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IMIGRAÇÃO E IMIGRANTES EM PORTUGAL
Parâmetros de regulação e cenários de exclusão

Fernando Luís Machado

Introdução

As ques tões so ci a is, cul tu ra is e po lí ti cas que a imi gra ção la bo ral co lo ca às so ci e da -
des e es ta dos de aco lhi men to po dem ser ana li sa das em dois pla nos dis tin tos: o pla -
no da re gu la ção dos flu xos mi gra tó ri os, em ter mos do vo lu me, ori gem e per fil dos
mi gran tes que atra ves sam as fron te i ras na ci o na is; e o pla no da in te gra ção so ci al
das po pu la ções imi gran tes que, de po is de atra ves sa das es sas fron te i ras, se ins ta -
lam e vão se den ta ri zan do. Os dois es tão ob vi a men te in ter li ga dos: se não hou ver
qual quer con tro lo nas fron te i ras ha ve rá sem pre mais imi gran tes a in te grar, pro va -
vel men te cada vez mais di ver si fi ca dos, e a in te gra ção será mais di fí cil.1

Ulti ma men te, a dis cus são pú bli ca, po lí ti ca, e mes mo aca dé mi ca, so bre a imi -
gra ção tem-se fo ca do so bre tu do no pri me i ro pla no, ten den do a es que cer o se gun -
do. Qu an do se dis cu te ape nas, por exem plo, em quan tos mi lha res de no vos imi -
gran tes se ci fram as ne ces si da des do mer ca do de tra ba lho em cada ano, es ta mos a
re fe rir-nos só ao pri me i ro pla no e não ao se gun do.

Nes te tex to têm-se em con ta os dois pla nos. Co me ça rei por re fe rir al guns pa -
râ me tros ac tu a is dos flu xos mi gra tó ri os, que de vem ser ti dos em con ta quan do se
tra ta de sa ber como re gu lar es ses flu xos e, de po is, cha ma rei a aten ção para al guns
si na is do que po dem ser, a cur to ou mé dio pra zo, ce ná ri os de ex clu são so ci al de
mu i tos dos imi gran tes la bo ra is já fi xa dos em Por tu gal.

Parâmetros dos fluxos de imigração

Re la ti va men te à ques tão dos flu xos mi gra tó ri os e res pec ti va re gu la ção, gos ta ria de
re fe rir qua tro pon tos.

O pri me i ro é para di zer que hoje não se pode fa lar da imi gra ção sem ter em
con ta a re to ma da da emi gra ção por tu gue sa para ve lhos e no vos des ti nos. Os dis -
cur sos so bre o “Por tu gal, país de imi gra ção” ge ra ram uma aten ção ex clu si va aos
flu xos de en tra da, fa zen do es que cer os de sa í da. De acor do com pre vi sões de es pe -
ci a lis tas, es ta re mos pre sen te men te numa fase em que há mais de 100 mil sa í das
anu a is (Ba ga nha, 2001), o que sig ni fi ca que não é se quer cer to que as en tra das su pe -
rem as sa í das, tal vez acon te ça mes mo o con trá rio. Para além de ou tros fac to res es -
tru tu ra is e con jun tu ra is, de na tu re za de mo grá fi ca ou eco nó mi ca, a emi gra ção é,
hoje, tam bém, um fac tor de imi gra ção, com os que en tram a pre en che rem va zi os no 
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mer ca do de tra ba lho de i xa dos por por tu gue ses que vão ocu par pos tos de tra ba lho
si mi la res, mas mais bem pa gos, nou tros pa í ses.

O se gun do pon to é para as si na lar que a de pen dên cia do mer ca do de tra ba lho
por tu guês face à mão-de-obra imi gran te se con so li dou e di ver si fi cou. Ao lon go dos 
anos, os dis cur sos so bre imi gra ção e mer ca do de tra ba lho têm sido os de que, con -
clu í dos cer tos ci clos de cons tru ção de equi pa men tos e in fra-es tru tu ras de gran de
por te, não se sabe o que acon te ce rá aos imi gran tes. Dis se-se isso a pro pó si to do fim
da cons tru ção da Expo 98, diz-se ago ra a pro pó si to da cons tru ção dos es tá di os do
Euro 2004. Ou seja, as so cia-se es tre i ta men te imi gra ção la bo ral ao mer ca do de tra -
ba lho das obras pú bli cas e cons tru ção ci vil.

Mas o que pa re ce acon te cer hoje no mer ca do de tra ba lho, tam bém de vi do à
nova emi gra ção, é que não só a de pen dên cia es tru tu ral que já há dez anos atrás o
sec tor da cons tru ção ti nha da mão-de-obra imi gran te se acen tu ou ain da mais (e há
no vas gran des obras no ho ri zon te), como se alar gou a cer tos seg men tos dos ser vi -
ços pes so a is e do més ti cos ou da ho te la ria e tu ris mo, pelo me nos.

O ter ce i ro pon to é para re fe rir como as di nâ mi cas da imi gra ção la bo ral têm
ido mu i to para além do que tem sido pre vis to pelo dis cur so po lí ti co, ao lon go dos
úl ti mos dez anos, tal vez por não se ter em de vi da con ta os dois fac to res aca ba dos
de enun ci ar. Me nos de dois anos an tes da aber tu ra do pe río do de con ces são de au -
to ri za ções de per ma nên cia, em 2001, um res pon sá vel do go ver no de cla ra va numa
en tre vis ta a um jor nal que Por tu gal es ta va “no li mi ar da sus ten ta ção da imi gra ção,
quer do pon to de vis ta do mer ca do de tra ba lho quer do pon to de vis ta da opi nião
pú bli ca”.

Como se sabe, de po is dis so fo ram atri bu í das au to ri za ções de per ma nên cia a
mais de 170 mil imi gran tes, con tra a apre sen ta ção de um con tra to la bo ral, o que
 significa que fo ram in te gral men te ab sor vi dos pelo mer ca do de tra ba lho, sem que
se ti ves sem no ta do al te ra ções sig ni fi ca ti vas no es ta do da opi nião pú bli ca. Diga-se,
a este pro pó si to, que re sul ta dos de uma son da gem re cen te, in di can do que a gran de 
ma i o ria dos por tu gue ses não quer mais imi gran tes, não são no vos. Son da gens fe i -
tas pela im pren sa ao lon go dos anos atrás têm dado re sul ta dos idên ti cos.

Este de sen con tro en tre o dis cur so po lí ti co e os fac tos da imi gra ção ve ri fi -
cou-se tam bém, tan to a se guir ao pro ces so de re gu la ri za ção de 1993, como a se guir
ao de 1996.

Um quar to e úl ti mo pon to, nes ta pri me i ra par te, para di zer que a primeira
vaga de imi gra ção, lu só fo na, de me a dos dos anos 80 a me a dos dos anos 90, está
pro gres si va men te a apro xi mar-se de uma fase do ci clo mi gra tó rio em que as ta xas
de ac ti vi da de ba i xam mu i to. Isso tor na-se bem vi sí vel se com pa rar mos, por exem -
plo, a taxa de ac ti vi da de mé dia da po pu la ção cabo-ver di a na com a da po pu la ção
ucra ni a na. A en tra da cres cen te dos imi gran tes mais an ti gos nes sa ou tra fase do ci -
clo mi gra tó rio não terá ain da con tri bu í do, por si pró pria, para a segunda vaga de
imi gra ção que vi ve mos nos úl ti mos anos, mas con tri bu i rá cer ta men te no fu tu ro
para cri ar no mer ca do de tra ba lho no vos lu ga res para no vos imi gran tes.
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Ce ná ri os de ex clu são so ci al

Enquan to, ain da um pou co ató ni tos, dis cu ti mos as sur pre sas do vo lu me, ori -
gem e per fil da se gun da vaga de imi gra ção, pa re ce es que cer-se que a imi gra ção
de pri me i ra vaga é, hoje, uma imi gra ção fi xa da, se den ta ri za da, na qual se an te -
vê em pou cas con di ções e von ta des de re gres so aos pa í ses de ori gem. E, sen do
as sim, é uma imi gra ção re la ti va men te à qual po de mos per gun tar se está glo bal -
men te num tra jec to de in te gra ção ou de ex clu são na so ci e da de por tu gue sa. Re -
cor do que me es tou a re fe rir aqui, ex clu si va men te, aos mi gran tes la bo ra is, de i -
xan do de lado, por tan to, os cha ma dos imi gran tes pro fis si o na is, que tam bém
exis tem em nú me ro sig ni fi ca ti vo em Por tu gal, como nou tros pa í ses re cep to res,
se gun do uma ló gi ca bi po lar que ca rac te ri za mu i tas mi gra ções in ter na ci o na is
(Ba ga nha, 2001).

Um in di ca dor es tra té gi co para res pon der a essa per gun ta é o da con di ção so -
ci o pro fis si o nal dos imi gran tes. Qu an do olha mos para as suas mo da li da des de in -
ser ção no mer ca do de tra ba lho, ve mos que uma é cla ra men te do mi nan te, em bo ra
não ex clu si va (Ba ga nha, Fer rão e Ma lhe i ros, 2002). A ma i o ria es ma ga do ra dos imi -
gran tes de pri me i ra vaga são tra ba lha do res por con ta de ou trem dos sec to res mais
des qua li fi ca dos, pre cá ri os, quan do não in for ma is, do mer ca do de tra ba lho.

Ou seja, di zen do por ou tras pa la vras, os mi gran tes de pri me i ra vaga en tra -
ram em Por tu gal co lo can do-se nos ní ve is mais ba i xos da es tru tu ra de clas ses. Em si
mes mo, esse fac to não é si nó ni mo obri ga tó rio de ex clu são so ci al. A ques tão é sa ber
se e quan tos de les aí per ma ne ce rão in de fi ni da men te ou em que me di da se ve ri fi ca -
rá em Por tu gal o pro ces so, co nhe ci do nou tras so ci e da des re cep to ras, em que os
imi gran tes co me çam na base da pi râ mi de e, pro gres si va men te, se vão mo ven do
para cima, em ter mos in tra e in ter ge ra ci o na is. É dis to que de pen dem, em boa me di -
da, os ce ná ri os de in te gra ção ou de ex clu são.

No caso por tu guês, pode até di zer-se que já não se ria pou co se mu i tos imi -
gran tes se mo ves sem não para cima, mas sim ples men te “para o lado”, de i xan do os
seg men tos in for ma is, pre cá ri os e de hi perex plo ra ção em di rec ção aos seg men tos
mais es tá ve is e in te gra dos do ope ra ri a do e dos em pre ga dos exe cu tan tes dos
ser vi ços.

Ve ja mos al guns nú me ros: em 1998, os tra ba lha do res da in dús tria, cons tru ção
ci vil e trans por tes per fa zi am 85% da po pu la ção ac ti va en tre os cabo-ver di a nos,
81% en tre os gui ne en ses e 74% en tre os an go la nos (Pi res, 2002). Em 1995, o con jun to 
dos na ci o na is dos PALOP per ten cen tes a essa ca te go ria so ci o pro fis si o nal re pre sen -
ta va 79% e, em 1986, 85% (Ma cha do, 1999). Embo ra a fon te es ta tís ti ca aqui uti li za da 
não per mi ta dis tin guir en tre os ca sos de per ma nên cia du ra dou ra e as no vas en tra -
das para essa ca te go ria pro fis si o nal, há nes tes nú me ros um sen ti do ge ral de cons -
tân cia e re gu la ri da de, con fir má vel por ou tras vias, o qual in di ca que mu i tos dos
imi gran tes afri ca nos, se não a ma i o ria es ma ga do ra, que en tra ram, há 15, 10 ou 5
anos, para o sec tor da cons tru ção ci vil e obras pú bli cas, aí per ma ne cem até hoje.
Co nhe cen do as ca rac te rís ti cas de pre ca ri e da de, in for ma li da de e ris co pro fis si o nal
que ca rac te ri zam esse sec tor, não será exa ge ro di zer que mu i tos dos imi gran tes
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la bo ra is de pri me i ra vaga se en con tram num pa ta mar de vul ne ra bi li da de à ex clu -
são so ci al.

Um se gun do in di ca dor es tra té gi co para res pon der à ques tão de sa ber se es ta -
mos pe ran te tra jec tos vir tu a is de ex clu são ou de in te gra ção so ci al, é o que res pe i ta
às cri an ças e jo vens des cen den tes des ses imi gran tes. Como nota Ale jan dro Por tes
(1999), a me lhor me di da da in te gra ção das po pu la ções imi gran tes nas so ci e da des
de aco lhi men to não é a si tu a ção em que vi vem os imi gran tes de pri me i ra ge ra ção,
mas o des ti no so ci al dos seus des cen den tes, as cha ma das se gun das ge ra ções.

A este res pe i to, há duas in di ca ções pre o cu pan tes (Ma cha do, 1994; Jus ti no e
ou tros, 1999). Uma é a das ta xas de in su ces so es co lar das cri an ças e jo vens de ori -
gem afri ca na. Entre os anos lec ti vos de 1992/93 e 1997/98, o úl ti mo para o qual há
da dos dis po ní ve is, as ta xas mé di as de re pro va ção dos alu nos de ori gem afri ca na
no 1.º ci clo do en si no bá si co fo ram sem pre mais al tas do que as dos alu nos da po pu -
la ção ma i o ri tá ria, es pe ci al men te no caso das cri an ças luso-cabo-ver di a nas, cu jas
ta xas os ci la ram, nes se pe río do, en tre os 20 e os 26%, con tra uma va ri a ção en tre os 12 
e os 14% das cri an ças da ma i o ria. A ou tra in di ca ção pre o cu pan te é a dos jo vens de
ori gem afri ca na na po pu la ção pri si o nal, onde es tão bas tan te so bre-re pre sen ta dos
face ao peso glo bal na so ci e da de por tu gue sa das po pu la ções de que são ori un dos.

É cla ro que não po de mos cair no re du ci o nis mo de to mar nes te caso a par te
pelo todo, como faz fre quen te men te a co mu ni ca ção so ci al, que es tig ma ti za os jo -
vens de as cen dên cia afri ca na, as so ci an do-os de for ma ge né ri ca à cri mi na li da de e
in se gu ran ça. A esse sub con jun to mi no ri tá rio e mais pro ble má ti co das se gun das ge -
ra ções, po de mos con tra por, em bo ra ape nas numa base im pres si o nis ta, já que a fal -
ta de es tu dos nes ta área é gri tan te, os mu i tos mais jo vens com a mes ma ori gem que
en con tra mos in te gra dos pro fis si o nal men te nos sec to res do co mér cio, res ta u ra ção e 
ser vi ços, um pou co por toda a área me tro po li ta na de Lis boa, o que in di cia al gu ma
mo bi li da de so ci al in ter ge ra ci o nal. Mas isso não apa ga o fac to de os dois in di ca do -
res ci ta dos re ve la rem, já hoje, si na is for tes de ex clu são ou vul ne ra bi li da de à ex clu -
são so ci al.

A per ma ne ce rem ou a acen tu a rem-se estes in di ca do res de vul ne ra bi li da de
so ci al, es ta ría mos pe ran te o que, numa for mu la ção sin té ti ca e ima gé ti ca, po de ría -
mos de sig nar por “ce ná rio Cova da Mou ra”.

Nes se ba ir ro do con ce lho da Ama do ra, que não é caso úni co, re si dem, não
pro pri a men te imi gran tes re cém-che ga dos, mas fa mí li as já com um tem po con si de -
rá vel de re si dên cia em Por tu gal. E, no en tan to, ain da não se vê um fim para as con -
di ções de ha bi ta ção e am bi en ta is ex tre ma men te de gra da das em que vi vem há tan -
tos anos, ape sar dos re sul ta dos po si ti vos que nou tros lu ga res ob ti ve ram os pro gra -
mas de re a lo ja men to (e de que po de ria aqui dar-se como con tra-exem plo a his tó ria
da Qu in ta do Mo cho).

Se, para além do efe i to de con cen tra ção es pa ci al de gra da da, con si de rar mos
que se tra ta de imi gran tes que con ti nu am em ocu pa ções des qua li fi ca das e precá -
rias, ape sar do tem po de re si dên cia que já le vam, e que há aí um gran de nú me ro de
cri an ças e jo vens, par te de les em si tu a ção pro ble má ti ca, con clu í mos fa cil men te que 
es ta mos pe ran te um ce ná rio de con tras tes so ci a is ele va dos, si nó ni mo de ex clu são
(Ma cha do, 2002). Não é cer ta men te por aca so que nes se ba ir ro ou nas suas
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ime di a ções têm ocor ri do, ao lon go do tem po, al guns ca sos de vi o lên cia mu i to gra -
ves, com mo ra do res jo vens mor tos pela po lí cia e um po lí cia mor to por um mo ra dor 
jo vem.

Em ter mos mais am plos, ce ná ri os vir tu a is de ex clu são se ri am aque les em que
se al te ra ria a ac tu al re la ção en tre imi gra ção e po bre za, me di da pe los ha bi tu a is ín di -
ces e li mi a res de ren di men to. Até ago ra, em Por tu gal, a gran de ma i o ria dos po bres
não é cons ti tu í da por imi gran tes, em bo ra a gran de ma i o ria dos imi gran tes, à luz
des ses cri té ri os, seja con si de ra da po bre. Em ce ná ri os de ex clu são, o que acon te ce ria 
é que os uni ver sos da po bre za e dos imi gran tes se so bre po ri am cada vez mais, o
que re pre sen ta ria, tam bém, uma co in ci dên cia pe ri go sa en tre cer tas li nhas de di vi -
são so ci al e de clas se e cer tas li nhas ét ni cas e ra ci a is.

Gos ta ria de ter mi nar com uma re fe rên cia, nes te con tex to, à segunda vaga de
imi gra ção, so bre tu do aos im pre ci sa men te cha ma dos “imi gran tes de les te” e os que 
po de ría mos de sig nar por no vos bra si le i ros, com um per fil mu i to me nos qua li fi ca -
do do que os mais an ti gos, po den do fa lar-se ago ra, no caso bra si le i ro, de uma imi -
gra ção dual, e já não tan to de uma imi gra ção pro fis si o nal.

Entre os imi gran tes ucra ni a nos, mol da vos ou ro me nos, as per cen ta gens de
ac ti vos a tra ba lhar na cons tru ção ci vil, em 2001, an da vam à vol ta dos 50% a 60%,
mais ba i xas, por tan to, do que as dos imi gran tes afri ca nos. Mais ba i xa ain da era a
per cen ta gem de imi gran tes bra si le i ros de segunda vaga a tra ba lhar nes se sec tor,
que não pas sa va dos 26%. Mas se, num caso e nou tro, jun tar mos a es ses tra ba lha do -
res aque les que ocu pam pos tos des qua li fi ca dos e pou co es tá ve is nos ser vi ços, in -
dús tria trans for ma do ra e ho te la ria e tu ris mo, che ga mos tam bém a va lo res da or -
dem dos 80 e 90% (Pi res, 2002).

A ques tão que aqui se co lo ca é esta: será que a pra zo tam bém es tes imi gran tes
de segunda vaga ten de rão a per ma ne cer nos sec to res de ac ti vi da de em que ini ci a -
ram o seu tra jec to pro fis si o nal em Por tu gal, re pro du zin do as sim o que pa re ce es tar
a acon te cer com os imi gran tes mais an ti gos?

No que res pe i ta es pe ci fi ca men te aos “imi gran tes de les te”, pen sa-se ime di a -
ta men te nas qua li fi ca ções pro fis si o na is de que são por ta do res, que, de for ma ge né -
ri ca, se sabe se rem, em mé dia, mais ele va das do que a de ou tros mi gran tes e mes mo 
do que as da po pu la ção por tu gue sa. Mas o que é cer to é que, até ago ra, na gran de
ma i o ria dos ca sos, a pos se des sas qua li fi ca ções não se tem tra du zi do em tra jec tos
de di fe ren ci a ção pro fis si o nal.

Nota

1 Uma pri me i ra ver são des te tex to foi apre sen ta da na Mesa Re don da: Pro ble mas da
Imi gra ção, or ga ni za da pelo Con se lho Eco nó mi co e So ci al, em 4 de De zem bro de
2002.
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