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O contributo dos portugueses na demografia luxemburguesa 

 
Apresentação 

 

Embora tratando-se de um dos países mais pequenos da Europa - apenas 2.586 km2 
(superfície idêntica à do distrito de Aveiro) - o Luxemburgo devido à sua posição estratégica 
entre a Bélgica, a França e a Alemanha, desempenha um conjunto de funções, sobretudo de 
natureza política e financeira, que lhe asseguram um lugar de destaque entre os demais 
países da União Europeia.  

Com efeito tendo assegurado a sua independência apenas em 1867, no âmbito do 
tratado de Londres, o Grão-Ducado do Luxemburgo era, na época, um país essencialmente 
rural que veio a registar, depois dessa data, um conjunto de transformações sociais, 
económicas, políticas e demográficas que estiveram na origem do desenvolvimento de uma 
das mais importantes indústrias siderúrgicas da Europa. Diversos factores estiveram na 
origem destas transformações: por um lado o aproveitamento das jazidas de ferro aí 
existentes e a descoberta do processo de fabrico do aço, por desfosforação, levou à 
construção das primeiras grandes unidades industriais que se localizaram na bacia mineira 
de Esch-sur-Alzette, ou seja próximo da Lorena francesa. 

Por outro lado a afluência de capitais, sobretudo alemães e mesmo luxemburgueses, foi 
determinante para o arranque industrial deste país numa época em que, devido á sua 
integração no "Zollverein" alemão, lhe permitiu o acesso ao grande mercado germânico ou 
eventualmente já a exportação para outros destinos. 

O desenvolvimento da indústria siderúrgica, embora afectada pelas duas guerras 
mundiais que marcaram não só a economia mas também a sociedade luxemburguesa devido 
aos mortos que provocou, veio a permitir não só o arranque da industrialização, mas 
também a construção de diversas infraestruturas que facilitaram a expansão do comércio e 
dos serviços, há muito implantados neste território. Porém só no começo da década de 
cinquenta com o aproveitamento dos fundos do Plano Marshall para a reconstrução 
europeia é que este país arrancou com a sua 2ª revolução industrial através da 
modernização do caminho de ferro, da construção de barragens, da ampliação do aeroporto 
e, sobretudo, da implantação de novas indústrias localizadas estrategicamente no centro 
norte e fora da zona urbana da capital.  

Em simultâneo passaram a implantar-se na cidade do Luxemburgo diversos serviços 
relacionados com as instituições comunitárias aí sediadas aquando da constituição da CECA 
e mais tarde da CEE, ou já por arrastamento em consequência da ampliação da praça 
financeira luxemburguesa. Note-se que desde os anos setenta que o Luxemburgo tem vindo 
a reforçar a sua posição neste sector acolhendo de momento mais de 12.500 sociedades de 
tipo holding (10.000 em 1991, 5.300 em 1980 e 2.570 em 1970) . 
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O desenvolvimento destas actividades repercutiu-se na necessidade de recrutamento de 
mão-de-obra, o que tem acontecido desde os finais do século passado quando se iniciou a 
exploração mineira e o arranque da indústria siderúrgica. Neste processo, a par da mão de 
obra belga e mesmo alemã, foram no entanto os emigrantes italianos que asseguraram, 
durante décadas, a construção económica do Luxemburgo. Só mais tarde, no decorrer dos 
anos sessenta quando do arranque da 2ª revolução industrial é que, devido às necessidades 
de mão-de-obra indiferenciada foram desenvolvidos esforços no sentido de se contratarem 
novos emigrantes surgindo então os primeiros trabalhadores portugueses.  

 
População por nacionalidades 

Ano  Pop.Total   % Estrangeiros 

1875  204.606  2.3 
1890  211.481  8.5 
1900  234.674  12.4  
1910  259.027  15.3 
1922  261.643  12.8 
1935  296.913  12.9 
1947  290.992  10.0 
1960  314.889  13.2 
1970  339.841  19.4 
1981  364.602  26.3 
1991  384.634  29.7 
 
Sobre o movimento imigratório 

 
O arranque do fenómeno da industrialização desencadeado durante o 3º quartel do 

século passado foi o responsável pela chegada dos primeiros contingentes de imigrantes, 
oriundos inicialmente dos países vizinhos e nos anos seguintes da Itália, contribuindo até ao 
início da 1ª grande guerra para a evolução do chamado "milagre luxemburguês" assente, 
como foi dito, na exploração mineira e no arranque da indústria siderúrgica em torno da 
bacia mineira de Esch-sur-Alzette. 

Este movimento manteve um saldo migratório fortemente positivo, de mais de 2.600 
indivíduos entre 1892 e 1905, valor que desde o ano seguinte baixou consideravelmente 
registando uma perda de quase uma dezena e meia de imigrantes. Tal fenómeno provocado 
pela crise económica desencadeada pela guerra manteve-se de forma alternante nos anos 
seguintes de modo que entre 1923 e 1930 os saldos imigratórios são de novo positivos: 
+22.000 imigrantes ao contrário do período de 1931 a 1945 em que registam perdas de 
26.000 indivíduos.  

Somente durante a segunda metade do nosso século com o arranque da nova fase de 
industrialização e do desenvolvimento das actividades terciárias é que este movimento se 
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volta a intensificar mantendo-se bastante elevado durante as décadas de setenta e oitenta, 
em simultâneo com o incremento da emigração estrangeira, nomeadamente da emigração 
portuguesa. 

 
Evolução dos saldos, natural, migratório e global 

Ano   Saldo nat. Saldo mig. Saldo global 

1961  1496  2400  3900 
1971  56  5090  5150 
1986  339  1961  2200 
1987  226  2396  2600 
1988  763  3069  3800 
1989  681  2857  3500 
1990  1163  3942  5100 
1991  1242  4173  5400 
1992  1128  4255  5400 
1993  1438  4243  5700 
1994  1651  4004  5700 
1995  1624  4610  6200 

 
A apreciação da evolução demográfica relativa à população total residente no 

Luxemburgo, embora fortemente positiva a partir dos anos cinquenta, regista algumas 
perdas significativas devidas aos períodos de crise e à guerra que atingiu o país durante os 
dois conflitos armados.  

 
Crescimento natural da população 

   Excedente natural 

Ano  Pop. Luxemb. Pop. Estrangeira 

1970  -632  889 
1980  -1138 1194 
1986  -700  1039 
1987  -646  872 
1988  -249  1012 
1989  -412  1093 
1990  -89  1252 
1991  -104  1252 
1992  -320  1448 
1993  -97  1448 
1994  -80  1731 
1995  -144  1768 
 

Se pelo contrário analisarmos a evolução da população de nacionalidade luxemburguesa 
verificamos um crescimento menos acentuado, senão mesmo negativo nalguns anos, 
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sobretudo depois de 1966 data em que pela primeira vez se verificou um crescimento 
negativo da população local. Em 1970 este montante supera as seis centenas para a partir 
daí registar, anualmente, perdas superiores a um milhar de indivíduos. Estes valores 
comprovam a importância da imigração estrangeira no conjunto da população residente.  

Tendo por outro lado em conta a evolução não só dos movimentos migratórios mas do 
movimento natural geral, verificamos que as taxas de natalidade, fortemente elevadas no 
período de 1890-1910, da ordem dos 30‰, baixaram para metade entre 1950 -1974, 
situando-se em  11.4‰ em 1980 e 12.9‰ em 1991. Em relação à mortalidade verificamos 
que de cerca de 20‰ no primeiro período, esse valor decaiu para cerca de 13‰ entre o 
início dos anos cinquenta e 1974 situando-se em 11.3 ‰ em 1980 e 9.7‰ em 1991. 

 
Movimento natural da população 

  T. natalidade ‰  T.mortalidade ‰ 

Ano  Lux.  Est.  Lux.  Est. 

1970  11.3  20.5  13.6  6.1 
1980  9.6  16.9  13.8  4.0 
1986  10.7  14.3  13.3  3.9 
1987  11.0  12.5  13.4  3.9 
1988  11.9  13.4  12.8  3.7 
1989  11.7  14.0  13.2  3.8 
1990  12.1  14.9  12.5  3.7 
1991  11.8  15.4  12.2  3.7 
1992  11.9  15.8  13.1  3.7 
1993  12.2  12.6  12.6  3.9 
1994  11.9  16.9  12.2  3.6 
1995  11.5  16.8  12.0  3.7 

 
Os valores bastante diferenciados registados entre a população autóctone e a população 

estrangeira comprovam não só uma estrutura etária fortemente envelhecida da população 
luxemburguesa em relação à população imigrante, mas ainda diferentes hábitos culturais 
traduzidos no maior número de nascimentos entre esta população, sobretudo nos povos de 
origem mediterrânica como os portugueses.  

Estes dados conduzem na prática não só a um decréscimo da população residente mas a 
uma alteração significativa da sua estrutura etária, facto que é comprovado quer pela 
análise da respectiva pirâmide etária quer pela análise dos respectivos grupos funcionais. De 
forma global estes indicam a par de um nítido envelhecimento na base, por redução do 
número de nascimentos, um acentuado envelhecimento de topo, por via do acréscimo do 
número de idosos.  

 
Variação da estrutura por idades da população residente  
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Grupo func. 1980  1985  1991 

<20  26.6  24.5  22.8 
20-59  55.7  57.3  57.3 
>60  17.7  57.3  19.9 

 
Em relação ao recenseamento de 1991 a estrutura, por idades, da população imigrante 

era a seguinte: <20 anos: 26,7% do total de estrangeiros; de 20 a 59 anos: 63.7% e >60 anos: 
9.6%. 

A persistência e um comportamento demográfica marcado não só pela redução da 
população autóctone mas também pelo seu envelhecimento progressivo, numa fase de 
expansão da economia luxemburguesa, fez acentuar as necessidades de mão-de-obra 
estrangeira, facto que tem sido colmatado não só pela imigração de carácter permanente - 
115.365 imigrantes em 1991- mas sobretudo por grandes contingentes de imigrantes 
fronteiriços (oriundos da Bélgica, de França e da Alemanha), estimados em mais de cinco 
dezenas de milhar em 1995. 

A figura seguinte dá-nos uma ideia da distribuição desta população por ramos de 
actividade. 

 
Repartição da população activa – 1991 
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Nota sobre a emigração portuguesa 

 

A entrada dos primeiros emigrantes portugueses no Luxemburgo, assinalada desde o 
início dos anos sessenta, intensificou-se durante a segunda metade dessa década com a 
entrada anual de mais de 500 trabalhadores nacionais. Note-se no entanto que entre 1969 e 
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1974 esse movimento aumentou de forma relevante de tal forma que neste período terão 
emigrado para este país mais de 24.000 emigrantes portugueses. 

Este montante veio a superar o total de residentes de outras nacionalidades, 
nomeadamente os italianos que até 1979 formavam o contingente mais numeroso de 
estrangeiros residentes neste país.  

Legal ou clandestinamente, oriundos do continente, em particular dos distritos de 
Coimbra e de Lisboa, esta população orçava nesta data os 13.3 milhares de activos entre os 
mais de 51.9 milhares de trabalhadores estrangeiros residentes no Luxemburgo. Entretanto 
com a chegada maciça de novos contingentes o contributo da mão-de-obra de origem 
portuguesa foi-se alterando, tornando-se maioritária no conjunto da população activa (não 
luxemburguesa), representando em 1995 cerca de 25% do total dos 112 milhares de activos 
recenseados. 

 
 Distribuição da população estrangeira por nacionalidades - 1991 

Total

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

B
e

lg
ic

a

H
o

la
n

d
a

A
le

m
a

n
h

a

F
ra

n
ç
a

It
á

lia

P
o

rt
u

g
a

l

R
.U

n
id

o

E
s
p

a
n

h
a

O
u

tr
a

s

 
De realçar que embora com carácter constante, a emigração portuguesa para o 

Luxemburgo faz transparecer uma certa rotação de mão-de-obra, uma das características 
que acompanhou a emigração de outras nacionalidades, em especial a emigração italiana. 
Este modelo, representado por uma curta permanência do emigrante no Luxemburgo e 
regresso ao seu país de origem sendo substituído por outro logo de imediato, permitiu a 
manutenção de contingentes de emigrantes sempre jovens, sem os encargos consequentes 
de uma estada mais prolongada ou mesmo da sua fixação permanente. Embora as condições 
actuais se tenham vindo a alterar devido à facilidade de emprego, sobretudo em sectores de 
actividade menos exigentes em qualificação, o certo é que o balanço da própria emigração 
portuguesa sugere um forte movimento de entrada e saída acentuando assim a grande 
mobilidade que ainda hoje caracteriza este movimento.  
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Como já foi notado a respeito da população estrangeira também a população portuguesa 
é constituída por indivíduos essencialmente jovens: 35% dos portugueses aí residentes em 
1991 tinham menos de 20 anos de idade; 62.1% tinham idade compreendida entre 20 e 59 
anos e os restantes mais de 60 anos de idade.  

 

Balanço migratório da população portuguesa 

   Partidas Excedente das admissões 

Ano    sobre as partidas 

1970  111   1938 
1980  388   1388 
1989  469   1883 
1990  495   2203 
1991  522   2150 
1992  568   1580 
1993  486   1722 
1994  453   1230 
1995  422   1318 

 
A estrutura por idades desta população, comparando-a, em valores absolutos com a 

população luxemburguesa, está expressa na figura seguinte. 
 
Estrutura etária da população luxemburguesa e portuguesa – 1991 
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Embora de forma incipiente os dados anteriores permitiram realçar a importância da 

emigração portuguesa no Grão-Ducado do Luxemburgo país onde a comunidade de 



 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 

nacionais aí residente não tem deixado de crescer nos últimos anos constituindo-se como 
uma das reservas mais abundantes de mão-de-obra estrangeira. 

Por esta razão e dadas as características desta emigração essencialmente jovem e adulta 
e do seu comportamento demográfico no contexto de uma população duplamente 
envelhecida, os portugueses têm dado um contributo não só na evolução global dos 
habitantes do território mas também no traçado da sua estrutura etária e profissional facto 
que os valores anteriores, mesmo que apreciados globalmente, parecem comprovar. 

 
 



 
 
 
 
9 

 
 
 
 
 

 
Bibliografia 

  
Als, Georges (1975) - La population du Luxembourg. Luxembourg; STATEC 
Arroteia, Jorge Carvalho (1983) - O espaço migratório luxemburguês. Aveiro; 

Universidade de Aveiro (Policopiado) 
Arroteia, Jorge Carvalho (1985) - "A experiência imigratória do Grão Ducado do 

Luxemburgo". in: BIBLOS ; vol.LXI; pp.71-96 
Arroteia, Jorge Carvalho (1986) - A emigração portuguesa no Grão Ducado do 

Luxemburgo. Porto; Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas - Centro de Estudos 
Arroteia, Jorge Carvalho (1997) - O Luxemburgo e a sua população (no prelo) 
Calot, G. (1978) - La démographie du Luxembourg: passé, présent et avenir.  Luxembourg; 

STATEC 
Chesnais, J.C. (1991) - L'évolution démographique au Grand-Duché de Luxembourg. Paris; 

Institut National d'Études Démographiques 
Margue, Paul (1984)  - Histoire sommaire du Luxembourg.  Luxembourg; Ministère d'Etat 

- Service Information et Presse 
STATEC (1990) - Recueil  statistique par commune Vol. 1 - Tableaux statistiques). 

Luxembourg; Statec 
  STATEC - Statistiques historiques: 1839-1989.  Luxembourg; Statec 
STATEC (1991)- Recensement de la population au 1er mars 1991 - Population de résidence 

par commune - Résultats provisoires.  Luxembourg; Statec ( Septembre ) 
STATEC (1997) - Annuaire statistique: 1996.  Luxembourg; Statec 
Trauch, Gilbert (1992) - Histoire du Luxembourg.  Paris; Hatier 



 
 
 
 
10 

 
 
 
 
 

 

Anexo - Luxemburgo: resumo estatístico - 1996 

População total    412.800 habitantes 
 Luxemburgueses  274.750  "  (66.6%) 
 Estrangeiros   138.050 "  (33.4%) 
Natalidade   13.2 ‰ 
Mortalidade   9.3 ‰ 
Nupcialidade   5.1 ‰ 
Taxa de crescim. natural  3.9‰ 
População activa  213.500 indivíduos 
 Sector I    2.7% 
 Sector II   27.2% 
 Sector III   70.1%   
 
 


