERE SOUVANNAVONG 

 

Maghreb Migration in Spain 

 

Spain and Maghreb have a very old relationship which is the result of a physical 

closeness and several centuries of all sorts of exchange. 

Nowadays, migration is one of the key issues in this relationship as more than 832.000 

North-Africans currently live in Spain with a residence permit, 92% of them are Moroccan. 

Today's migration started with decolonization and there was a turning point in 1991, when visas 

where made compulsory. Despite of this, the North-African community has increased 
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significantly since then. At the end of the 1990, Moroccans were by far the main foreign 

community in Spain. Since then it has gone up less than all the foreign groups together but they 

still are the main community of immigrants. 

The North-Africans are better established than other communities because of the way 

they settled, the structure of their communities and the long time they have migrated. Despite 

the economic crisis, this group is going to continue increasing because of family and economic 

migration, because people who have visas are going to come to Spain or, even though it is a 

minority, people are going to come to Spain illegally. At the same time as they are settling in 

social, economical and legal terms, we are also seeing the emergence of a mixed community 

which is going to play an important part in the complex relationship that links Spain and 

Maghreb. 

 

 

RICARDO VIEIRA 

 

Between cultural banks: metamorphosis of immigrants identitys’ in Portugal 

 

Furthermore, it is assumed that there is not a culture of immigrants, but rather, different 

ways of living, share and identify with the cultural worlds that each individual goes through in 

its social trajectory. At the study of Brazilian immigrants in Portugal, working with the first 

wave (beginning in the late 80) and the second wave (in the transition from the twentieth to the 

twenty-first) we want, firstly, to show how reconstruction of the identity is made between two 

sides: the culture of departure and the culture of arrival.  

In the second part, we intend to give voice to the silenced, in order to understand 

immigrants: it will be presented the reconstruction of the Brazilian immigrants identitys’, as a 

result of ethnobiographic interviews. It is used the theory of cultural transfusion (VIEIRA, 

1999a and 2009) and observed the heterogeneity of ways of living between cultures, rejecting 

the origin (oblato model) or rejecting the arrival at a given time (the monocultural, according to 

the culture of depart), or living between the two (the self multicultural) or inventing the third 

bank, as the poets say, which is an approach to include cultural differences that happened 

throughout the history of life in a self-cultural (the intercultural trânsfuga model). 

 

 

VIRGÍLIO ANTÓNIO BARBOSA TAVARES 
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The Douro: road of emigration in the 19th and 20th centuries. The cases of Moncorvo 

and Carrazeda de Ansiães 

 

The Douro River was for many centuries, a good means of communication, and by the 

end of the nineteenth century, the only route to high-Montes region and Douro, from the port 

through which processed the movement of people and goods to and from the region. With the 

construction of Line Railway Douro (1872-1887), the waterway gives way to train, and this will 

be the means of transport used by people of the region. The migratory movements of Trás-os-

Montes and Alto Douro, especially the amount of the Rule and in counties bordering the river as 

the cases of Torre de Moncorvo and Carrazeda de Ansiães only stopped using that waterway 

when the train hit Barca d' Alva in December 1887. Thus for the transport of goods. 

Nevertheless, the waterway of the Douro remained in the twentieth century, the site where the 

barrels of Port circulated until they arrived at Vila Nova de Gaia.  

This study allowed us to conclude that the Douro, and road emigration, plays an 

important role in the nineteenth century, and no longer in the twentieth century. During this 

century, the river has strong seasonality of movement of goods and people, including 

immigrants (as well as many internal migrants), as in 1909 when the Linha do Douro was badly 

damaged in several places with the storms and floods abnormal river. Boats Rabelos observed, 

occasionally, a new life of their services in river traffic.  

Currently, the waterway of the Douro gained new momentum with the navigability of 

the river through the construction of dams, and tourism is harnessed for cultural and 

recreational. 

 

 

JOSÉ CORTIZO ÁLVAREZ 

 

Immigrants from Central and South America in Spain 

 

The immigration of Latin Americans to Spain (from Central and South America) has 

increased considerably since the mid 1990s, with rates of growth similar to those for Africans 

and much higher than those for Europeans. There are almost 1.76 million Latin Americans 

registered as residents in local municipalities, according to the Census of 2008, accounting for 

over a third of all foreign residents. This immigration is characterized by its narrow range as 

regards point of origin, destination and age. 

Firstly, in terms of point of origin, 54% of these immigrants come from three countries: 

Ecuador (24%), Colombia (16%) and Bolivia (14%). Secondly, as regards destination, 

practically half of those registered live in the provinces of Madrid, Barcelona and Valencia.  At 
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municipal level, these same locations and their corresponding metropolitan areas are also the 

main recipients of immigration. In addition to these areas, the Mediterranean coast and the 

islands are also popular destinations for these immigrants. Finally, as regards age and sex, the 

fundamental pattern observed is on the one hand youth, with a high percentage of persons 

between 20 and 44 years of age, and on the other, a greater proportion of women. 

 

 

JOSÉ DA CRUZ LOPES 

 

Iberia, homeland of Portuguese "saudade" and diaspora 

 

According to international organizations in 2005 Portugal was one of the new countries 

of destination for global migrating population, occupying a leading position due to the change 

occurred in the countries migratory balance starting in the nineties. That is because in Europe, in 

2007 existed 29,2 millions of immigrants, and it is estimated that the European territory will still 

draw more 60 million candidates. As  migrating to (or within) Iberia  is a constant tendency and 

also a culture of the human mobility  in the search for new opportunities in life and  in the 

discovery of our world, it  puts up a dynamic geography when existing Lusitanian  Diaspora in 

the four corners of the world, and most of all, a homeland of saudade (a typically Portuguese 

term, usually translated as  something similar to “longing for somebody or something”) that 

does not run out neither in the ethos , neither in the oikos of each human being.  

It is within this new framework that the matter of questioning the motivations or reasons 

of a cultural and ethnic character of the (im)migrants) arriving to Iberia ,all together, as well as 

questioning the realities and challenges that the Iberian countries  meet in the southwestern part 

of “euroland” in the ambit of the great current migratory flow can be placed.  

Existing a Diaspora imposed by the successive generations of emigrants, won´t this 

Diaspora generate an immigrations of the saudade? 

 

 

RICARD MORÉN ALEGRET 

 

Foreign immigrants' integration processes in Spanish small towns. Presentation of the 

documentary video titled "Iberiana" 

 

In this paper, the popular science documentary video titled "Iberiana" is presented. This 

audiovisual product has been produced in 2009 from GRM (Department of Geography, UAB) 

as an outcome of the R+D project "Foreign Immigration, Sense of Place and Territorial Identity 
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in Five Small Towns in Spain", which was funded by the Spanish Ministry for Science and 

Innovation (2006-2009). "Iberiana" shows some general features of the making process of a 

social science research project, it presents some recent geographical dynamics in territories 

located in five Spanish provinces (Alicante, Cáceres, Girona, Huelva, and León), and, 

furthermore, it puts some light on five cases of successful immigrants' integration explained by 

immigrants themselves. Thus this documentary gives voice to persons living in so-called 

peripheral areas and, as a popular science video, it is devoted to both students and public 

interested in immigration and integration dynamics (see 

http://geografia.uab.es/migracions/eng/index.htm). 

 

 

JOSÉ DA SILVA RIBEIRO 

 

Images and sounds of migration 

 

Cinema is an art that has kept up with peoples’ displacement and in doing so, it has 

documented it. First, the European industrial (colonial) expansion at the end of XIX century, 

then, the  filmaker’s movement who were attracted by the film industry of Hollywood or the 

European emigrants also seduced by freedom or hope of a better life. Cinema has performed 

such aims as a better knowledge and the emigrants’ integration in America and in the 

immigrants’ countries. In this paper we give a special emphasis to the Portuguese emigration 

representations in the cinema in France and Canada. This is a very little explored subject but an 

endless local search and Kaleidoscopic images and sonorities which with people and as much as 

people incessantly travel and globalize. 


