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Andorra  conhece,  a  partir  dos  anos  80,  um  crescimento  significativo  do  colectivo 
português emigrado. A percentagem de portugueses em território andorrano aumenta 
exponencialmente em princípios dos anos 90. Em 2005, a população portuguesa estima-
se  em  11.294  indivíduos,  o  que  supõe  14%  da  população  total.  Presentemente,  o 
colectivo português emigrado em Andorra é o conjunto populacional que mais contribui 
para o crescimento demográfico do Principado. A sua presença e volume, nos últimos 
vinte anos, é, portanto, inquestionável e o seu peso social incontornável. 

De forma a tentar responder ao crescente interesse que a comunidade portuguesa suscita 

nos mais diversos sectores andorranos e à pertinência sociológica do seu conjunto, o 

Centre de Recerca i Estudis Sociològics promoveu uma investigação que pensasse a 

população portuguesa como um todo relacionável e objectivável. O estudo apresentado, 

intitulado A que sabe um Sumol a 2.000 metros de altitude? Identidade, Integração e  

Redes Sociais dos Portugueses Emigrados em Andorra, pretende, em primeiro lugar, 

elaborar  um perfil  sociográfico desse conjunto de portugueses e,  em segundo lugar, 

analisar  a  sua situação social.  De uma forma geral,  estes  dois  âmbitos de actuação 

teórica conceptualizam a abordagem perante o mencionado objecto de estudo. 

A  análise  da  situação  social  dos  portugueses  emigrados  em  Andorra  assentou 
basicamente no estudo de três eixos considerados fundamentais: os processos e meios 
de migração (trajectos migratórios e redes sociais), a integração social (nas vertentes 
económico-laboral,  politico-jurídica,  linguístico-cultural  e  cívico-associativa)  e  a 
identidade (relação com a sociedade de origem e de destino, relações intra-étnicas e 
interétnicas,  etc.).  O  entrosamento  destes  eixos  leva-nos  a  uma  compreensão 
aprofundada da  integração social  e  dos  processos  identitários  desta  população,  para 
além de permitir  identificar os mecanismos que regulam os fluxos migratórios entre 
Portugal e Andorra.

Aqui versaremos apenas sobre a importância do capital social nos processos migratórios 
e na integração social, tentando expor algumas das conclusões a que o estudo chegou 
especificamente sobre essa matéria.

1



 
Relativamente  aos  trajectos  migratórios e  às  redes  sociais,  um  dos  princípios 
orientadores do estudo estabelecia que grande parte dos emigrantes tem um conhecido 
ou uma relação de parentesco em Andorra e que esta relação lhes serviu de informador e 
de apoio no início do processo migratório. Efectivamente, no conjunto de entrevistas 
realizadas, essa situação produziu-se em 12 dos 15 casos. Também se observou que 
quanto  mais  difíceis  eram  as  condições  de  emigração  para  o  indivíduo  -  situação 
económica débil no país de origem -, mais entranhados se apresentavam os vínculos de 
parentesco  e  maior  importância  tinham  os  laços  de  interdependência  pessoal  no 
processo de integração social. 

Por outro lado, ponderou-se a existência de uma emigração de carácter mais solitário, 
sem apoio de redes familiares pré-estabelecidas em Andorra. É um tipo de migração que 
se  crê  ter  vindo  a  aumentar  nos  últimos  anos  e  que  possui  algumas  características 
sociográficas  específicas.  Nos  casos  analisados  no  estudo foi  possível  verificar  esta 
concordância: este tipo de migração, que emprega em menor grau as redes migratórias 
familiares, deu-se por parte de migrantes com condições económicas mais favoráveis, 
com maior nível de estudos e provenientes de zonas menos interiores. O capital social 
destes  migrantes  embora  menor  à  partida,  é  facilmente  recuperado  já  em território 
andorrano. O seu capital cultural, permitir-lhes-á, porventura, estabelecer redes sociais 
bastante mais alargadas e heterogéneas.  

Relativamente aos trajectos migratórios verificou-se ainda uma forte homogeneidade no 
que respeita aos locais de origem dos emigrantes portugueses residentes em Andorra. 
Embora os dados não permitam percentagens claras, pôde verificar-se que são raros os 
elementos da comunidade portuguesa que não pertençam às regiões do norte do país, 
nomeadamente  Minho e  Trás-Os-Montes.  Neste  sentido,  e  se  entendermos  o capital 
social  como  um  conjunto  de  recursos  enraizados  nas  redes  sociais  -  relacionais  e 
familiares -, acessíveis e utilizados pelos indivíduos nas suas acções (Nan Lin: 2001), 
pode afirmar-se que os processos migratórios são fenómenos fortemente condicionados 
pelo capital social.  

Na deslocação territorial, a existência prévia de redes sociais e de grupos unidos por 
laços de parentesco ou vizinhança no lugar de recepção pode funcionar como motor de 
arranque no sentido de accionar essa mesma deslocação e, por outro lado, fornecer o 
suporte necessário nos momentos iniciais, actuando como amortecedor social perante a 
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indefesa  económica,  laboral,  residencial  e  afectiva  do indivíduo.  Estas  redes  sociais 
actuam  como  uma  espécie  de  guia  de  conduta  e  de  re-socialização  num  contexto 
cultural  diverso  (por  vezes,  adverso)  para  o  indivíduo  que  inicia  o  seu  processo 
migratório.

Na questão residencial e sobretudo no início do processo migratório, as redes sociais 
são de uma importância vital. As dificuldades em encontrar casas para alugar ou mesmo 
a dificuldade em encontrar um quarto num hotel económico, agravam qualquer situação 
mais desenraizada. É precisamente na habitação que as redes familiares e relacionais 
jogam um papel de suporte e apoio muito activo. Ter família ou amigos chegados que 
ofereçam a sua casa por  uns  tempos é  quase condição  sine  qua non para  se  poder 
emigrar  para  Andorra.  Apenas  em  casos  (raros)  de  emigrantes  que  não  partam  de 
situações económicas desfavoráveis a situação contrária se pode dar.

Estas  redes  sociais  promovem  novos  fluxos  migratórios  atraídos  pela  fluidez  na 
circulação de informação sobre possibilidades de emprego, recursos, bens e serviços. 
No fundo, todo o tipo de informação, desde as quantidades de dinheiro auferidas em 
determinado  tipo  de  trabalho  à  existência  de  um  determinado  imóvel  em  aluguer, 
proporciona uma inserção mais fácil por parte daquele que inicia ou projecta iniciar um 
processo de migração. No estudo efectuado, a utilização da rede social no 1º emprego, à 
excepção de dois casos, deu-se por parte de todos os entrevistados. 

As redes e grupos sociais, como pequenas estruturas preexistentes ao acto de emigrar, 
não só vão permitir  a sobrevivência dos recém-chegados reduzindo drasticamente os 
custos da emigração, como possibilitam a existência de uma sub-corrente emigratória 
que se move, muitas vezes, ao contrário das tendências económicas generalizadas. São, 
sem dúvida, estes circuitos sociais que abrem caminho para a entrada e estabelecimento 
de pessoas que não estão directamente vinculadas à oferta da mão-de-obra no país de 
destino. Por isso, a interpretação do fenómeno migratório exclusivamente através dos 
factores de atracção e à luz de um enfoque excessivamente economicista reduz muito 
possivelmente  a  margem  de  manobra  de  qualquer  estudo  que  pretenda  analisar  o 
referido fenómeno.

Se  no  início  do  processo  migratório  o  diferencial  de  vantagens  actua  como  forte 
condicionante, numa perspectiva estrutural este factor por si só não resulta válido para 
compreender a permanência dos fluxos migratórios, uma vez que depois de produzidos 
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estes prosseguem de uma maneira relativamente autónoma. É pertinente encontrar no 
abanico causal do fenómeno migratório uma dimensão social e cultural. A emigração 
não é apenas uma decisão individual em busca de melhorias e vantagens salariais; pode 
ser encarada como um processo mais colectivo que individual. 

Outro  dos  eixos  do  estudo  aborda  a  questão  da  integração  social.  A  inserção  do 
migrante no ambiente receptor é vista como um processo de integração gradual que se 
pode  resumir  em  três  fases.  Estas  fases,  apesar  não  deixarem  de  ser  tipologias 
meramente  analíticas,  constituem  grelhas  importantíssimas  na  caracterização  de 
determinados  processos  individuais  e  do  grupo  na  sociedade  de  acolhimento.  A 
utilização empírica que delas façamos sobre qualquer indivíduo ou colectivo emigrado 
não  deverá  ser  reducionista  ou  estática.  Quer-se  com  isto  dizer,  que  determinado 
indivíduo poderá encontrar-se numa dada fase do ciclo migratório enquanto que o grupo 
que  o  define  poderá  encontrar-se  noutra  fase.  Quer  também dizer  que  determinado 
indivíduo ou grupo podem, a dada altura da análise, encontrar-se numa dada fase do 
ciclo e, numa observação posterior, noutra fase do ciclo. Ou seja, a sua aplicação e/ou 
leitura  deve  sempre  ter  encontra  os  desfasamentos  entre  indivíduos  e  o  dinamismo 
próprio de um ciclo.

Na primeira fase, a da inscrição na sociedade de acolhimento basicamente pela relação 
salarial,  o migrante  é  um mero agente económico,  integrado na esfera laboral,  mas 
vivendo  uma  situação  de  marginalidade  relativamente  à  vida  social,  cultural, 
institucional e política da sociedade que o acolhe. Esta marginalização objectiva nem 
sempre  é  sentida  pelo  migrante  como tal,  uma  vez  que  este  tende  a  encarar  a  sua 
permanência  no novo espaço como uma situação temporária,  em que espera atingir 
determinadas metas económicas. Esta situação temporária é percepcionada como uma 
espécie de ausência, “um parêntese físico relativamente a uma vida que se desenrola no 
espaço de origem” (Dassetto:1990, citado por Machado:2002), o que leva a pensar em 
processos simultâneos de dupla marginalização.

Os hábitos de consumo e a gestão do rendimento são indicadores cruciais desta fase, 
dado que o migrante mantém os padrões de consumo praticados na sociedade de origem 
e destina consideráveis partes do seu rendimento ao envio de remessas ou à poupança. 
Nesta  fase,  os  regressos  são  frequentes  e  a  composição  deste  fluxo  migratório  é 
geralmente preenchida por indivíduos isolados do sexo masculino, ainda que possam 
surgir casos no feminino.               
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Na segunda fase,  produz-se uma profunda transformação no processo migratório  na 
medida em que o migrante vai tornando-se sujeito de direito e actor social. O migrante 
entra  de  forma  progressiva  no  espaço  e  no  tempo  da  sociedade  de  acolhimento  e 
processa  a  sua  sedentarização  e  estabilização.  As  coordenadas  sociodemográficas 
mudam por completo uma vez que a situação solitária se altera e, através da contracção 
de matrimónio com autóctones ou do reagrupamento familiar,  o migrante aumenta e 
diversifica as suas relações com a sociedade envolvente. 

É o momento onde a questão da etnicização e das necessidades da segunda geração 
ganham relevo. Dá-se uma dinâmica entre as necessidade sociais e culturais do migrante 
e  a  aquisição  de  novas  condutas  sociais  por  parte  deste.  Definem-se  percursos 
geográficos e territórios residenciais,  e, adquirem-se traços da cultura de chegada na 
adopção de recursos linguísticos e comportamentais no espaço público. Do ponto de 
vista social e governativo da nação de acolhimento dá-se a consciencialização de que se 
“pediram braços mas vieram homens” (Dasseto:1990, citado por Machado:2002).

Na terceira fase, o migrante atinge a plenitude como sujeito de direito e actor social. 
Esta fase só se efectiva três ou quatro décadas depois da sua chegada. É a etapa em que 
os migrantes se diferenciam entre si: definem as formas de adaptação à sociedade de 
acolhimento e cumprem ou não as estratégias de mobilidade ascendente. Neste processo 
de diferenciação e heterogenização do fluxo uns tenderão, mais que outros, a mobilizar 
as redes étnicas nas suas estratégias económicas e a utilizar, em maior ou menos escala, 
as referências privilegiadas ao espaço de origem na adaptação aos campos profissional, 
social  e político.  É,  por fim, a  fase em que se discutem e efectivam a participação 
política e o direito à naturalização.  

Como vimos, o processo de integração é atravessado por usos distintos do capital social. 
O  capital  social,  composto  por  redes  sociais  informais  entre  indivíduos,  plasma-se 
também em formas de sociabilidade distintas, como podem ser a actividade associativa, 
familiar, laboral ou escolar. Estas redes podem favorecer, por exemplo, a continuação 
de  negócios,  a  obtenção  de  empregos  pela  indicação  de  conhecidos  para  ocuparem 
postos de trabalho disponíveis, a resolução de questões individuais nos problemas do 
quotidiano.
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A comunidade portuguesa distingue-se por empregar fortemente o seu capital social na 
vertente económico-laboral. Ou seja, as redes familiares e relacionais são fundamentais 
no funcionamento do mercado de trabalho e na integração no mesmo. As redes são 
utilizadas  na  angariação  de  mão-de-obra  e  jogam  um  papel  fulcral  no  sector  da 
construção civil. 

Outra forma bastante eficaz de construir uma ampla rede de contactos que facilita a 
incorporação no mercado de trabalho é o associativismo. No estudo efectuado, entre os 
entrevistados,  apenas  se  encontraram formas  de associativismo étnico.  Também aos 
domingos, depois dos actos religiosos, nas entradas das igrejas, formam-se pequenos 
núcleos de pessoas. É um local de encontro privilegiado, onde se trocam informações e 
se fazem contactos. De resto, a dimensão cívica do viver em sociedade, as formas de 
participação  em  actos  sociais  que  transladam  a  comunidade  pareceu  confinada  a 
expressões menores e minoritárias.

Entende-se, por outro lado, que o capital social encontra-se especialmente intrincado 
com o capital linguístico-cultural. A língua catalã divide claramente as classes sociais, 
imprimindo  um status  social  de  maior  prestígio  a  quem a  domina.  Do conjunto  de 
entrevistados no estudo apenas um terço dominava a língua catalã. Apesar disso, todos 
os indivíduos questionados tinham uma clara percepção das possibilidades e vantagens 
que o uso da língua catalã implica.

Concluindo, podemos falar de um acesso diferenciado aos bens materiais e simbólicos 
por parte da população portuguesa, sendo que esta diferenciação decorre das limitadas 
redes sociais utilizadas e do baixo capital social que a caracteriza. 

O capital social de um indivíduo depende da posição social que este ocupa, bem como 
da posição dos membros da sua rede no sistema de estratificação. Se, por um lado, as 
trocas  são  fáceis  entre  membros  da  comunidade  portuguesa,  as  mesmas  revelam-se 
escassas  para  com  pessoas  de  posições  sociais  diferenciadas,  ou  seja,  de  status 
diferentes.

Por  último,  saliente-se  a  importância  que  o  capital  social  detém  relativamente  ao 
processo migratório,  no que respeita  ao suporte  inicial  do mesmo.  Em contraste,  no 
desenvolvimento  desse  processo,  ou  seja,  no  que  respeita  à  integração  social  na 
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sociedade de acolhimento, o recurso ao capital social é bastante limitado e centrado nas 
redes migratórias iniciais. 
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