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Memória 
A distribuição das comunidades portuguesas no mundo, realça a 

antiguidade do nosso fenómeno emigratório, bem como a sua dimensão e 
expressão recentes. Dada a sua posição Ibérica e o processo histórico 
português Portugal registou, desde as Descobertas, a saída de grande parte 
da sua população que contribuiu para a colonização de vastos territórios no 
novo Mundo e de muitas praças em África e nas Índias orientais. Este 
fenómeno tem nas saídas de Portugal para Espanha, nos séculos XVI e 
XVII, aquando da união dinástica entre Portugal e Espanha, as suas raízes 
mais profundas. Tal movimento esbateu-se durante os séculos seguintes em 
virtude da emigração transoceânica para o Brasil resultante do processo de 
colonização e do “rush” mineiro do século XVIII, fazendo deste território o 
principal destino da emigração portuguesa até ao início de Novecentos. 
Quedou-se durante o primeiro conflito armado e a crise económica dos 
anos trinta, decrescendo ainda mais até meados de Novecentos. Mesmo 
assim só em 1963 é que as saídas para o Brasil deixaram de ser 
preponderantes, cedendo definitivamente lugar à velha Gália que passou a 
ser o principal destino da emigração portuguesa. Essa década, marcou o 
termo do "ciclo brasileiro" e da emigração transoceânica e o início do novo 
ciclo “europeu”. 

Globalmente podemos apontar diversas razões que justificam o 
movimento de saídas para o continente sul-americano, tais como para o 
Brasil, a Argentina e o Uruguai, e, sobretudo, para a América do Norte: 
Estados Unidos da América e Canadá. Num passado mais distante referem-
se os efeitos da revolução agrícola e industrial com a consequente 
libertação de trabalhadores excedentários. Muitas regiões europeias 
mantiveram então, um fraco desenvolvimento sócio-económico e passaram 
a funcionar como reservas de mão-de-obra, que em vagas sucessivas 
partiram com destino aos espaços vazios e inexplorados do continente 
americano. Aqui, salientamos as necessidades de novos trabalhadores 
decorrentes dos processos de colonização e de povoamento dos novos 
países, a que se seguiu a construção de numerosas infra-estruturas tais 
como portos e vias de circulação. Estas iniciativas deram origem a uma 
maior concentração de habitantes em grandes centros industriais e urbanos 
acentuando o crescimento económico de algumas áreas em virtude da 
exploração dos recursos mineiros, das plantações, do arranque da 
industrialização, da intensificação do comércio. No seu conjunto estes 
fenómenos estiveram na origem dos grandes movimentos transoceânicos 
para a América que se registaram em toda a Europa no decurso do século 



XIX e até ao início da primeira grande guerra mundial e que contaram com 
grande participação da população portuguesa. 

Embora sem pretender historiar a evolução desta emigração mas 
atendendo a algumas das suas manifestações próximas, verificamos que 
durante a última metade de Novecentos ocorreram diversas alterações nas 
migrações internacionais. Por razões que se prendem não só com a 
evolução económica dos países além-mar mas ainda com as necessidades 
de mão-de-obra sentidas na Europa, os novos destinos da emigração 
portuguesa traçados desde os finais do século XIX alteraram-se no decurso 
do século seguinte conduzindo à redução drástica da emigração 
transoceânica, em detrimento da emigração para Europa e à procura de 
novos destinos neste continente. Para tanto terão contribuído quer as 
necessidades de mão-de-obra sentidas na Europa, como a proximidade e as 
facilidades de transporte, os melhores salários e nível de vida registados no 
ocidente europeu. Esta situação decorrente da falta de trabalhadores 
necessários à reconstrução da economia europeia do pós-guerra fez com 
que, de forma legal ou clandestina, os portugueses e outros povos 
mediterrânicos, tenham engrossado os contingentes de mão-de-obra que se 
dirigiram para os países mais industrializados do ocidente europeu durante 
a segunda metade de Novecentos.  

Estas oportunidades de trabalho oferecidas além fronteiras, já 
aproveitadas desde os finais do século XIX de forma temporária ou já de 
forma permanente, atraíram milhares de emigrantes portugueses. Para além 
de razões políticas relacionadas com o sistema político em vigor, o nosso 
sistema produtivo foi incapaz de absorver um número cada vez maior de 
assalariados e de trabalhadores agrícolas e de subsistência, que ocuparam 
parte da população portuguesa até à segunda metade de Novecentos. 
Acresce a este facto a industrialização e urbanização tardia da nossa 
sociedade, um crescimento urbano desequilibrado e a desertificação 
acentuada do território, que identificam o ordenamento físico e social do 
território no Portugal de Novecentos, continuando a ser as primeiras 
responsáveis deste fenómeno na actualidade.  

Tendo em conta as características desta mão-de-obra, pouco 
especializada, este movimento alastrou a todas as regiões do país e às 
regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, contribuindo para alimentar 
este fenómeno que pelas suas raízes e volume é tido como uma constante 
da nossa sociedade. 

 
Destinos e Comunidades 

As saídas de portugueses para a Europa, em particular para a vizinha 
Espanha, são conhecidas desde o domínio Filipino. Dada a sua 
proximidade este país é desde longa data, um dos primeiros destinos da 



emigração portuguesa. Tal facto fez-se sentir em particular nas áreas 
fronteiriças, sendo destacado pelo testemunho seiscentista de M. S. Faria 
(Serrão; 1976; 74) que se refere ao elevado número de portugueses 
residentes na cidade de Sevilha antes da “aclamação” isto é, antes de 1640. 
Este movimento reacendeu-se em diversos períodos, sendo constante nos 
dias de hoje. Tal facto denota a sua antiguidade e a sua importância como 
uma "constante estrutural" da nossa sociedade. Por sua vez, a França, que 
já nos finais de Oitocentos acolhera emigrantes lusos, registou depois da 
participação das tropas portuguesas nas campanhas da Flandres, durante o 
primeiro conflito armado, uma procura acentuada. Este movimento ficou 
ainda marcado pela emigração portuguesa para a Alemanha e os países do 
Benelux, em especial para o Luxemburgo, e mais tarde para a Suíça e 
Andorra.  

Seguindo ritmos distintos, registando a par da emigração legal, a 
emigração clandestina e com preferências e características familiares, 
sociais e culturais diversificadas, as oportunidades de trabalho além-
fronteiras deram origem a um fenómeno emigratório acentuado e à 
formação de diversas comunidades de portugueses no Mundo. Os dados 
oficiais relativos ao ano de 2002 registam a dimensão da “Diáspora 
Portuguesa” na actualidade: cerca de 4,5 milhões de cidadãos, residentes 
nos cinco continentes, a saber: 

Europa:  1 233998 
África:  341778 
América   2784397 
Ásia:  164819 
Oceânia:  31690 
Uma análise mais pormenorizada desta distribuição, faz realçar aspectos 

relacionados com a antiguidade deste fenómeno e as suas preferências 
regionais. É o caso da emigração “transoceânica” para o Brasil (700000 
habitantes de origem portuguesa), para a Argentina (16000), o Uruguai (1200) ou 
já para os EUA (1153351) e o Canadá (506270). No primeiro caso, embora 
estendendo-se a todo o território, as regiões mais afectadas foram as áreas 
mais densamente povoadas do Norte e Centro de Portugal; no caso do 
continente norte-americano, tem sido o destino privilegiado dos emigrantes 
açorianos.  

Relacionada com a colonização de alguns territórios africanos 
encontramos testemunhos de uma emigração oriunda da Madeira, em terras 
da África do Sul (300000). Já no continente americano, esta foi intensa na 
Venezuela (400000) ou já noutros locais do arco central americano: Antilhas 
Holandesas (2540 cidadãos de origem portuguesa) e Bermudas (2500). Estes 
foram destinos muito procurados nos finais do século XIX, devido ao 
incremento das plantações.  

Já as comunidades portuguesas residentes em Angola (20000), 
Moçambique (13299), Zimbabwe (2500), e noutros países africanos, contam 



com cidadãos de diversas origens do continente e das regiões autónomas, 
sendo que a evolução dos regimes políticos em alguns países africanos não 
tem favorecido o fortalecimento de comunidades mais numerosas. Eis uma 
das razões porque o total de cidadãos nacionais neste continente tem vindo 
a declinar. 

Igualmente significativa, é a presença portuguesa em países asiáticos. 
Neste caso as maiores percentagens registam-se em Hong-Kong (20700) e 
na Índia (2392), valores que fazem transparecer a manutenção de antigos 
laços com os antigos territórios sob administração portuguesa na Índia e 
Macau (140000). Há a destacar ainda a presença portuguesa numa das 
paragens mais antigas dos navegadores portugueses: a Austrália (31490).  

Na Europa, o exemplo mais significativo desta emigração é a França 
(553663), país onde o número de cidadãos portugueses aí residentes, embora 
em declínio, representa o destino mais procurado na história 
contemporânea da emigração portuguesa. Também a Alemanha (133700 
cidadãos de origem portuguesa), tem hoje um significado mais reduzido neste 
movimento, tal como a Bélgica (38000) e a Holanda (9220). Entre os 
exemplos mais sugestivos do acréscimo destas comunidades de origem 
portuguesa referem-se os casos do Reino Unido (188000), do Luxemburgo 
(62020), da Suíça (156542), da vizinha Espanha (80153) e de Andorra (9000). 

Tendo em conta a dimensão da população portuguesa residente no 
território nacional, cerca de dez milhões de habitantes, os valores acima 
referidos, de quase cinco milhões, atestam a dimensão nacional deste 
fenómeno. Por outro lado, a evolução destas comunidades emigrantes tem 
vindo a pôr em evidência um conjunto de questões de natureza económica, 
demográfica e sócio-cultural. Destacamos no primeiro caso, os aspectos 
relacionados com o volume e o significado das transferências financeiras 
desta população e dos investimentos que realizam; quanto ao segundo, 
lembramos o contributo deste “êxodo” na desertificação de certas áreas do 
país e o contributo demográfico destes emigrantes jovens e adultos, na 
evolução populacional dos países de imigração. Por fim, relembram-se os 
aspectos relacionados com a escolarização e a inclusão dos emigrantes 
pertencentes à "nova geração" de emigrantes, e de “luso-descendentes”, nas 
sociedades de acolhimento, reclamando uma valorização crescente do 
ensino da língua e da cultura portuguesa.  

Tendo em conta o dinamismo das novas gerações, relembramos a 
mobilidade social desta população e o contributo do seu empreendedorismo 
no estabelecimento de novas formas de cooperação e de aprofundamento 
de solidariedades no âmbito das relações internacionais de Portugal com as 
suas comunidades. 
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