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A realização deste encontro em boa hora promovido no âmbito do projecto 

“Empreendedorismo português em Londres, Andorra, Nice e Mónaco”, permite-nos 

uma reflexão relativa ao tema da investigação conduzida pela Doutora Maria 

Ortelinda B. Gonçalves (CEPESE) e ao significado da mobilidade dos jovens e 

adultos na actualidade. Tal facto assenta na apreciação da evolução do fenómeno 

emigratório português no último meio século e aos traços que identificam algumas 

das suas singularidades. O mesmo acompanha as vicissitudes porque tem vindo a 

passar este fenómeno que tem realçado ao longo da sua história, a ligação destas 

saídas com o estado de desenvolvimento do país e com a situação do mercado 

internacional de mão-de-obra.  

Tomando em atenção os trilhos deste movimento desde os passados anos de 

setenta, verificamos alterações muito significativas em relação: 

- ao seu volume e destinos, 

- à sua evolução e composição, 

- às causas e reflexos sobre a sociedade de origem.  

Recorda-se que a marcha da emigração portuguesa para a Europa registada 

durante a segunda metade do século XX, foi uma das consequências mais visíveis 

do processo de crescimento económico e de desenvolvimento industrial e urbano 

que ocorreu neste continente no período imediato ao da segunda guerra mundial. 

Coincide, por isso, com a fase de reconstrução económica e social dos países 

ocidentais e à evidência dos desequilíbrios internos existentes no seio do velho 

continente, em particular nos países mediterrânicos.  



Ao tempo esta situação realçou os contrastes entre o ‘centro’ e a ‘periferia’, bem 

como a fragilidade dos recursos naturais e humanos na sua relação com a pressão 

demográfica dominante e o mercado de emprego nos países meridionais. Tal 

cenário, atestado pela dimensão destes movimentos, veio reforçar a oposição entre 

o norte e o sul do continente europeu e a dependência destes países face às bacias 

de emprego dominantes na Europa Ocidental. Esta é uma situação não 

ultrapassada que tende a alimentar internamente os fenómenos da mobilidade 

humana e os contrastes regionais e de desenvolvimento no seio dos países 

europeus.  

No que diz respeito à emigração portuguesa registamos que a sua presença, 

conjuntamente com a de outros contingentes migratórios oriundos de diversos 

países, sobretudo europeus e africanos, foi relevante na construção de uma nova 

ordem económica baseada na fixação de mão-de-obra estrangeira e no crescimento 

económico e social deste continente. Daí a construção do "mosaico” demográfico e 

cultural europeu e a construção da própria União Europeia, à qual hoje atribuímos 

um papel fundamental no processo de desenvolvimento sócio-económico e à sua 

força de atracção sobre as populações vizinhas. Hoje, porém, os espaços de 

circulação são mais alargados, complexos e difusos, gerando cadeias com origem 

subsariana, asiática e latino-americana mais distantes, que se juntam à população 

residente e aos antigos fluxos migratórios já estabelecidos no velho continente.  

A análise da evolução da emigração portuguesa ao longo dos anos realça a 

diversidade de ciclos, a sua extensão e volume de saídas, as modalidades deste 

fenómeno. Atesta, ainda, a diversidade da composição deste movimento 

constituído essencialmente por jovens e jovens-adultos, cidadãos em idade activa 

(inicialmente do sexo masculino), pouco especializados e com um nível elementar 

de escolaridade. Tal decorre do nível médio de instrução do país, que só em 

meados de sessenta e depois da mudança de regime, em 1974, promoveu a 

abertura da rede escolar a um número crescente de alunos através da 

democratização do acesso, do alargamento da esperança de vida escolar e da 

elevação dos níveis de qualificação da população portuguesa.  

Assim se justifica a evolução da emigração, legal e clandestina, que marca 

praticamente toda a segunda metade do século passado. Neste período passamos 

de uma fase expansionista do movimento, para uma redução substancial registada 



depois da crise energética de 1973/74, e o retorno de um número significativo de 

emigrantes aos seus países de origem. Assim aconteceu com a população 

portuguesa que nas duas décadas seguintes continuaram a sair em número 

bastante inferior ao registado anteriormente. Entretanto a evolução da própria 

sociedade foi-se consolidando com alterações profundas das actividades da 

população, na agricultura, na indústria e nos serviços.  

As ajudas concedidas pela Comunidade Económica Europeia aos países 

admitidos nos finais dos anos oitenta, entre os quais Portugal, tiveram como 

consequência imediata a quebra da produção e da actividade do sector primário, 

um acréscimo significativo das actividades do sector terciário e uma variação 

tendencialmente em quebra do sector secundário. Nestas circunstâncias a 

terciarização crescente da sociedade reflectiu-se na urbanização do território com 

um aumento da concentração humana nas cidades e o acréscimo do 

despovoamento das áreas rurais. A rede urbana mostrou sinais de crescimento e 

com eles assistiu-se a uma mobilidade crescente da população. A mobilidade 

geográfica fez-se acompanhar de uma mobilidade social permitida pelo aumento 

da frequência escolar, pelas oportunidades de emprego surgidas nas bacias 

urbanas, pelas expectativas de formação decorrentes da ampliação da rede de 

escolas e acréscimo de cursos no sistema educativo.  

É neste contexto que se regista o alargamento da rede de estabelecimentos de 

ensino superior – educação terciária – Universidades e Politécnicos, que veio a 

permitir que o “stock” de diplomados em diversas áreas viesse a aumentar de 

forma significativa. Tal não obstou a que se agravassem certos desequilíbrios 

decorrentes da capacidade da oferta instalada e da sua graduação, com as 

disponibilidades de recrutamento em actividades específicas do mundo laboral. 

Dada a incapacidade de absorção desta mão-de-obra em território nacional, é esta 

que passa a engrossar os caudais da emigração. 

Estes traços têm vindo a persistir nos últimos anos de forma que, nas partidas 

mais recentes, notamos uma presença cada vez maior de emigrantes do sexo 

feminino e de jovens-adultos, detentores de um nível de instrução mais elevado e 

com formação profissional de nível secundário e superior. Esta alteração 

acompanha a maior feminização da frequência da educação terciária e a 

incapacidade do mercado de emprego nacional absorver os diplomados de todas as 



áreas do conhecimento disponíveis na rede de estabelecimentos de ensino 

universitário e politécnico, públicos e privados, que constituem a rede actual de 

formação do ensino superior. 

Articulando esta situação com o passado não muito distante da emigração 

portuguesa, verifica-se que aos contingentes de emigrantes com bases 

rudimentares de um ensino primário obrigatório não cumprido e de 

analfabetismo, dominante nos contingentes mais idosos, vão sucedendo os 

candidatos à emigração que apresentam níveis de instrução básica, secundária e 

superior, cada vez mais elevados. Os novos contingentes saídos do país desde o 

início da actual centúria são consideravelmente mais instruídos, apresentam 

melhores qualificações académicas e profissionais e muitos deles foram já 

beneficiários de programas de mobilidade e de estágios profissionais oferecidos 

por instituições de ensino superior e por empresas no âmbito de programas de 

estágios de âmbito europeu. 

Aos indiferenciados do sexo masculino e feminino, anteriores aos anos sessenta 

e setenta, Portugal passa a oferecer cidadãos, que no seu país, constituem uma 

pequena élite pela sua ascendência social, pela formação superior ou já pela 

experiência profissional que as mudanças do mundo de trabalho acabaram por 

condicionar em muitas empresas. É esta geração que no estrangeiro vai conviver 

com as comunidades de residentes, de primeira e segunda geração, marcados pela 

experiência de vida e pela formação adquirida nos países onde residem. Nestes 

contextos sociais são confrontados com a presença de uma população de nacionais, 

muitos dos quais atingindo patamares elevados de responsabilidades em empresas 

e serviços e de empresários de vários sectores de actividade, que no meio da 

imigração são considerados como exemplos do empreendedorismo do emigrante 

português. 

Diversos exemplos registados em países europeus e noutros contextos 

migratórios dos continentes americano, africano e asiático, ilustram o esforço 

desses emigrantes, antigos operários e outros, que apoiados por familiares e 

amigos construíram empresas de valor em diversos domínios de actividade. A 

recolha destes exemplos consta deste projecto de investigação que retrata a 

situação em países europeus, diferenciados nos seus contextos geográficos e 



sociais, na sua população e actividades, nos traços da sua imigração e na presença 

portuguesa nessas paragens. 

Reflectindo sobre a realidade presente deste fenómeno, somos confrontados 

com valores crescentes da sua variação e dispersão geográfica; com o 

enriquecimento educacional dos novos contingentes e com exemplos de sucesso de 

alguns dos novos emigrantes que participam neste movimento responsável pela 

fuga de mão-de-obra especializada para o exterior. Alguns destes migrantes são 

bafejados pelo sucesso e êxito do seu percurso académico, pelo valor da sua 

formação ou pela natureza dos projectos que os levam para novos contextos 

sociais e culturais. Outros há que continuam a ser classificados no rol de 

indiferenciados, potencialmente explorados por sectores e empresas menos 

escrupulosas, apesar das qualificações académicas que possuem. Diremos que 

neste contexto, o liberalismo do mercado é duro, muito duro até para os que 

chegam (ou partem mais tardiamente), sem enquadramento profissional, sem 

projecto definido, sem alternativas de emprego no seu país. 

Duas palavras a este respeito: a primeira tem a ver com as imagens de si e do 

curso que transportam; a segunda com a falência do projecto de mobilidade 

profissional numa Europa que valida e atende a certas profissões mas que atira 

para o grupo de indiferenciados muitos dos novos graduados de Bolonha… Pouca 

sintonia entre os sistemas de formação e o mercado laboral? Ou a evolução mais 

rápida deste em relação ao anterior? 

Temos um sistema de ensino superior regulado, mas que a pretexto das 

exigências da regulação e da democratização não tem conseguido assumir-se, 

como devia, às constantes necessidades de formação do mundo actual e do 

mercado de trabalho. Um sistema que promove o consumismo académico, mas que 

não tem conseguido orientar os alunos, com êxito, para as formações que garantam 

a sua inserção em sectores de ponta e economias emergentes, para actividades 

geradoras de emprego e de novas oportunidades de negócio. Mantemos um 

sistema que a pretexto da quantidade de formação e das boas intenções dos 

programas e das entidades formadoras, não se compagina com a evolução contínua 

do mercado de trabalho; um sistema que parece mais dominado pela oferta e pelas 

expectativas de uma população ávida em crescer, do que pela informação e 

esclarecimento que as escolas devem promover.  



Cursos e opções não podem ser objectos de supermercado que se retiram da 

prateleira, ao belo prazer do consumidor. Podemos fazê-lo, mas devemos trabalhar 

no esclarecimento prévio desta população, preparando-a para uma sociedade 

aberta dominada pelos fenómenos de mobilidade individual, empresarial, de 

produtos e de capitais que identifica a globalização. A mobilidade individual que 

acompanha este processo dá azo à intensificação do fenómeno da emigração de 

jovens e de jovens-adultos, bem como de adultos de várias idades e formações, 

potencialmente empreendedores dada a sua formação e competências pessoais e 

profissionais.  

São estes que dominam as novas vagas de emigração nos nossos dias. Contudo, 

perante o estado de muitos mercados, a qualificação destes recursos humanos 

pouco conta perante a oferta volumosa de novos candidatos oriundos quer de 

faixas de população que não conseguiram ainda qualquer oportunidade no 

mercado de emprego, quer da presença de muitos dos que foram descartados pelo 

mercado de trabalho, por empresas e serviços sujeitos a processos e 

reajustamentos determinados pelo liberalismo empresarial. Trata-se de uma 

situação algo complexa, dependente da sua remediação por factores de 

crescimento endógeno e exógeno relacionados com o investimento produtivo e a 

capacidade de oferta de trabalho aos novos “cidadãos do mundo”. 

O empreendedorismo de hoje, exigente em qualificações académicas, 

determinação individual e projectos de inovação, assume diversas facetas, mas 

sempre o alcance dos melhores resultados. Empreendedores são os bem-sucedidos 

da emigração, no que significou o abandono da sua zona de conforto pessoal e 

familiar; o enfrentar de situações complexas de novos meios laborais, culturais e 

sociais; o desejo de progressão, afirmação e reconhecimento nos contextos sociais 

e na vida empresarial em que trabalham. Mas não é de conferir o mesmo atributo 

aos jovens e adultos de todas as idades que nos dias de hoje são obrigados a 

assumir o gesto forçado da emigração, que transportam na sua bagagem a 

qualificação académica que a sociedade e a família lhes facultaram e que animados 

por projectos e sonhos pessoais ousam enfrentar os meios e as situações 

profissionais mais complexas, mesmo as que não correspondem às aspirações que 

transportam? 



O contraste entre o sucesso alcançado e o desejado é um traço comum da 

emigração portuguesa. Que o diga o pedreiro de Samardã, “faminto de ouro, em 

busca da fortuna” que “Embarca, vai-se ao Rio, deita às Minas/e lida e fossa e sua, 

arranca à Terra/o luzente metal, que o vulgo adora” 1, antes do seu regresso à terra 

natal. E quantos foram os “brasileiros” e “americanos”, os “franceses”, “alemães”, 

“luxemburgueses” e outros, que viram coroados de êxito a sua condição de 

emigrante? Contudo quantos foram também - e são ainda hoje – repatriados e que 

regressam forçadamente à sua terra natal sem o conforto material de outros 

compatriotas seus? 

Sem determinismos ou saudosismo ousamos evocar duas leituras distintas 

desta emigração, do que significava transpor as barreiras naturais e do sonho da 

partida desde a barra do Tejo. Alberto Caeiro2 na sua evocação ao rio da sua aldeia 

e ao significado do estuário do Tejo - como porta aberta para o mundo -, escreveu 

(“Pelo Tejo Vai-se para o Mundo”): 

(…). “O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. (…) Pelo Tejo vai-

se para o Mundo. /Para além do Tejo há a América/ E a fortuna daqueles que a 

encontram./(…).” 

Em período mais recente, Manuel Alegre assinala a mesma experiência durante 

o seu exílio em Paris (“O canto e as armas”): 

“Vi minha Pátria derramada /na gare de Austerlitz. Eram cestos /e cestos pelo 

chão. Pedaços /do meu país. / Restos. /Braços. / Minha pátria sem nada 

/Despejada nas ruas de Paris. /E o trigo? /E o mar? /(…)”. 

Outras descrições, como a de José Niza (“Cantar de emigração”), evocam novos 

aspectos do mesmo fenómeno:  

“Este parte, aquele parte / e todos, todos se vão/ Galiza ficas sem homens / que 

possam cortar teu pão / Tens em troca/ órfãos e órfãs / tens campos de solidão / 

tens mães que não têm filhos/ filhos que não têm pai /Coração / que tens e sofre/ 

longas ausências mortais / viúvas de vivos mortos/ que ninguém consolará”. 

No tempo presente revemos na situação dos novos emigrantes, nos jovens e 

adultos que vivem um “cá e lá” incerto e um futuro com interrogações de 

esperança, as contradições do camponês, do marinheiro, do intelectual, enfim, do 

                                                 
1 Filinto Elísio - Conto 
2 Alberto Caeiro, in "O Guardador de Rebanhos - Poema XX"  
Heterónimo de Fernando Pessoa  



“lusíada exilado” (M. Alegre) que teima em viver de pé. Entre estes, quantos são os 

empreendedores que conseguem subir os degraus do seu templo de esperança e 

alcançar as asas de um futuro mais risonho? 

 No seu afastamento e luta, muitos são os que se revêem nos versos de Mia 

Couto3 (“Destino”):  

“à ternura pouca /me vou acostumando/ enquanto me adio/ servente de danos 

e enganos/ vou perdendo morada/ na súbita lentidão/ de um destino/ que me vai 

sendo escasso (…).” 

Recorda-se, a terminar, como no tempo presente é difícil encarar os 

indiferenciados e os empreendedores que partem e que nos chegam, se tal não 

tiver em mente a promoção humana do homem migrante; a valorização das suas 

competências e saber; o aproveitamento da experiência que possui, mais do que 

encará-lo como instrumento de trabalho baseado, fundamentalmente, na 

exploração da força que encerra. Como anuncia o Papa Francisco (“Dia mundial do 

emigrante e do refugiado – 2014”):  

“Os migrantes e refugiados não são peões no tabuleiro de xadrez da 

humanidade. Trata-se de crianças, mulheres e homens que deixam ou são forçados 

a abandonar suas casas por vários motivos, que compartilham o mesmo desejo 

legítimo de conhecer, de ter, mas, acima de tudo, de ser mais. (…)” 

Estas são algumas reflexões que o tempo e o modo, ajudam a situar o fenómeno 

da emigração na história recente da nossa sociedade, bem como nos seus contextos 

geográficos e sociais em países da velha Europa, no passado e no seu futuro mais 

próximo. Futuro que tenderá a encontrar mais e diversificados contingentes de 

migrantes, já estabelecidos ou em trânsito entre as terras de ninguém e os “el-

dorados” pintados à distância de tantas cores e promessas e de oportunidades, em 

pátrias distintas. Recorrendo à memória de muitas delas, dos países 

mediterrânicos aos do ocidente e norte da Europa verificamos, como, afinal, muitas 

delas foram já terras de emigração. 

Jorge Carvalho Arroteia 

                                                 
3 In Raiz de Orvalho e Outros Poemas. 
 


