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Resumo:

Abstract:

Neste trabalho, pretende-se analisar a migração da

In this work, we pretend to analyse the net migration

população, que é pelo menos em potência factor

of the population, which is at least in potential labour

trabalho, nas NUTs II e NUTs III de Portugal Continental,

factor, between the Portuguese NUTs II and NUTs

de1996 a 2002 e em 2004, respectivamente. A opção

III, from 1996 to 2002 and in 2004, respectively. The

por estas desagregações espaciais e por estes

option for these spatial unities and for these periods

períodos tem a ver com a disponibilidade de dados.

is because the availability of data. For that, it was

Para isso, estimou-se, com algumas modificações

considered, with some modifications (namely with

(nomeadamente com a introdução de factores de

the introduction of spatial autocorrelation factors), the

autocorrelação espacial), a equação dos saldos

equation of the net migratory built and estimated by

migratórios construída e estimada por Soukiazis

Soukiazis to the OECD countries, for Portugal and

para os países da OCDE, para Portugal e para a

to Greece. As main conclusions, of referring which

Grécia. Como principais conclusões, de referir que

the interior desertification is confirmed in favour of

se confirma a desertificação do interior a favor do

the Portuguese coast and which the labour mobility

litoral de Portugal Continental e que a mobilidade

is influenced essentially by the real income, for the

do factor trabalho é essencialmente influenciada

unemployment taxes and for the agricultural job. Of

pelo rendimento real, pelas taxas de desemprego e

referring, still, which there is spatial autocorrelation

pelo emprego agrícola. De salientar, ainda, que há

among the net migratory of the Portuguese NUTs III,

autocorrelação espacial entre os saldos migratórios

but no sufficiently strong to have an explanatory effect

das NUTs III portuguesas, mas não suficientemente

of the labour mobility evolution.

forte para ter um efeito explicativo da evolução da
mobilidade do trabalho.
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