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imigração, desenvolvimento regional e
mercado de trabalho - o caso português

1. Introdução
O presente artigo aborda os fenómenos imigratórios
em Portugal. Há algum tempo atrás, esta temática
não suscitaria grande interesse, uma vez que a
imigração era um fenómeno com muito pouca
relevância, pois historicamente Portugal foi sempre
um país de emigrantes. Actualmente, este é um
assunto com grande pertinência, já que Portugal
se tornou num país de imigração e este fenómeno
não tem parado de crescer. Sobretudo ao longo da
última década, registaram-se importantes alterações
no quadro migratório português. Para além da
duplicação do número de imigrantes a residirem
em Portugal, assistiu-se ainda a uma diversificação
considerável e a imigração deixou de ser quase
exclusivamente lusófona, sobretudo com a chegada,
nos finais da década de 90, de elevados contingentes

O artigo é constituído por quatro partes. Em primeiro
lugar procede-se a um enquadramento dos fenómenos
migratórios em Portugal. Na segunda parte, avaliam-se
os impactos da imigração sobre a estrutura demográfica
e social da população, abordando-se questões como
a distribuição geográfica da imigração, a sua estrutura
etária e o nível das qualificações. Numa terceira parte,
mostra-se o impacto da imigração no quadro laboral
português, destacando-se aspectos como as profissões
e os ramos de actividade que empregam mais
imigrantes, a situação na profissão e as relações que
se podem estabelecer entre a especialização sectorial
das regiões de destino dos imigrantes e a sua própria
especialização. Numa perspectiva mais global, que
abarca questões demográficas, sociais e económicas,
procuram-se ainda estabelecer algumas relações entre

de imigrantes do leste europeu.

os destinos da imigração e o seu desenvolvimento

Face a este panorama, o presente trabalho procura

dos mercados de trabalho, entre outras. Finalmente,

avaliar o impacto dos imigrantes nas diferentes áreas
da economia portuguesa, passando pela dimensão
demográfica, social e especialmente pela económica,
mostrando que essa incidência difere consoante
as nacionalidades, já que os imigrantes são um
conjunto bastante heterogéneo de indivíduos, com
características muito diferentes entre si associadas
sempre ao seu país de origem. Procura-se ainda
verificar algumas relações entre as regiões de
destino da imigração, a sua dinâmica, especialização
sectorial e o funcionamento dos mercados de
trabalho. Como fonte de informação utilizaram-se
os vários Recenseamentos Gerais da População
do Instituto Nacional de Estatística, especialmente o
recenseamento de 2001.

económico e humano, o nível de vida e o funcionamento
apresentam-se algumas conclusões.

1.1 Enquadramento dos Fenómenos
Migratórios em Portugal
A abordagem dos fenómenos migratórios em Portugal
passa necessariamente pela combinação de dois
factores. Por um lado, temos a vasta comunidade
portuguesa espalhada pelo mundo que mantém
estreitas ligações socioeconómicas e culturais à terra
natal. Por outro, o forte relacionamento que sempre
existiu com as ex-colónias, que se tem traduzido em
importantes fluxos de imigrantes provenientes destes
países onde se incluem o Brasil e os países africanos
de língua oficial portuguesa, vulgarmente designados
por PALOP1 (cf. Malheiros, 2002a).

1 PALOP - Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné Bissau e S. Tomé e Príncipe.
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