
 

 
 

 
 

(…)  

Embora suspensa a emigração, o Estado Novo teve de conviver com a sua dimensão, a acção 

dos angariadores clandestinos, a pressão interna resultante do carácter obsoleto das estruturas 

produtivas e das condições precárias de vida da população, bem como os apelos internacionais que 

reclamavam mais trabalhadores. E Portugal, conjuntamente com outros países europeus da orla 

mediterrânica, estava em condições de o fazer, até porque as pressões demográficas, resultantes de 

uma população jovem abundante alimentada por altas taxas de natalidade (próximas dos 25%0) e 

da população activa indiferenciada, constituía uma considerável “reserva demográfica” interessada 

em angariar, no estrangeiro, os meios de subsistência negados na sua terra de origem. Em 1950, 

num total de 3.2 milhões de activos, metade estava ocupada em actividades do sector I, 23.7%, no 

sector II e 26.3%, no sector III, valores que pouco se alteraram ao longo dessa década.  

O país beneficiava, contudo, da emigração de sucesso, traduzida nas remessas e nos 

investimentos fundiários e imobiliários, sobretudo nas áreas mais afectadas pela emigração pelo 

que, antes de se fazerem sentir outros efeitos relacionados com as primeiras medidas de 



democratização do ensino, promovidas por Leite Pinto (1956), em 1952, o Dec. Lei nº 38 787, de 

18/6/1952, atribui ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, através da Direcção-Geral dos 

Negócios Económicos e Consulares, “acelerar o andamento dos processos de emigração e 

simplificar os serviços da Junta de Emigração”, dispensando, para o efeito, o reconhecimento dos 

“contratos de trabalho e cartas de chamada autenticadas com o selo branco dos consulados ou 

legações de Portugal com competência para esse efeito”.  

Medidas pontuais são tomadas em relação à Madeira, com a suspensão da emigração, em 

1948 (Dec. Lei nº 36 819, de 6/4/1948), tendo em conta a pressão demográfica local e a dimensão 

das correntes locais para o Brasil, Curaçau, Venezuela, África do Sul e Austrália e aos Açores, na 

sequência dos acidentes vulcânicos do Faial. Nas Ilhas, como no continente, estas medidas abriram 

as portas a novos destinos da emigração portuguesa, nos EUA e no Canadá, logo no início dos 

anos cinquenta.  

Por outro lado a assinatura, nessa década, dos primeiros acordos sobre prestações familiares 

dos portugueses em França, garantindo aos emigrantes os mesmos benefícios que em Portugal, 

deram novo fôlego à emigração portuguesa para este país, aos emigrantes isolados, principalmente 

jovens e adultos e activos do sector primário, bem como ao reagrupamento familiar de mulheres e 

crianças. Acordos posteriores sobre a segurança social, o recrutamento e a protecção ao emigrante 

português em França e noutros países europeus, promoveram a intensificação deste fenómeno, de 

forma legal e de forma clandestina, como veio a suceder na década de sessenta.  

Assim, nos finais dos anos cinquenta, a válvula de segurança da economia portuguesa foi 

definitivamente aberta, permitindo a expansão deste fenómeno a todas as regiões do país e o 

envolvimento de grupos etários e profissionais distintos, que passaram a engrossar os contingentes 

já numerosos de emigrantes portugueses no seio da Europa comunitária. Caiu, então, uma das 

máximas do pensamento político que encobria o verdadeiro significado da emigração, como o 

“ter-se deixado de amar este lindo país”, esquecendo que “todos não seremos demais para 

continuar Portugal?”. 

Os traços deste movimento confirmam as razões estruturais que, de longa data, levam a que a 

emigração não possa ser erradicada da história, da geografia e da sociedade portuguesa. Assim o 

confirmam as fontes utilizadas na nossa análise, da responsabilidade da Junta de Emigração (e dos 

organismos que lhe sucederam), em particular o “Boletim Anual da Junta de Emigração”, editado 

regularmente desde 1953, que inclui dados retrospectivos anteriores a essa data. No entanto para 

além dos dados estatísticos oficiais, ficam de fora as histórias dramáticas da emigração, os 

movimentos de recrutamento e de saída, as condições de acolhimento e de transporte, e outras, que 

fazem parte do espólio literário e de estudos científicos sobre a emigração portuguesa e do acervo 

de memórias colectivas, relacionadas com este fenómeno. 
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