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Sumário Executivo
Ao longo da última década Portugal assumiu novos papéis no sistema migratório internacional, em
especial no sistema migratório europeu, deixando de ser um país com uma imigração residual e uma
emigração expressiva para passar por diferentes vagas migratórias de entrada e saída de migrantes,
consolidando-se como país de imigração e voltando a ser um país de emigração (que afinal nunca
deixara de ser). No decorrer deste processo alteraram-se e complexificaram-se os tipos de fluxos
migratórios de (e para) Portugal, as origens dos imigrantes, a periodicidade da circulação migratória
e os tempos totais de estada desses migrantes no país.
Uma análise da legislação nacional demonstra que as políticas de imigração em Portugal, ao longo
das últimas duas décadas, têm privilegiado o enquadramento da imigração no país como um
processo de longa duração ou permanente, dirigindo uma parte substancial do esforço legislativo
para a inserção e integração de imigrantes, na perspectiva de uma estada longa ou permanente. 1
Para além de um conjunto de políticas destinadas a promover uma efectiva integração social dos
imigrantes na sociedade portuguesa, estimulando a coesão social do país (e.g. plasmadas nos Planos
para a Integração dos Imigrantes), as políticas migratórias portuguesas têm privilegiado uma
integração laboral dos imigrantes e, por essa via, uma melhor inserção na sociedade portuguesa. O
exemplo das regularizações de imigrantes em situação irregular, em conjunto com as alterações da
Lei de Imigração e da Lei da Nacionalidade, reforçam este argumento.
Essas políticas foram construídas tendo como pressuposto uma integração dos imigrantes na
sociedade portuguesa em que um conjunto de regularizações extraordinárias atendeu à centralidade do
trabalho nos processos de migração e possibilitou que imigrantes, que já estavam a trabalhar em
território nacional, legalizassem a sua situação. Políticas de reagrupamento familiar, bem como a
extensão aos imigrantes presentes em território nacional de um conjunto amplo de direitos
fundamentais (e.g. acesso à saúde, acesso à educação), consolidam uma política de integração
ambiciosa. A estas políticas juntou-se, em 2006, uma nova Lei da Nacionalidade, genericamente
considerada como generosa e humanista, que permite aos imigrantes legalmente residentes em
Portugal aceder à nacionalidade portuguesa e, desta forma, inserirem-se plenamente na sociedade
portuguesa, ultrapassando constrangimentos próprios da condição de estrangeiros. Neste quadro, da
análise das políticas migratórias nacionais conclui-se que a respectiva estratégia nacional tem
1

Como referem Convey e Kupiszewski (1995, pp. 954-958), as políticas directas e indirectas relacionadas com as
migrações são múltiplas, contando-se, entre elas, as relacionadas com o reconhecimento de diplomas, segurança social,
saúde e minorias étnicas.
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assentado no pressuposto de que a maioria dos imigrantes acederia a um estatuto de longa duração ou
permanente, tendo-se legislado no sentido de potenciar a sua integração e a coesão social nacional.
Na transição do século XX para o XXI as políticas migratórias alteraram-se, por um breve período,
e aproximaram-se de um modelo de migração temporária de média duração (até cinco anos). Com a
criação das Autorizações de Permanência (AP) adoptou-se a perspectiva de que seria o mercado de
trabalho a ditar, anualmente, a duração da permanência destes migrantes laborais, ou seja, que os
ciclos do mercado de emprego imigrante acompanhariam, tendencialmente, os ciclos económicos.
A programação da contingentação da migração funcionava como uma estimativa do volume e tipo
de fluxo migratório e orientava a emissão de vistos. Posteriormente, o Estado regulava o volume de
imigração presente em Portugal, pelo menos parcialmente, através do mecanismo de concessão
(2001-2003) e de renovação anual das autorizações de permanência. Este regime foi revogado
através da alteração de 2003 da Lei de Imigração e não mais foi retomado.
Só recentemente as políticas de imigração do Estado português procuraram reagir explicitamente à
migração temporária ou circular, embora exista no quadro legal nacional um conjunto de possibilidades
que enquadram estes tipos de migração de curta ou média duração desde a década de 1990.
No que concerne à vertente conceptual e ao enquadramento legal, Portugal acompanha, no
essencial, a abordagem da União Europeia (UE): Nos últimos anos tem assumido a migração
circular como um tipo de migração com elevado potencial, ainda que pouco expressivo no conjunto
das migrações no país, e a migração temporária como uma forma de resolver, através da gestão dos
fluxos migratórios, dificuldades ligadas à escassez sectorial de mão-de-obra.
A evolução portuguesa tem seguido a estratégia política da União neste domínio, especialmente as
Conclusões do Conselho de Dezembro de 2007 no âmbito da prossecução de uma política europeia
global em matéria de migrações como complemento das políticas dos Estados-Membros. 2
Diferentes tomadas de posição de membros dos XVII e XVIII Governos Constitucionais e a
participação de representantes de diversas instituições portuguesas em múltiplos eventos de índole
multilateral expressam a existência de uma quasi estratégia nacional no que concerne à migração
circular e à migração temporária ainda que com resultados não aferíveis a partir das estatísticas de
migrações actuais.

2

Consultada a 30 de Agosto de 2010 a partir de:
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/pt/ec/97682.pdf.
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A Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho, dita Lei da Imigração (regulamentada pelo Decreto-Regulamentar
n.º 84/2007, de 5 de Novembro), constitui actualmente o diploma que regula a entrada, permanência
saída e afastamento de cidadãos estrangeiros em território português. 3 É nela que se encontra
consagrado o quadro legal português relativo à migração circular ou temporária, bem como as
soluções legais destinadas a reforçar este tipo de migração.
Portugal estabeleceu o primeiro acordo de migração temporária com Cabo Verde em 1997, revisto
no âmbito de um acordo multilateral da UE em 2007, e aprovou um acordo bilateral de migração
temporária com a Ucrânia em 2003. Este último conduziu à construção de um programa
experimental de migração temporária de trabalhadores ucranianos para Portugal, destinando a
estabelecer uma rotatividade migratória, no âmbito de profissões sujeitas a uma sazonabilidade das
ofertas de emprego (e.g. turismo, pescas ou agricultura). Trata-se de um projecto-piloto entre
Portugal e a Ucrânia sobre migração temporária e circular que será sujeito a uma avaliação, a qual
permitirá identificar as limitações e as vantagens deste programa e constituirá a principal inovação
que Portugal pode trazer a este debate.
Já no que respeita à migração circular, é de referir que Portugal não dispõe de uma política activa de
incentivo, não obstante a Lei de Imigração conter um conjunto de disposições destinadas a
promover o carácter circular da migração, designadamente, através do aumento dos períodos
permitidos de ausência do território nacional aos imigrantes portadores de vistos de residência e da
possibilidade de retorno a Portugal concedida àqueles que haviam regressado voluntariamente aos
países de origem. Não há, contudo, um registo desta circularidade, o que impede uma avaliação da
adequabilidade destas medidas legislativas.
A possibilidade de conceber programas de migração circular, de acordo com as necessidades do
país, parece ser o exemplo de uma boa prática a generalizar. Estes programas, desenhados caso a
caso, permitirão aos migrantes entrar em Portugal para trabalhar, estudar ou exercer outras
actividades durante um período determinado, dispondo de um canal privilegiado de acesso feito de
acordo com os procedimentos concretos das instituições dos Estados envolvidos. Uma vez avaliado,
o programa-piloto com a Ucrânia permitirá aferir as vantagens e desvantagens do sistema em
condições reais.

3

Para uma compilação desta legislação actualizada ver http://sites.google.com/site/leximigratoria/legispédia-sef/links.
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Um aspecto a merecer atenção é o facto de estes tipos de imigração, se mal organizados e geridos,
poderem facilmente assumir um carácter permanente, defraudando assim o objectivo visado.
No que concerne às estatísticas para a temática da circularidade e temporalidade migratória, os
dados são muito escassos. Em Portugal não existe informação estatística quanto ao retorno da
imigração permanente ou temporária de nacionais de países terceiros residentes no país. De igual
forma, não existe informação estatística específica sobre imigração temporária de nacionais de
países terceiros, nomeadamente no que se refere aos cidadãos brasileiros no quadro das actividades
admitidas ao abrigo do regime de isenção de visto de entrada. 4 Em termos da qualidade da
informação sobre a população estrangeira residente (detentora de autorizações de residência), as
variáveis disponibilizadas para o stock são escassas e a actualização da informação tem sido
insuficiente (e.g. a recolha esteve condicionada ao momento do primeiro pedido até 2008, sem que
atendesse às renovações ou às posteriores declarações de alteração e não é controlada a totalidade
das saídas de território nacional). Em suma, a informação estatística disponível para este estudo é
pouco relevante e seria necessária uma nova estrutura estatística para analisar o fenómeno
migratório contemporâneo, nomeadamente no que respeita à circularidade e temporalidade
migratória, fenómeno rico em dinâmicas e complexo nas suas dimensões.

4

Acordo entre a República Portuguesa e a República Federativa do Brasil sobre a Facilitação de Circulação de Pessoas,
aprovado pelo Decreto n.º 43/2003 de 24 de Setembro, na vertente que estabelece um regime de isenção de vistos, para
estadias até 90 dias (prorrogáveis por igual período), para fins artísticos, culturais, científicos, empresariais, de estágio
académico, jornalísticos ou desportivos. Consultado a 30 de Agosto de 2010 a partir de:
http://www.idesporto.pt/DATA/DOCS/LEGISLACAO/doc05_045.pdf.
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1. Introdução: propósito e metodologia seguida
O objectivo principal deste estudo é compreender, em termos legais e na prática institucional, as
características da migração laboral temporária e da migração circular/repetitiva de nacionais de
países terceiros em Portugal, ao longo dos últimos anos, sobretudo após a entrada em vigor da
actual lei de imigração – Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho – que aprova o regime jurídico de entrada,
permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. 5
Pretendemos ainda abordar o modo como as estratégias legislativas e políticas, adoptadas ao longo
das duas últimas décadas, contribuíram para a implementação de um processo efectivo de migração
laboral temporária e/ou de migração circular/repetitiva. Outro aspecto abordado neste estudo é a
influência do acervo legislativo e das políticas comunitárias pertinentes na definição do quadro
legal português que promove e regula aqueles tipos de migração.
Assumimos igualmente como objectivo avaliar, na medida do possível, a eficácia das políticas
migratórias através da evolução dos fluxos migratórios objecto deste estudo. Por último,
descrevemos alguns dos projectos já implementados com vista à concretização de um programa de
migração laboral temporária e/ou de migração circular/repetitiva para Portugal, realçamos as boas
práticas detectadas e sumariamos algumas deficiências que contribuem para um insuficiente
aproveitamento do potencial da legislação em vigor.
O público-alvo deste estudo é constituído, sobretudo, pelos decisores políticos, a nível nacional e da
UE, que, através deste documento, auferem uma visão de conjunto das potencialidades e limitações
da migração temporária, circular e/ou sazonal para (e de) Portugal. Complementam este públicoalvo os quadros técnicos que trabalham na operacionalização das políticas estatais no campo das
migrações bem como outros agentes a trabalhar na matéria em apreço, nomeadamente, parceiros
sociais, organizações não-governamentais, associações de imigrantes e associações de defesa dos
direitos humanos, académicos, investigadores nas áreas das ciências sociais, jornalistas, entre
outros. Da mesma forma, poderá ter interesse no estudo o grupo emergente de empresários e/ou
empreendedores que, por necessidades do mercado de trabalho, recorrem a uma mão-de-obra
flexível e lidam com a imigração com o perfil aqui analisado. Não são de excluir como parte
interessada os cidadãos atentos à problemática das migrações internacionais que, como se sabe, é
uma temática que, nos últimos anos, vem ganhando expressividade na esfera pública.
5

Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho. Consultada em 30 de Agosto de 2010, a partir de:
http://www.sef.pt/documentos/56/NOVA%20LEI%20ESTRANGEIROS.pdf.
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O presente relatório foi produzido pelo Ponto de Contacto Nacional 6 (PCN) da Rede Europeia das
Migrações 7 (REM), assegurado pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 8 (SEF), que recorre aos
serviços de investigação e consultoria nas ciências sociais e humanas da Númena – Centro de
Investigação em Ciências Sociais e Humanas 9 para o apoiar no cumprimento no programa de
trabalhos da REM para 2010. A redacção deste relatório esteve a cargo de Pedro Góis secundado
por Sílvia Lima.
1.1 Metodologia
1.1.1 Metodologia seguida na identificação das fontes
Como estratégia metodológica para este estudo admitimos como hipótese ou pressuposto que o
nível das políticas e a realidade migratórias possuem um potencial ou desfasamento de facto entre
si. Esse desfasamento pode ser meramente temporal – as migrações internacionais demoram algum
tempo a reagir às alterações resultantes das leis que as regem – ou, como é mais comum, ser
produto de uma desadequação legislativa conjuntural face à realidade cada vez mais complexa e
dinâmica das migrações internacionais. A evolução dos mercados de trabalho locais (Sassen 1995),
principais receptores dos fluxos migratórios, necessita de um enquadramento legal flexível,
desburocratizado e adaptável às conjunturas e aos ciclos económicos, contudo a empiria tem
demonstrado que raramente a aprovação das leis e a recepção dos fluxos têm sido coincidentes.
Neste relatório, a abordagem ao modo como, em termos legais e na prática institucional, se
entendem as características da migração laboral temporária e da migração circular/repetitiva de
nacionais de países terceiros para Portugal é feita a dois níveis: das políticas e da realidade empírica
da imigração (não exclusivamente laboral). Neste sentido, serão analisadas as grandes linhas das
políticas do Estado português referentes à migração laboral temporária e à migração
circular/repetitiva na última década, ao mesmo tempo que se ensaia uma caracterização dos
movimentos migratórios que efectivamente tiveram lugar de (e para) Portugal e que se enquadram
naquela definição.

6

Acessível a partir de http://rem.sef.pt/.
Acessível a partir de http://emn.sarenet.es/.
8
Acessível a partir de http://www.sef.pt/.
9
Acessível a partir de http://www.numena.org.pt/entrada.asp.
7
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A metodologia seguida neste relatório baseia-se numa triangulação de métodos e técnicas de
investigação diferentes e entendidos como complementares (Tashakkori e Teddlie 1998), a saber:
análise documental, análise estatística e entrevistas a informadores privilegiados. No nosso caso, a
opção por uma abordagem mista – que contacta com o objecto empírico a partir de documentos,
relatórios e estatísticas pré-existentes e ao mesmo tempo procura uma redução da complexidade
através da observação enquanto mecanismo de mediação – revelou-se a única metodologia possível
para obviar à escassez de dados estatísticos sobre os tipos de migração estudados.
A escolha das fontes foi determinada pelas exigências das especificações produzidas pela Rede
Europeia das Migrações (REM) para este estudo. Uma vez determinada a informação necessária,
tratava-se de identificar as fontes que melhor poderiam fornecer essa informação, uma tarefa que foi
desempenhada pelos investigadores que realizaram o estudo em estreita articulação com o SEF. A
existência de uma Rede Nacional de Migrações, dinamizada pelo PCN, permitiu agilizar os
procedimentos de cedência da informação por parte dos organismos governamentais que a
integram. A colaboração dos autores do estudo A satisfação das necessidades de mão-de-obra
através da imigração: o caso português revelou-se essencial no acesso a estatísticas e documentos
não publicados, bem como a quadros síntese já realizados para o referido estudo. No caso das fontes
de informação qualitativa, nomeadamente os documentos legais e a sua análise anotada, 10 foi dada
preferência a fontes oficiais, como o portal de Internet do SEF. A consulta aos relatórios de
necessidades de mão-de-obra e aos relatórios do Instituto de Emprego e Formação Profissional
(IEFP) sobre a execução do contingente global constituiu um importante instrumento para a
caracterização da migração temporária e dos processos de recrutamento existentes. A consulta ao
Portal IEFP NETemprego e ao Portal IEFP Netemprego imigrante permitiu aferir o modo de
divulgação das ofertas de emprego e a pertinência da informação prestada.
A exemplo do que ocorreu no estudo A satisfação das necessidades de mão-de-obra através da
imigração: o caso português, também aqui são analisados dois grandes tipos de fontes secundárias:
os documentos legislativos e as estatísticas oficiais. Estas fontes são consideradas os meios
privilegiados de acesso aos termos legais, à prática institucional e às características da migração
laboral temporária e da migração circular/repetitiva de indivíduos nacionais de países terceiros de (e
para) Portugal. Em complemento recorremos a um conjunto de organizações/instituições,
entrevistando os seus representantes ou inquirindo relatórios não publicados de projectos
10

Acessível a partir de http://sites.google.com/site/leximigratoria/legispédia-sef/texto-da-lei (consultado em Julho,
Agosto e Setembro de 2010).
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directamente relacionados com a temática em estudo. Foram entrevistados vários “informadores
privilegiados” para a obtenção de informação directamente relacionada com projectos de migração
temporária, de migração circular ou com modos de funcionamento, nomeadamente no âmbito de
“comunidades de prática” ou de “comunidades epistémicas”.
1.1.2 Tipos de Informação e de fontes
Para dar resposta ao pedido de informação quantitativa constante no ponto 3 das especificações,
serviram de referência os dados disponibilizados no recém-criado Portal de Estatísticas do Serviço
de Estrangeiros e Fronteiras (dados obtidos através do Sistema Integrado de Informação do SEF e
disponíveis nos relatórios anuais publicados). Trata-se da melhor fonte disponível por resultar de
informação estatística, coerente e harmonizada sobre população estrangeira em Portugal.
Recorremos igualmente a publicações de dados estatísticos do Alto Comissariado para a Imigração
e Diálogo Intercultural (ACIDI) 11 bem como ao IEFP para a obtenção de um conjunto de dados
relacionado com ofertas de emprego para estrangeiros não residentes, com os relatórios de
necessidades de mão-de-obra e com os relatórios do IEFP sobre a execução do contingente global.
1.1.3 Organizações contactadas e cooperantes
Para a elaboração deste relatório foram contactadas diversas organizações e instituições, a saber:
SEF – na sede, em várias delegações em Portugal e oficiais de ligação em embaixadas portuguesas
no estrangeiro; Organização Internacional das Migrações (OIM); IEFP; ACIDI; Instituto Nacional
de Estatística (INE); Confederação Agricultura Portuguesa e HUBEL Portugal. Todas estas
organizações e instituições cooperaram na disponibilização da informação solicitada.
1.1.4 Dificuldades enfrentadas
Foram várias as dificuldades encontradas para a realização deste estudo mas nenhuma de índole a
obviar a sua realização. Destacamos a ausência de estudos específicos sobre o caso português no
que respeita à migração circular ou temporária, a ausência de dados estatísticos sobre estes tipos
migratórios e, mesmo, alguma sobreposição conceptual entre os termos utilizados para definir estes
fluxos migratórios no caso português. Dificuldades de acesso a alguns relatórios oficiais constituiu
também um constrangimento que atrasou a conclusão dos trabalhos.
11

Acessível a partir de http://www.acidi.gov.pt/.
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1.1.5 Desvios e ausências face às especificações
O principal desvio prende-se com a dificuldade de apresentar tabelas estatísticas actualizadas tal
como requeridas no ponto 3 das especificações do estudo. Esta resulta das limitações das próprias
fontes quantitativas disponíveis em Portugal, nomeadamente no que diz respeito ao nível de
desagregação dos dados e/ou à sua divulgação. Uma outra dificuldade poderá ser imputada ao facto
de vários dos programas e projectos relacionados com a temática deste estudo se encontrarem ainda
a decorrer, não estando disponíveis os dados para uma avaliação efectiva da sua valia. É o caso do
projecto-piloto Portugal-Ucrânia sobre migração temporária e circular, cuja avaliação no futuro
próximo será essencial para a compreensão das dificuldades que este tipo de programas enfrenta e
as boas práticas que dele se podem extrair. Em relação a este caso, em particular, por se tratar de um
inovador estudo-piloto, recomenda-se que as conclusões da avaliação a realizar, quando finais e
públicas, sejam associadas a este estudo.
1.1.6 Reservas/Caveats
A exemplo do que ocorreu no estudo A satisfação das necessidades de mão-de-obra através da
imigração: o caso português, cabe destacar o facto de os dados quantitativos de que dispusemos para
a elaboração deste relatório conterem, do ponto de vista das exigências das respectivas especificações,
bastantes insuficiências. Por exemplo, os dados do SEF referentes aos fluxos e aos stocks de
imigrantes laborais por ano não estão classificados com o grau de desagregação que é pretendido
pelas orientações do estudo temático, nomeadamente no que diz respeito à qualificação de migrantes
temporários. Este desfasamento relaciona-se ou com insuficiências a nível do registo dos dados ou
com dificuldades de articulação de bases de dados existentes. A categoria “trabalhador sazonal” não é
sequer contemplada nesse mesmo registo de dados, uma vez que ainda não está tipificada na
legislação portuguesa. De referir ainda a alteração da tipologia dos vistos e autorizações de
permanência, residência ou trabalho em Portugal, decorrente das alterações legislativas ocorridas ao
longo da última década (designadamente em 2003, na Lei de Imigração, Decreto-Lei n.º 34/2003, de
25 de Fevereiro e na Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho). Estas alterações impedem, igualmente, uma
comparação efectiva entre as diferentes categorias, uma vez que introduzem diversas quebras nas
séries estatísticas ao longo de períodos de tempo muito curtos. De sublinhar ainda o facto de tanto a
migração temporária como a migração circular serem, em geral, tipos de migração dificilmente
captáveis dado o sistema de registo de entradas/saídas existente no conjunto de países da UE.

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

12

Migração Circular e Temporária em Portugal

1.2 Definições
Os conceitos principais deste estudo são usados, sempre que possível, com o sentido que lhes é
atribuído nas respectivas especificações, e de acordo com o glossário europeu de migração e asilo
da REM. 12 Contudo, nem sempre foi possível uma coincidência total de conceitos, uma vez que
existem alguns desencontros entre as definições do glossário e aquelas que são adoptadas na
legislação e nos documentos oficiais portugueses, que tiveram que ser adoptadas na descrição das
políticas e da legislação nacionais. Por outro lado, os conceitos e a realidade estão, por vezes,
desfasados (sendo esta muito mais abrangente), obrigando à superação do âmbito restrito daqueles,
sob risco do estudo nacional perder interesse e objectividade.
Na legislação portuguesa há um conjunto de conceitos claros como são os que respeitam: à
migração sazonal ou não duradoura; migração de retorno ou regresso; migração para estudo
(incluindo o intercâmbio de estudantes, formação não remunerada e voluntariado); migração para o
exercício de actividades de investigação e desenvolvimento (I&D) e de investigação e
desenvolvimento tecnológico (I&DT); e/ou migração temporária, bem como um outro conjunto de
conceitos mais fluidos respeitantes à “circularidade” migratória ou migração circular.
Por outro lado, a definição de cada um dos grupos de imigrantes abrangidos por este estudo é
susceptível de gerar uma sobreposição entre alguns dos conceitos (e.g. entre migração sazonal,
migração temporária, migração circular) e, em alguns casos, uma relativa indefinição quanto aos
critérios de enquadramento preferencial dos imigrantes numa ou noutra categoria. Por exemplo, não
existe ainda uma definição rigorosa do que torna a “migração sazonal repetitiva” uma “migração
circular” ou o que distingue a sazonabilidade da temporalidade migratória num primeiro momento
migratório.
Para melhor esclarecimento das definições utilizadas, optámos por segmentar os dois conceitos
principais (migração circular e migração temporária) nas suas várias componentes, procurando, ao
longo do trabalho, consolidar as dimensões que os caracterizam através do seu confronto com a
legislação, a prática institucional e os dados analisados.

12

Asylum and Migration Glossary – A Tool for Better Comparability, produzido pela Rede Europeia das Migrações.
Consultado a 28 de Julho de 2010 a partir de http://rem.sef.pt/forms/content.aspx?MenuID=2&Publico=1.
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O Estado português, em consonância com o quadro de referência da UE 13 , tem entendido a
migração circular como uma forma de migração capaz de permitir um certo grau de mobilidade
dos imigrantes entre o país de origem e o país de destino e vice-versa, num movimento pendular,
legalmente regulamentado. Assim de acordo com a legislação portuguesa:
(i)

ao imigrante residente legal em Portugal é possibilitada a ausência do território

português para o exercício legal de uma actividade (e.g. comércio, profissão liberal,
voluntariado ou outra) no seu país de origem, como contributo para o desenvolvimento,
sem perda do estatuto de residente. Após o regresso, estes migrantes podem conservar uma
forma de mobilidade privilegiada a partir de Portugal; e
(ii) ao nacional do país terceiro é possibilitada a entrada em Portugal na condição de,
findo um determinado período de tempo previamente definido, regressar ao seu país de
origem, onde resida a título principal. Após o regresso, estes migrantes podem conservar
uma forma de mobilidade privilegiada com destino a Portugal (e.g. circularidade,
sazonabilidade, etc.).
Estes são os pressupostos gerais que, de harmonia com a legislação nacional, enquadram o tipo de
migração objecto deste estudo.
Em Portugal a migração temporária pode ser dividida em dois tipos:
(i) a migração laboral temporária contratualizada (por conta de outrem ou independente)
e
(ii) migração temporária para efeitos de estudo.
A migração temporária decorre do exercício de uma actividade profissional de carácter temporário,
sazonal ou não duradouro, não podendo ultrapassar a duração de seis meses, excepto quando a
actividade seja exercida no âmbito de um contrato de investimento.14 Na migração para efeitos de
estudo, os nacionais de países terceiros podem deslocar-se temporariamente a Portugal para estudar ou
seguir uma formação (ou uma combinação destas duas actividades), desde que, no termo do período
para o qual foram admitidos, restabeleçam a sua residência e actividade principais no seu país de origem.
13

Enunciadas nas especificações para o presente estudo “Specifications for EMN Study on Temporary and Circular
Migration”.
14
Artigo 3.º e artigo 56.º da Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho. Consultada em 30 de Agosto de 2010, a partir de:
http://www.sef.pt/documentos/56/NOVA%20LEI%20ESTRANGEIROS.pdf.
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Num segundo nível de análise, pode conseguir-se uma definição de “migração circular ou
temporária” mais complexa. Neste estudo adopta-se uma definição abrangente de “migração
circular ou temporária”, que contempla categorias diversas de imigrantes, nomeadamente, nacionais
de países terceiros que se dirigem para Portugal para exercerem actividades laborais temporárias;
trabalhadores imigrantes com um emprego sazonal; imigrantes que estão em Portugal por motivos
de estudo e imigrantes qualificados ou altamente qualificados que exercem actividades de
investigação e desenvolvimento e/ou de investigação e desenvolvimento tecnológico (I&D e
I&DT). Incluímos igualmente nesta definição os imigrantes residentes em Portugal que retornam
temporariamente aos países de origem por períodos superiores a um dado período (por exemplo, por
períodos superiores a 90 dias) mas na expectativa de um regresso a Portugal após um certo período.
Estas definições não podem ser dissociadas do enquadramento da questão no âmbito mais alargado
da UE, por um lado, e pelo que podemos designar por “espaço da lusofonia”, por outro. 15 Quanto ao
primeiro, relevam factores de ordem política e legislativa, nomeadamente o direito de
estabelecimento e a liberdade de circulação de pessoas e de prestação de serviços, bem como o
enquadramento conferido pela política comum de imigração e asilo 16 ; e o acervo de Schengen. O
“espaço da lusofonia”, assente nos “laços privilegiados de amizade e cooperação com os países de
língua portuguesa” (artigo 7.º, n.º 4 da Constituição da República Portuguesa), constitui um vector
político-constitucional das relações externas portuguesas, concretizado, designadamente, na
possibilidade de atribuição aos nacionais daqueles países de direitos não conferidos aos demais
estrangeiros. Numa dimensão que associa as relações externas e a imigração, este enquadramento
reflecte-se em determinados aspectos do quadro legal, concretizados por um conjunto de projectos e
programas que têm sido dedicados àqueles países.
De facto, estas definições são, como procuraremos demonstrar para o caso português,
condicionadas por duas principais influências, a saber, a relação bi ou multilateral estabelecida nas
últimas décadas pela UE e/ou por Portugal com alguns países terceiros (e.g. Ucrânia, Cabo Verde
ou Moldávia) ou grupos de países (e.g. Comunidade de Países de Língua Portuguesa) e, por outro
lado, a história das migrações de (e para) Portugal, contextualizado pelo respectivo enquadramento
legal e acordos internacionais pertinentes (e.g. acordos de segurança social), de que deriva
relevância jurídica assinalável.
15

Este espaço da Lusofonia encontra-se formalizado numa Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) de que
são membros, para além de Portugal, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e
Timor-Leste.
16
Consagrada pelo Tratado de Amesterdão de 1997.
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Se juntarmos a este leque de influências, as opções politicas e os instrumentos legais comunitários
verificamos que, como seria de esperar, as políticas migratórias portuguesas têm sido largamente
estimuladas por políticas com origem nos espaços sociopolíticos em que o país se enquadra e, por
outro lado, largamente dependentes de relações diplomáticas bilaterais. Os diferentes órgãos da
União Europeia, no uso das suas competências específicas, influem directa ou indirectamente
consoante as suas atribuições específicas, nas legislações dos Estados-membros da União Europeia
(Boeles et al. 2009; Currie 2008; Guild et al. 2009). Complementarmente, alguns dos acordos
bilaterais sobre migrações assinados por Portugal sugerem algum movimento de reacção face à
presença de comunidades imigrantes em território nacional e surgem após processos de
regularização extraordinária em que a visibilidade dessas comunidades assume maior relevância.
Dito de outro modo, a presença de comunidades imigrantes em Portugal tem sido, igualmente,
mobilizadora de prioridades políticas e de opções legislativas por parte do Estado português,
constituindo-se como uma influência, desta feita por uma acção de índole interna ou por iniciativa
dos estados terceiros relevantes, na elaboração das suas políticas migratórias.
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2. Abordagem à migração circular e temporária em Portugal
2.1 Estratégia nacional, políticas e programas
A legislação portuguesa tem como objectivo principal, no âmbito das políticas migratórias do país,
atender às três alternativas principais presentes num projecto migratório (retorno, permanência e/ou
circulação). Estas alternativas são determinadas por um conjunto complexo de variáveis de que o
enquadramento legal do país de destino é apenas parte, mas a que devemos acrescentar a história
das migrações, as políticas de integração, as oportunidades conjunturais e estruturais no mercado de
trabalho, entre outras. 17
Uma análise da realidade imigratória nacional demonstra que as políticas em Portugal, ao longo das
últimas duas décadas, têm privilegiado o enquadramento da imigração como um processo de longa
duração ou permanente, dirigindo uma parte substancial do esforço legislativo para a inserção e
integração de imigrantes, na perspectiva de uma estada longa. Para além de um conjunto de
políticas destinadas a promover uma efectiva integração social dos imigrantes na sociedade
portuguesa, estimulando a coesão social do país (e.g. plasmadas nos Planos para a Integração dos
Imigrantes), as políticas migratórias portuguesas têm privilegiado uma integração laboral dos
imigrantes e, por essa via, uma melhor inserção na sociedade portuguesa. O exemplo das
regularizações de imigrantes em situação irregular em conjunto com as alterações da Lei de
Imigração e da Lei da Nacionalidade reforçam este argumento.
Essas políticas tiveram como pressuposto a integração dos imigrantes na sociedade portuguesa, em
que um conjunto de regularizações extraordinárias atendeu à centralidade do trabalho nos processos
de migração e possibilitou que imigrantes que já estavam a trabalhar em território nacional
legalizassem a sua situação. Políticas de reagrupamento familiar, bem como a extensão aos
imigrantes presentes em território nacional de um conjunto amplo de direitos fundamentais (e.g.
acesso à saúde, acesso à educação) consolidam uma política de integração ambiciosa. A estas
políticas juntou-se, em 2006, uma nova Lei da Nacionalidade, genericamente considerada como
generosa e humanista, que permite aos imigrantes legalmente residentes em Portugal aceder à
nacionalidade portuguesa e, desta forma, inserir-se plenamente na sociedade de acolhimento,

17

Como referem Convey e Kupiszewski (1995, pp. 954-958), as políticas directas e indirectas relacionadas com as
migrações são múltiplas, contando-se, entre elas, as relacionadas com o reconhecimento de diplomas, segurança social,
saúde e minorias étnicas.
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ultrapassando constrangimentos próprios da condição de estrangeiros. Neste quadro, da análise das
políticas migratórias conclui-se que a estratégia nacional tem assentado no pressuposto de que a
maioria dos imigrantes iria aceder a um estatuto de longa duração ou permanente, tendo-se
legislado no sentido de potenciar a sua integração e a coesão social nacional.
Na transição do século XX para o XXI as políticas migratórias alteraram-se, por um breve período,
e aproximaram-se de um modelo de migração temporária de média duração (até cinco anos). Com a
criação das Autorizações de Permanência (AP) adoptou-se a perspectiva de que seria o mercado de
trabalho a ditar, anualmente, a duração da permanência destes migrantes laborais, ou seja, que os
ciclos do mercado de emprego imigrante acompanhariam, tendencialmente, os ciclos económicos.
A programação da contingentação da migração funcionava como uma estimativa do volume e tipo
de fluxo migratório e orientava a emissão de vistos. Posteriormente, o Estado português regulava o
volume de imigração presente em Portugal, pelo menos parcialmente, através do mecanismo de
concessão (2001-2003) e de renovação anual das autorizações de permanência. Este regime foi
revogado através da alteração de 2003 da Lei de Imigração e não mais foi retomado.
Só recentemente as políticas de imigração portuguesas procuraram reagir explicitamente à migração
temporária ou circular, embora exista no quadro legal nacional um conjunto de possibilidades que
enquadram estes tipos de migração de curta ou média duração desde a década de 1990.
2.1.1 Visão do Estado quanto à migração circular e temporária em Portugal
A abordagem à “migração circular” tal como é presentemente entendida em Portugal, tem origem
na Comunicação da Comissão Europeia ao Conselho Europeu, ao Parlamento Europeu, ao Comité
Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões relativa à migração circular e às parcerias
para a mobilidade entre a UE e países terceiros, 18 concretizando o Programa de Haia de 2005. 19
Enriquecida por reflexões e debates sobre o tema, esta Comunicação enuncia os pressupostos deste
tipo de migração e os objectivos a prosseguir para que daí resulte uma situação de win-win-win,
envolvendo país de origem, migrante e país de destino. Neste documento pioneiro, a “migração
circular”, ou “circulação migratória” numa formulação alternativa, é definida como uma mobilidade

18

Comunicação de 16 de Maio de 2007, COM (2007) 248 final, acessível a partir de:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0248:FIN:EN:PDF.
19
No Programa de Haia, o Conselho propôs uma abordagem global para as migrações, como forma de melhorar a
capacidade de gestão dos fluxos migratórios, de prevenção e combate à imigração ilegal e promoção dos canais de
migração legal, integrando assim a imigração nas relações entre a União Europeia e os países terceiros.
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intercalada (país de origem-país de destino), regulada, repetitiva e cíclica. O âmbito desta definição
vai além da tradicionalmente usada para migração, aproximando-se da concepção de gestão
concertada entre países de origem e países de destino. Este conceito insere-se num paradigma mais
vasto de promoção e gestão de uma migração selectiva como parâmetro ideal para a UE. De resto,
alia ainda a dimensão da ajuda ao desenvolvimento procurando, através da “circularidade
migratória”, combater o depauperamento de recursos humanos que migram de países menos para
países mais desenvolvidos.
A definição de migração circular e de migração temporária em Portugal tem, neste estudo, que ser
enquadrada no âmbito de uma abordagem global sobre a migração adoptada pelo Conselho da UE, e
nomeadamente: das Conclusões do Conselho da UE sobre as Parcerias para a Mobilidade e a
Migração Circular no âmbito da Abordagem Global, adoptadas a 10 de Dezembro de 2007,
plasmada num conjunto de documentos políticos onde se inscreveram as principais orientações
sobre a matéria. 20
De uma forma genérica, poder-se-á definir a migração circular como a deslocação temporária e
legal de nacionais de países terceiros 21 para trabalho, estudo, investigação ou formação em
Portugal, ou a deslocação de nacionais de países terceiros, residentes em Portugal, para os seus
países de origem com o objectivo de aí permanecerem por certo período, regressando depois aos
locais de residência inicial, 22 num movimento repetitivo. Já a migração temporária pode ser
definida como uma deslocação temporária e legal de nacionais de países terceiros para Portugal
para o exercício de uma actividade profissional, de estudo, investigação ou de voluntariado, de
carácter temporário, de carácter sazonal ou de carácter não duradouro.

20

Ver, designadamente, a Comunicação da Comissão Europeia sobre a Migração Circular e as Parcerias para a
Mobilidade entre a UE e países terceiros, adoptada a 16 de Maio de 2007; as Conclusões e do Plano de Acção da
Conferência Ministerial de Rabat sobre a migração e o desenvolvimento de Julho de 2006 e, da adopção pela segunda
Cimeira UE-África, a 9 de Dezembro de 2007, a Parceria sobre a Migração, a Mobilidade e o Emprego. Todos estes
documentos estão referenciados nas especificações para este estudo “Specifications for EMN Study on Temporary and
Circular Migration” disponível para consulta em: http://tiny.cc/ffp0p5n60l.
21
O regime jurídico geral de entrada, permanência, saída e afastamento de cidadãos estrangeiros do território português,
vertido na Lei de Imigração, não prejudica os regimes especiais previstos em convenções internacionais que vinculem
Portugal; acresce que, salvaguardada a referência expressa em contrário na Lei de Imigração, a entrada de nacionais de
países da UE ou do EEE rege-se por legislação própria (cf. artigos 4.º e 5.º da Lei de Imigração e artigo 16.º da Lei de
Imigração de 2003). Para os cidadãos abrangidos pelo regime comunitário vale o princípio da liberdade de circulação e
estabelecimento. Cf. Lei n.º 37/2006, de 9 de Agosto, que revogou o Decreto-Lei n.º 6/93, de 3 de Março, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 250/98, de 11 de Agosto, que regula as condições especiais de entrada e permanência em
Portugal de estrangeiros nacionais de Estados-membros da UE, incluindo familiares destes e de cidadãos
portugueses.
22
Adaptado a partir de: http://www.dgai.mai.gov.pt/cms/files/conteudos/hiperl_AGM%20MigrCirc(1).pdf.
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Em ambas as definições, o trabalho apresenta-se como um elemento central, afirmando-se como
conceito de ligação entre a migração e a sua caracterização como “circular” ou “temporária”,
expressão de um primado recente nas políticas migratórias europeias, que favorece a imigração
laboral ou para o exercício de uma actividade económica, em função das necessidades do país de
acolhimento, salvaguardando o retorno aos países de origem, de forma mais ou menos obrigatória,
após um período previamente definido. Por outro lado, potenciar as mais-valias desta migração nos
países de origem constitui também um factor chave e o grande desafio destes processos. Aliar as
necessidades de mão-de-obra dos mercados de trabalho dos países europeus a uma oferta flexível,
que permita suprir necessidades conjunturais sem uma migração permanente, surge como uma
estratégia da União Europeia para o futuro próximo, que Portugal vem procurando acompanhar por
via legislativa, no âmbito das suas políticas migratórias.
Como já referido, a centralidade da dimensão laboral na regulação de fluxos migratórios vem sendo
uma tendência das políticas migratórias do Estado português ao longo das últimas duas décadas. 23
Neste pressuposto, essas políticas migratórias têm vindo a ser construídas em torno de dois grandes
segmentos de inserção de imigrantes, num mercado de trabalho assumido como dual: (i) um
segmento que se caracteriza pela procura de imigrantes altamente qualificados e (ii) outro segmento
onde se inserem imigrantes semi ou pouco qualificados. No que respeita à migração temporária, a
legislação portuguesa, desde a década de 1990, contempla esta solução, procurando enquadrar
legalmente a estada de uma tipologia de imigrantes que não pretende fixar-se por longos períodos
ou de forma permanente no território nacional. 24 A tentativa de responder aos diferentes tipos de
solicitação dos imigrantes em termos da temporalidade do seu projecto migratório – imigração
permanente, imigração temporária ou circulação migratória – está, a nosso ver, perfeitamente
enquadrada em termos legislativos, embora com diferentes níveis de precedência.

23

Cf. estudo da Rede Europeia de Migrações A satisfação das necessidades de mão-de-obra através da imigração: o
caso português.
24
A origem da autorização de entrada e permanência para o exercício de actividades laborais por períodos curtos,
que não justificassem o direito de residência, remonta à limitação temporal do visto de trabalho operada pelas
normas do n.º 4 do artigo 18.º e do artigo 32.º, ambos do Decreto-Lei n.º 59/93, de 3 de Março, determinando a sua
concessão até ao limite de 90 dias, prorrogável por uma só vez e até 60 dias (acessível a partir de
http://dre.pt/pdf1sdip/1993/03/052A00/09290943.pdf). O exercício de actividade profissional por parte de titular de
visto de estada temporária estava já previsto no artigo 38.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 244/98, de 8 de Agosto, na
redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 34/2003, de 25 de Fevereiro (acessíveis, respectivamente, a partir de
http://dre.pt/pdf1sdip/1998/08/182A00/38323851.pdf e de http://dre.pt/pdf1sdip/2003/02/047A00/13381375.pdf).
Todavia este exercício de actividade profissional por parte de titular de visto de estada temporária só era permitido em
casos devidamente fundamentados, nos termos que vieram a ser estipulados pelo artigo 36.º do Decreto Regulamentar
n.º 6/2004, de 26 de Abril (acessível a partir de http://dre.pt/pdf1sdip/2004/04/098B00/25712586.pdf).
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Presentemente, a visão estratégica nacional concebe a migração circular e temporária como parte
integrante de uma abordagem global das migrações, encarando estes processos como mecanismos
relevantes de resposta às necessidades laborais nacionais e como forma de minorar o brain drain,
conferindo uma coerência global às políticas de gestão da migração legal, em ligação com os países
de origem.
2.1.2 O potencial da migração circular e temporária
Só recentemente as políticas de imigração nacionais procuraram reagir explicitamente ao desafio da
migração temporária ou migração circular, ainda que, pelo menos desde a década de 1990, existisse
no quadro legal um conjunto de possibilidades que as poderiam enquadrar. No essencial, Portugal
acompanha a abordagem comunitária neste domínio. Nos últimos anos, a migração circular foi
assumida como um tipo de migração com elevado potencial, embora detenha muito reduzida
expressão no conjunto das migrações, a nível nacional.
De acordo com esta abordagem política, a migração circular pode constituir uma alternativa
credível à imigração ilegal, capaz de adequar a oferta e a procura de mão-de-obra com origem em
países terceiros e contribuir para a repartição eficaz dos recursos disponíveis e do crescimento
económico e, de forma particularmente evidente num segmento laboral específico, limitar os efeitos
negativos da fuga de cérebros (brain drain) dos países de origem, com o consequente
depauperamento de recursos humanos qualificados.
No quadro de desenvolvimento de linhas de actuação comum 25 há lugar à salvaguarda das
realidades e prioridades específicas dos Estados-membros, no contexto das competências nacionais
em matéria de gestão da migração laboral, em particular no que se refere à concessão de vistos de
longa duração. Neste sentido, deve destacar-se a adopção em Portugal de regras agilizadoras destas
formas de migração (relacionadas designadamente com a reentrada de imigrantes), consagradas na
Lei de Imigração, precedendo a supra referida Comunicação da Comissão. Neste contexto, a
possibilidade de regresso temporário aos países de origem, sem perda de direitos de residência em
Portugal, assume especial relevância enquanto mecanismo de potenciação de uma efectiva
circularidade migratória. Todavia, o potencial deste regime legal está longe de se encontrar
esgotado.

25

Tal como enunciadas na Comunicação da Comissão Europeia sobre migração circular e parcerias para a mobilidade.
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Portugal tem igualmente procurado promover a ligação das políticas migratórias ao
desenvolvimento dos países de origem das principais comunidades imigrantes presentes no seu
território, procurando optimizar as vantagens potenciais para todas as partes envolvidas, de acordo
com a lógica de triple win, já referida anteriormente. Por exemplo, os programas de trabalho
temporário desenvolvidos no âmbito de protocolos ou acordos bilaterais com Cabo Verde e com a
Ucrânia, 26 procuram responder, por essa via, às necessidades de mão-de-obra do Estado de
acolhimento (Portugal) contribuindo simultaneamente, através do retorno obrigatório, para o
desenvolvimento dos países de origem, através da aquisição de competências e outras vantagens por
parte dos migrantes participantes. Acresce ainda a participação de Portugal em programas de apoio
ao retorno definitivo ou temporário aos países de origem de imigrantes altamente qualificados, de
modo a que aí possam exercer as suas competências (e.g. projecto MIDA 27 ).
Em termos políticos, os XVII e XVIII Governos Constitucionais têm-se manifestado favoráveis à
pertinência e vantagens da promoção dos tipos de migração circular ou temporária de e para Portugal,
mesmo em períodos conjunturais de crise económica. Estes incentivos são encarados como “factores
de estabilidade, e de crescimento económico, social e cultural das nossas sociedades [em que a] crise
não deve constituir um pretexto para anular os esforços de implementação rápida de procedimentos
para a concessão de vistos /autorizações de residência para fins laborais”. 28 Verificamos assim que a
imigração é encarada como um fenómeno estrutural em Portugal, devendo a gestão dos fluxos
migratórios ser assumida numa perspectiva de longo prazo, através da construção de políticas que
permitam responder à complexidade social, económica e laboral da realidade contemporânea.
A constatação de que a migração circular assumirá uma maior preponderância no futuro das
migrações de (e para) Portugal implica um alargamento da base de recrutamento potencial, de
forma a enquadrar os dois principais segmentos de migrantes laborais que o país tende a acolher,
em função da previsível duração dessas necessidades: (i) migrantes semi ou pouco qualificados e
(ii) migrantes altamente qualificados. Com estes objectivos o Estado português criou um conjunto
de instrumentos legais adequados e apoiou projectos de parceria para estimular a migração
temporária e circular, cujas principais linhas apresentaremos de seguida.

26

Ver o ponto 2.1.3 deste estudo.
Ver o ponto 2.1.3 deste estudo.
28
Intervenção do Secretário de Estado Adjunto e da Administração do XVII Governo constitucional na Conferência
Ministerial «Construir Parcerias para a Migração», em Praga, República Checa disponível em
http://www.portugal.gov.pt/pt/GC17/Governo/Ministerios/MAI/Intervencoes/Pages/20090428_MAI_Int_SEAAI_Migra
cao.aspx (consultada a 11 de Julho de 2010).
27
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Nos últimos cinco anos, esta visão tem vindo a ser paulatinamente consolidada, designadamente por
via da nova Lei de Imigração (2007), de alguma experiência adquirida no âmbito de projectospiloto, relevante para efeitos de futuras renegociações dos Acordos, e pela criação de comunidades
de prática que ligam instituições e organizações portuguesas em torno da contratação de
trabalhadores no estrangeiro. De qualquer modo, experiência da aplicação dos mecanismos legais é
ainda recente e as avaliações das experiências promovidas não se encontram consolidadas, havendo
um significativo potencial ainda por explorar.
Contudo, não obstante as políticas encetadas, os dados disponíveis atestam que apenas uma parte
minoritária dos projectos migratórios tendem a ser temporários e, em alguns casos, de carácter
circular ou sazonal. De igual modo, a experiência empírica parece indiciar que a maior parte dos
projectos migratórios individuais em Portugal tenderão a ser permanentes ou de longa duração,
embora possam assumir temporariamente características de uma migração circular, em especial nas
primeiras fases do ciclo migratório individual. Neste contexto, devemos assinalar o facto de este
estudo tratar de um nicho existente na imigração em Portugal e não de um tipo migratório
generalizado ou generalizável o que tem óbvios reflexos na profundidade e riqueza dos dados aqui
apresentados.
2.1.3 Políticas e programas específicos conducentes a uma migração circular ou temporária
A ligação de uma temporalidade migratória dos projectos individuais ou de uma circularidade
migratória, é feita, numa dupla perspectiva das políticas migratórias portuguesas: (i) como resposta
a necessidades reais do mercado de trabalho nacional, face à procura de mão-de-obra temporária ou
sazonal; (ii) através de uma ligação potencial entre a migração e o desenvolvimento dos países de
origem, procurando obviar a um depauperamento do capital humano ou até, no caso de alguns
programas específicos, incentivar o aproveitamento por parte dos países de origem da experiência e
conhecimento obtidos pelos imigrantes em Portugal.
Para a concretização de tais desideratos, o Estado português apoia um conjunto de programas
específicos, em parceria com os países de origem das principais comunidades imigrantes residentes,
participa em alguns programas multilaterais no âmbito da UE e estabelece ou apoia, através de
instituições e organizações portuguesas, protocolos de cooperação com instituições e organizações
dos países de origem dos imigrantes em Portugal. Sem o intuito de sermos exaustivos
apresentamos, de seguida, alguns exemplos.
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Cooperação com Cabo Verde no âmbito de processos de migração temporária e circular
a) Protocolo bilateral sobre emigração temporária de trabalhadores cabo-verdianos
Pode dizer-se que este instrumento representa o início da construção de políticas migratórias
específicas, directamente ligadas à migração circular para Portugal e/ou migração temporária em
Portugal. O protocolo sobre emigração temporária de trabalhadores de Cabo Verde para Portugal
(Decreto-Lei n.º 60/97, de 18 de Fevereiro de 1997), 29 aplicava-se aos trabalhadores de Cabo Verde
que, mediante contratos pré-estabelecidos e devidamente registados pelo Ministério do Emprego e
Solidariedade Social de Portugal, se estabelecessem no país por períodos limitados de tempo para
desenvolver a sua actividade profissional como trabalhadores por conta de outrem. 30 Na prática
tratou-se de um protocolo pioneiro, destinado a suprir necessidades temporárias de mão-de-obra em
Portugal, que possibilitava o acesso a um visto de trabalho por um ano, renovável até ao máximo de
três anos, representando, à época, um avanço factual face à legislação então em vigor. Os resultados
deste protocolo não foram, ao que sabemos, avaliados, pelo que não é possível aferir da sua
adequabilidade como resposta aos objectivos iniciais então propostos.
Este protocolo foi revisto e actualizado no âmbito da Parceria para a Mobilidade estabelecida entre
Cabo Verde e a UE em Junho de 2008, 31 visando continuar a promover a admissão de certas
categorias de trabalhadores cabo-verdianos, nomeadamente a título temporário e numa óptica de
migração circular. Complementarmente, na operacionalização desta parceria, foi celebrado um
instrumento bilateral de cooperação entre o IEFP de Portugal e o seu homólogo de Cabo Verde,
com o objectivo de simplificar e de reforçar a eficácia dos procedimentos de migração laboral.
Desconhecemos os relatórios sobre a avaliação destes protocolos pelo que a aferição do seu real
impacto é, igualmente, impossível de fazer neste estudo. A avaliação do impacto deste tipo de
legislação deveria ser realizada periodicamente para poder ser objecto de uma contextualização e de
generalização das boas práticas já desenvolvidas ou de correcção de problemas detectados.

29

Protocolo sobre Emigração Temporária de Trabalhadores Cabo-Verdianos para a Prestação de Trabalho em Portugal
(Praia, 18 de Fevereiro de 1997). Aprovado pelo Decreto n.º 60/97, de 19 de Novembro, acessível a partir de:
http://dre.pt/pdf1sdip/1997/11/268A00/62746275.pdf.
30
Este protocolo segue-se ao Acordo Geral sobre Migração entre Portugal e Cabo Verde publicado em Decreto-Lei n.º
524-G/76, de 5 de Julho, acessível a partir de: http://dre.pt/pdf1sdip/1976/07/15503/00140015.pdf.
31
A Declaração Conjunta da Parceria para a Mobilidade entre a União Europeia e Cabo Verde foi assinada formalmente
à margem do Conselho Justiça e Assuntos Internos, de 5 de Junho de 2008, por Cabo Verde, Portugal, Espanha, França,
Luxemburgo e pela Comissão Europeia.

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

24

Migração Circular e Temporária em Portugal

b) Projecto MIDA (Dias de Cabo Verde)
O projecto MIDA-Cabo Verde (Migrações para o Desenvolvimento em África - Cabo Verde),
também conhecido como o projecto Dias de Cabo Verde - Diaspora for Development of Cape Verde,
é um projecto internacional de cooperação multilateral entre Estados, 32 que visa a mobilização para
Cabo Verde das capacidades e competências dos quadros cabo-verdianos, residentes nos países
parceiros, em sectores considerados essenciais para o desenvolvimento deste país. O programa é
apoiado no âmbito do AENEAS - Financial and technical assistance to third countries in the field of
migration and asylum. Através deste projecto, Portugal apoia as actividades do Instituto das
Comunidades de Cabo Verde (IC) em matéria de migração e desenvolvimento, com o objectivo de
favorecer a migração circular de migrantes altamente qualificados entre os dois países. O MIDACabo Verde permite o desenvolvimento de uma migração circular orientada por ambos os Estados,
isto é, institucionalmente coordenada, através de um processo de sustentação de parcerias entre
instituições e organizações dos dois países. Através deste projecto os cabo-verdianos altamente
qualificados residentes em Portugal são apoiados no regresso temporário ao país de origem para aí
exercerem uma actividade profissional relacionada com as suas competências específicas, retornando
ao país de residência no término dessas actividades. Este tipo de projectos insere-se nas políticas do
Estado português com vista a obviar o brain drain de países de origem dos imigrantes e tem uma
directa ligação com a lógica da migração circular objecto do presente estudo.
c) Projecto Campo - Centro de Apoio ao Migrante no País de Origem
O projecto Campo - Centro de Apoio ao Migrante no País de Origem 33 foi criado em 2007, em
resultado de um protocolo celebrado entre o Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento
(IPAD), o ACIDI, o IC e a Associação de Imigrantes Açorianos, como entidade gestora em Cabo
Verde. Este projecto-piloto surgiu no âmbito do funcionamento da Comissão Consultiva Conjunta
para as questões da Imigração Cabo-verdiana, 34 criada em 2005, e teve como objectivo principal o
acolhimento, aconselhamento e a prestação de informações a cidadãos cabo-verdianos ainda no país
de origem e que pretendiam emigrar para Portugal.
32

Portugal faz parte deste projecto, coordenado pela OIM, juntamente com a Itália e a Holanda.
Acessível a partir de http://www.campo.com.cv/.
34
A comissão consultiva conjunta para as questões da imigração cabo-verdiana, criada em 2005, é composta, na parte
portuguesa, por representantes do Ministério dos Negócios Estrangeiros (IPAD e DGACCP), da Presidência do
Conselho de Ministros (ACIDI, I.P.) e do Ministério da Administração Interna (através do SEF), cf. Plano para a
Integração dos Imigrantes (acessível a partir de http://dre.pt/pdf1sdip/2007/05/08501/00020023.pdf) e Relatório Anual
de Execução: Maio de 2007 – Maio de 2008 (acessível a partir de:
http://www.portugal.gov.pt/pt/Documentos/Governo/PCM/PII_Rel_2007_08.pdf).
33
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Em 2008, o projecto Campo alargou a sua abrangência no âmbito da Parceria para a Mobilidade
estabelecida entre Cabo Verde e a UE, aprovada durante a Presidência Portuguesa do Conselho da
UE, em 2007. 35 Neste contexto, em Janeiro de 2009, teve início o “Projecto para o Reforço da
Capacidade de Cabo Verde na Gestão da Migração e de Retorno”, no quadro da Parceria para a
Mobilidade celebrada com a UE. Actualmente são parceiros do projecto Campo o Instituto de
Emprego e Formação Profissional de Cabo Verde e o IC, o ACIDI, a OIM, o IPAD e a Agência
Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID). Este projecto articula-se
com outros congéneres em Cabo Verde, nomeadamente com o projecto Diáspora (contributo da A
AECID), com o MIDA acima referido, com os acordos de cooperação luso-cabo-verdianos no
âmbito do IPAD, programas de Bolsas de Estudo, entre outros.
O objectivo geral do actual projecto Campo consiste na promoção da mobilidade legal entre a UE e
Cabo Verde através da gestão eficaz da migração legal, da prevenção e redução da imigração ilegal
e da promoção de sinergias entre desenvolvimento e migração. Na sequência do projecto Dias de
Cabo Verde – Diaspora for Development of Cape Verde, o projecto Campo apoia os cabo-verdianos
ou seus descendentes que residem no exterior de Cabo Verde, que ao longo dos tempos adquiriram
know-how, experiência e recursos materiais, e que agora desejam colocar estes recursos ao serviço
do desenvolvimento do seu país de origem. São objectivos específicos do projecto: 1) facilitar a
correspondência entre as competências dos imigrantes e as vagas de trabalho e disponibilizar
informação para o uso de canais migratórios legais; 2) facilitar a reintegração de cabo-verdianos em
países da UE, no mercado de trabalho de Cabo Verde.
De entre os propósitos actuais deste projecto destacam-se: atenuar os efeitos negativos da
emigração de pessoas altamente qualificadas e desenvolver respostas apropriadas, designadamente
através de políticas de encorajamento ao regresso temporário ou definitivo visando especificamente
os migrantes cabo-verdianos e os nacionais europeus de origem cabo-verdiana altamente
qualificados; promover a migração temporária dos cidadãos cabo-verdianos altamente qualificados
a fim de melhorar as suas qualificações e facilitar o reconhecimento das competências e das
qualificações; desenvolver o intercâmbio de estudantes, investigadores e especialistas, desenvolver
programas de formação e de trabalho temporário; apoiar o regresso voluntário e a reintegração
sustentável dos migrantes regressados; reforçar a cooperação sobre a formação dos trabalhadores
migrantes candidatos ao regresso; contribuir para o desenvolvimento do empreendorismo e reforçar
35

Ver a alínea d), adiante.
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o quadro jurídico para o investimento e os negócios; e desenvolver uma reflexão sobre a dimensão
social da migração no país de origem.
d) A Parceria para a Mobilidade entre a UE e Cabo Verde
No âmbito de uma Parceria para a Mobilidade estabelecida entre a UE e Cabo Verde, aprovada no
decorrer da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, em 2007, e assinada em Junho
de 2008, 36 Portugal, enquanto parte deste acordo multilateral, tem desenvolvido um conjunto de
iniciativas tendo como objectivo, nomeadamente, facilitar a existência de uma migração circular ou
de retorno e desenvolver oportunidades de emprego para cabo-verdianos imigrantes em Portugal. 37
De entre os instrumentos de acção já implementados destaca-se o Campo, já referido, a criação de
um centro comum para controlo dos pedidos de visto de curta duração gerido por Portugal e o
reforço da cooperação na gestão de fronteiras e segurança marítima.
e) Convenção sobre Segurança Social entre a República Portuguesa e a República de Cabo Verde
Ainda no âmbito das parcerias e acordos com Cabo Verde devemos salientar que, através do
Decreto n.º 2/2005, de 4 de Fevereiro, o Estado português aprovou a Convenção sobre Segurança
Social assinado a 10 de Abril de 2001 entre a República Portuguesa e a República de Cabo Verde.
Esta revê a Convenção assinada em 17 de Dezembro de 1981 e aprovada para ratificação pelo
Decreto do Governo n.º 45/85, de 6 de Novembro, e tem por objectivo assegurar uma protecção
social, contínua e adequada, das pessoas que estejam ou tenham estado sujeitas às legislações dos
dois Estados, procurando, deste modo, potenciar a sua integração nas respectivas sociedades de
acolhimento. Esta convenção foi igualmente objecto de um Acordo Administrativo Relativo às
Modalidades de Aplicação da Convenção sobre Segurança Social entre a República Portuguesa e a
República de Cabo Verde, 38 assinado em Cabo Verde, em 25 de Julho de 2007. Este tipo de acordos
bilaterais são uma forma de consolidar fortes ligações migratórias entre dois países e uma forma de
promover mecanismos que não impeçam (ou estimulem) o retorno dos migrantes ao seu país de
origem e, cumulativamente, que esse retorno se faça com os migrantes a usufruírem de similares
direitos que deteriam caso permanecessem em Portugal.

36

Consultado a 30 de Agosto de 2010 a partir de https://infoeuropa.eurocid.pt/registo/000041404/documento/0001/.
Esta parceria para a mobilidade insere-se no espírito da proposta da Comissão Europeia tal como definida na
Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité
das Regiões sobre migração circular e parcerias para a mobilidade entre a União Europeia e países terceiros (acessível a
partir de http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0248:FIN:EN:PDF).
38
Consultado a 30 de Agosto de 2010 a partir de http://www.dre.pt/pdf1sdip/2007/11/22300/0856308570.PDF.
37
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Cooperação com a Ucrânia no âmbito de processos de migração temporária e migração circular
a) Acordo bilateral sobre migração temporária de trabalhadores ucranianos
No ano de 2003 foi estabelecido um acordo entre a República Portuguesa e a Ucrânia sobre
Migração Temporária de Cidadãos Ucranianos para a Prestação de Trabalho na República
Portuguesa. Este acordo foi assinado em Kiev em 12 de Fevereiro de 2003 e viria a ser aprovado
pelo Decreto n.º 3/2005, de 14 de Fevereiro. 39 O acordo procurava estabelecer regras e princípios
que facilitassem a migração temporária de cidadãos da Ucrânia para Portugal com vista ao exercício
de actividades profissionais de carácter temporário. O teor deste acordo é muito semelhante à forma
do protocolo que fora estabelecido em 1997 com Cabo Verde. No âmbito deste instrumento, surgem
algumas instituições e organizações que, em conjugação com as do protocolo com Cabo Verde, se
tornam essenciais para a compreensão da concretização das políticas de migração temporária
laboral, tal como esta é entendida no âmbito das políticas migratórias portuguesas. De entre os
actores-chave destacamos, nomeadamente, a potencial empresa empregadora em território
português; o IEFP; o SEF; a Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades
Portuguesas (DGACCP) e as instituições congéneres nos países de origem dos imigrantes,
emergindo igualmente a OIM como mediadora (se e quando solicitada para esta função).
No âmbito do acordo com a Ucrânia, estas instituições e organizações têm funções específicas a
desempenhar. O IEFP e o Centro Estatal de Emprego e Formação Profissional do Ministério do
Trabalho e de Política Social da Ucrânia devem articular-se directamente na troca de informações
sobre as oportunidades de trabalho, os sectores de actividade em que estas se inscrevem e as
disponibilidades de mão-de-obra. Ao primeiro cabe comunicar semestralmente ao segundo a
informação sobre o número de trabalhadores da Ucrânia, recrutados ao abrigo do acordo, com vista
a uma melhor coordenação entre oferta e procura de mão-de-obra. À Embaixada de Portugal na
Ucrânia cabe a emissão de um visto de trabalho, cuja validade corresponderá à da duração do
contrato de trabalho, até um máximo de um ano. Ao SEF, através do oficial de ligação na
Embaixada portuguesa em Kiev, cabe a organização do processo de recrutamento. O acordo
estabelece as funções, os procedimentos e os tempos de resposta de cada uma das entidades criando,
deste modo, uma rotina processual de fácil entendimento. Através da regulamentação e
operacionalização do acordo, as políticas migratórias portuguesas de incentivo à migração
39

Decreto n.º 3/2005, de 14 de Fevereiro, consultado a 1 de Setembro de 2010 a partir de:
http://www.dre.pt/pdf1sdip/2005/02/031A00/10141017.PDF.
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temporária ganham forma política abandonando os termos legais para se tornarem parte de políticas
migratórias activas.
b) O projecto-piloto Portugal-Ucrânia sobre migração temporária e circular
No sentido de operacionalizar o acordo acima referido, deve ser sublinhada a criação de um
projecto-piloto no âmbito da migração circular e temporária. O projecto-piloto Portugal-Ucrânia
sobre migração temporária e circular teve por base o acordo entre os dois países sobre migração
temporária de cidadãos ucranianos para prestação de trabalho em Portugal, de 14 de Fevereiro de
2005. Este projecto parte de uma iniciativa do SEF, em parceria com a OIM, e é co-financiado pela
Comissão Europeia (programa temático de cooperação com países terceiros na área de migração e
asilo) e o Banco Mundial (BM).
O projecto-piloto Portugal-Ucrânia sobre migração temporária e circular tem como objectivo
fomentar a emigração/imigração legal e integrar um conjunto de imigrantes ucranianos em
empresas portuguesas, por um período de tempo pré-determinado (com visto de trabalho temporário
de três a seis meses), sob compromisso de regressarem à Ucrânia após esse período.
Mais concretamente, o projecto consiste na selecção de 50 candidatos ucranianos para o exercício
de uma actividade profissional em Portugal, por um período de seis meses, em empresas
portuguesas, nos sectores de actividade de Agricultura, Hotelaria e Restauração e Construção Civil.
Para o efeito, são concedidos aos candidatos ucranianos vistos de estada temporária. Neste processo
a OIM financia as viagens de ida e volta e apoia a reintegração dos imigrantes no seu regresso à
Ucrânia, após a estada temporária em Portugal, uma vez que o objectivo é o retorno àquele país,
para implementar projectos de criação de emprego, por conta própria ou de outrem, com base nas
competências entretanto adquiridas.
Ainda de acordo com os objectivos iniciais, este programa piloto destina-se a ajudar o
estabelecimento de critérios futuros que permitam desenhar medidas e/ou programas que promovam
a migração circular, ou a migração temporária com facilidade de retorno ao país de origem. O BM
irá analisar os resultados e o impacto dessa migração temporária, comparando a situação dos
candidatos admitidos à de outros 50 candidatos não seleccionados que permaneceram na Ucrânia, no
âmbito de um estudo de avaliação dos benefícios e custos deste tipo de migração. Numa fase
posterior, caso os resultados obtidos sejam positivos, o conjunto de trabalhadores participantes neste
projecto-piloto deverá ter preferência num segundo recrutamento e facilidades nos procedimentos de
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admissão, numa lógica de circularidade migratória. Esta avaliação será uma ferramenta de grande
utilidade para perspectivar os futuros programas de migração temporária e circular em Portugal.
c) Convenção sobre Segurança Social entre a República Portuguesa e a Ucrânia
Ainda no âmbito das parcerias e acordos com a Ucrânia devemos salientar que, através do Decreto
n.º 8/2010, de 27 de Abril, o Estado português aprovou a Convenção sobre Segurança Social entre a
República Portuguesa e a Ucrânia, assinada em Lisboa, a 7 de Julho de 2009. Esta convenção tem
por objectivo assegurar uma protecção social, contínua e adequada, das pessoas que estejam ou
tenham estado sujeitas às legislações dos dois Estados, com vista a, deste modo, potenciar a sua
integração nas respectivas sociedades de acolhimento.
Cooperação com o Brasil no âmbito de processos de migração temporária e circular
a) Acordo entre a República Portuguesa e a República Federativa do Brasil sobre a
Contratação Recíproca de Nacionais
O Decreto n.º 40/2003, de 19 de Setembro, estabelece um Acordo entre a República Portuguesa e a
República Federativa do Brasil sobre a Contratação Recíproca de Nacionais. Este acordo foi
assinado em Lisboa a 11 de Julho de 2003, 40 na sequência do Tratado de Amizade, Cooperação e
Consulta entre Portugal e a República Federativa do Brasil, de 22 de Abril de 2000. Neste acordo,
vulgarmente conhecido por Acordo Lula, são concedidos aos cidadãos brasileiros que se deslocam
ao território português por períodos limitados de tempo, para aí desenvolverem uma actividade
profissional por conta de outrem, um conjunto excepcional de direitos, designadamente a
possibilidade de obter uma autorização de trabalho, estando já em território nacional. 41 Na prática
este regime possibilita que cidadãos brasileiros, entrados em Portugal para procurar emprego,
regularizem posteriormente a sua situação. Este mecanismo está directamente relacionado com a
potencialidade de existência de uma circularidade migratória e, também, visa potenciar a gestão da
migração temporária com origem no Brasil para sectores dependentes de uma mão-de-obra que fale
português (e.g. serviços ou turismo). Complementarmente, este acordo reflecte, para além de uma
pressão migratória forte, a importância das relações bilaterais entre os dois países e a integração das
matérias migratórias nas relações externas de Portugal.
40

Consultado a 30 de Agosto de 2010 a partir de http://www.mreis.pt/bilblioteca/doc_word_pdf/dec40-2003.pdf.
Constitui uma regularização extraordinária para os efeitos que ora relevam, dirigida aos brasileiros que se
encontravam em Portugal à data da assinatura deste acordo internacional.
41
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b) Acordo entre a República Portuguesa e a República Federativa do Brasil sobre a
Facilitação de Circulação de Pessoas
No âmbito e para os efeitos do presente estudo, é de referir o Acordo entre a República Portuguesa
e a República Federativa do Brasil sobre a Facilitação de Circulação de Pessoas, 42 aprovado pelo
Decreto n.º 43/2003 de 24 de Setembro, na vertente que estabelece um regime de isenção de vistos,
para estadias até 90 dias (prorrogáveis por igual período), para fins artísticos, culturais, científicos,
empresariais, de estágio académico, jornalísticos ou desportivos. O intuito último deste regime é
tornar mais fácil e fluida a circulação de nacionais dos países contratantes, profissionais nestas
áreas. 43 Embora a isenção de vistos exclua o exercício de uma actividade remunerada por uma
entidade do país de destino (salvo se se tratar de ajudas de custo, bolsas, diárias e prémios) a
promoção da circularidade migratória está bem explícita neste acordo, em especial na vertente
relacionada com a aquisição de competências e troca de experiências nas áreas de actividades supra
referidas.
Cooperação com a Moldávia no âmbito de processos de migração temporária e migração circular
No âmbito do paradigma de parcerias para a mobilidade, tal como defendido pela UE, 44 45 foi
assinado um acordo multilateral de migração temporária entre Portugal, vários outros membros da
UE e a República da Moldávia. No intuito de uma operacionalização do acordo desta parceria estão
em curso consultas entre oficiais e diplomatas de Portugal e da Moldávia.
Ainda no âmbito das parcerias e acordos este país devemos referir a aprovação pelo Parlamento
português, em 16 de Julho de 2010, da Convenção sobre Segurança Social entre a República
Portuguesa e a República da Moldávia, assinada em Lisboa, em 11 de Fevereiro de 2009, entretanto
ratificada pelo Parlamento moldavo e que aguarda entrada em vigor.

42

Consultado a 30 de Agosto de 2010 a partir de:
http://www.idesporto.pt/DATA/DOCS/LEGISLACAO/doc05_045.pdf.
43
Especialmente artistas, professores, cientistas, investigadores, empresários, executivos, desportistas, jornalistas e/ou
estagiários.
44
A Declaração Conjunta da Parceria para a Mobilidade entre a União Europeia e a República da Moldávia foi assinada
formalmente à margem do Conselho Justiça e Assuntos Internos, de 5 de Junho de 2008, por Portugal, Bulgária, Chipre,
República Checa, França, Grécia, Alemanha, Hungria, Itália, Lituânia, Polónia, Roménia, Eslovénia, Eslováquia, Suécia
pela Comissão Europeia e pela República da Moldávia.
45
Ver a nota do Ministério da Administração Interna sobre esta parceria consultada a 1 de Setembro de 2010 a partir de:
http://www.dgai.mai.gov.pt/cms/files/conteudos/hiperl_AGM%20PpM%20MOL%20(1).pdf.
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Acordos multilaterais para a mobilidade de estudantes
De âmbito multilateral deve ser salientada a participação de Portugal num conjunto de programas de
mobilidade de estudantes que devem ser enquadrados na lógica de promoção de migração
temporária e de migração circular objecto deste estudo. 46 São múltiplos os programas de
mobilidade de que Portugal faz parte: Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus e Nyerere, por exemplo,
que proporcionam aos estudantes qualificados europeus e africanos a oportunidade de beneficiarem
de uma maior mobilidade na Europa; o programa Juventude em Acção que apoia a mobilidade
euro-africana entre os jovens; ou o Programa Atlantis entre a UE e os Estados Unidos da América,
entre vários outros.
Cooperação com a Roménia e a Bulgária no âmbito de processos de migração temporária e circular
Numa perspectiva histórica, face à integração de pleno direito da Roménia e da Bulgária como
Estados-membros da UE, 47 deve ainda referir-se os acordos de cooperação sobre migração
temporária e/ou circular assinados por Portugal com aqueles dois países. De índole muito
semelhante aos acordos já apresentados para o caso de Cabo Verde, Ucrânia e Brasil, estes acordos
estabelecem regras e princípios que facilitam a migração temporária de cidadãos da Roménia e da
Bulgária para Portugal com vista ao exercício de actividades profissionais com carácter temporário.
No caso da Roménia, a cooperação entre os dois países foi formalizada através do acordo sobre a
permanência temporária de cidadãos romenos para a prestação de trabalho em Portugal, assinado
em 19 de Julho de 2001 e aprovado pelo Decreto n.º 18/2005, de 6 de Setembro. 48 Este acordo
estabelecia regras e princípios facilitadores da migração temporária de cidadãos da Roménia para
Portugal com vista ao exercício de actividades profissionais com carácter temporário.
Quanto à Bulgária, tratou-se do acordo entre a República Portuguesa e a República da Bulgária
sobre Contratação Recíproca dos Respectivos Nacionais, assinado em Sófia em 26 de Setembro de
2002, e aprovado pelo Decreto n.º 23/2003 49 e que entrou em vigor a 12 de Julho de 2003.

46

Ver a propósito dos estudantes que participem em programas comunitários de promoção da mobilidade para a União Europeia
ou para a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa a Portaria n.º 208/2008, de 27 de Fevereiro, acessível a partir de
http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/664F2A7E-AAE6-4B12-B739-8B3E69715DA5/203565/Portaria2082008de27Fev.pdf.
47
Sem prejuízo das restrições quanto ao trabalho de nacionais destes países ainda em vigor, impostas por alguns
Estados Membros.
48
Consultado a 30 de Agosto de 2010 a partir de http://www.dre.pt/pdfgratis/2005/09/171A00.PDF.
49
Consultado a 30 de Agosto de 2010 a partir de http://www.gddc.pt/siii/docs/dec23-2003.pdf.
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2.1.3.1 A contingentação das entradas e a gestão das migrações numa perspectiva de migração
circular ou temporária
A abordagem nacional em matéria de gestão dos fluxos de imigração económica assenta numa
política de contingentação de admissão de novos imigrantes desde o início da década. Assim, em
2001 o artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 4/2001, de 10 de Janeiro, institui a elaboração de um
Relatório com a “previsão de oportunidades de trabalho e dos sectores de actividade em que as
mesmas existem”, no quadro do qual devia ter lugar a concessão de visto para efeitos do exercício
temporário de uma actividade profissional em Portugal. 50 Na sequência das alterações
introduzidas, em 2003, na Lei de Imigração – Decreto-Lei n.º 34/2003, de 25 de Fevereiro –, o
mesmo Relatório, que passou a ser elaborado a cada dois anos, fixava um “limite máximo anual
imperativo” de entradas de cidadãos estrangeiros oriundos de Estados que não integrassem o
“espaço Schengen”. 51
No que especificamente dizia respeito ao exercício de actividades de trabalho subordinado em
Portugal, a legislação vigente dava prioridade aos trabalhadores comunitários, bem como aos
trabalhadores não comunitários legalmente residentes em Portugal na satisfação da oferta de
emprego, relativamente ao acesso de novos cidadãos não comunitários ao mercado nacional,
através da concessão do visto adequado (cf. artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 34/2003). Neste
contexto, competia ao IEFP acompanhar e avaliar a execução do supramencionado Relatório
sobre Oportunidades de Trabalho (cf. artigo 41.º, n.º 2, do mesmo diploma). Em todo o caso,
estava legalmente consagrada a possibilidade de, à margem do contingente ou das áreas de
actividade previstas, considerar a oferta de emprego que fosse “essencial à economia nacional” ou
que assumisse “natureza altamente qualificada ou de interesse científico, artístico ou social
relevante” para Portugal, mediante parecer prévio obrigatório do IEFP (cf. artigo 41.º, n.º 3,
daquele diploma). O Instituto do emprego e Formação Profissional assume, desde que a
contingentação foi implementada, um papel preponderante na gestão das ofertas de trabalho a
cidadãos estrangeiros.

50

Relativamente ao ano de 2001, cf. Diagnóstico e prospectiva a curto prazo das necessidades de mão de obra em
Portugal: Relatório final de Junho de 2001, anexo à Resolução do Conselho de Ministros n.º 164/2001, acessível a
partir de http://dre.pt/pdf1sdip/2001/11/278B00/75987663.pdf.
51
O Relatório sobre Oportunidades de Trabalho, então delineado, era elaborado pelo Governo, mediante parecer do
IEFP e após audição das Regiões Autónomas (Açores e Madeira), da Inspecção-Geral do Trabalho (IGT), da
Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), das confederações patronais e sindicais e do então AltoComissariado para a Imigração e as Minorias Étnicas (ACIME, actual ACIDI).
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O actual regime jurídico da entrada, permanência, saída e afastamento de cidadãos estrangeiros –
Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho –, veio a acolher solução semelhante ao quadro legal atrás descrito.
Deste modo, o Governo aprova anualmente, mediante parecer prévio da Comissão Permanente da
Concertação Social, 52 “uma resolução que define um contingente global indicativo de
oportunidades de emprego presumivelmente não preenchidas” 53 por “trabalhadores portugueses,
trabalhadores nacionais de Estados-membros da União Europeia, do Espaço Económico Europeu,
de Estado terceiro com o qual a Comunidade Europeia tenha celebrado um acordo de livre
circulação de pessoas, bem como por trabalhadores nacionais de Estados terceiros com residência
legal em Portugal”. 54 No contingente global são considerados contingentes específicos para as
Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.
Na actual Lei de Imigração, o IEFP continua a desempenhar um papel determinante, tanto na
definição das vagas efectivamente correspondentes ao contingente global (após publicitação das
respectivas ofertas de emprego em território nacional e nas representações diplomáticas
portuguesas), 55 como na elaboração de relatório semestral sobre a execução daquele. 56 O IEFP, a
DGACCP, do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), e o SEF são os principais actores na
definição e aplicação dos princípios ligados à política de contingentação das entradas de novos
imigrantes. Estas três entidades, dependentes de três diferentes Ministérios, constituem a principal
comunidade de prática portuguesa envolvida neste processo e a sua produtividade e capacidade de
articulação constituem a principal factor de sucesso na aplicabilidade da legislação vigente.
A actual Lei de Imigração, permite ainda que, a título excepcional, possa ser autorizado o exercício
de uma actividade profissional57 , independentemente das oportunidades fixadas no âmbito do
contingente global, subordinada “aos nacionais de Estados terceiros que (...) possuam contrato de
trabalho, desde que comprovem que a oferta de emprego não foi preenchida”, pelas classes de

52

Órgão do Conselho Económico e Social, presidido pelo Primeiro-Ministro, tendo como principal missão a promoção
do diálogo e da concertação tripartida entre o Governo e os parceiros sociais, contribuir para a regulamentação das
relações de trabalho e para a definição das políticas de rendimentos e preços, de emprego, formação profissional e
protecção social. O Conselho Económico e Social, criado em 1991, é um órgão constitucional de consulta, concertação
e participação, no domínio das políticas económicas e sociais (artigo 92.º da Constituição da República Portuguesa).
53
Cf. Artigo 59.º, n.º 2, da Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho.
54
Cf. Artigo 59.º, n.º 1, da Lei n.º 23/2007, o qual, em comparação com a solução acolhida no Decreto-Lei n.º 244/98,
de 8 de Agosto, promove o alargamento das “classes” de cidadãos estrangeiros, consideradas prioritárias no
preenchimento das vagas de emprego anunciadas.
55
Cf. Artigo 59.º, n.º 4 da Lei n.º 23/2007.
56
Cf. Artigo 59.º, n.º 8 da Lei n.º 23/2007.
57
No caso português a Autorização de trabalho está subsumida na Autorização de Residência.
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trabalhadores legalmente identificadas como prioritárias. 58 Na óptica dos sucessivos governos, a
gestão dos fluxos imigratórios, por via da previsão de oportunidades de emprego e dos sectores de
actividade em que as mesmas existem, visa contribuir para melhorar as condições de ajustamento
do mercado de trabalho em Portugal, facilitando a migração circular e promovendo uma migração
temporária de trabalhadores migrantes.
Na perspectiva da gestão da migração laboral e das necessidades dos mercados de trabalho em
Portugal, emergem dois mecanismos complementares: a contingentação, predominantemente
vocacionada para necessidades laborais mais duradouras, e a migração circular que, acessoriamente,
dá resposta a necessidades de índole temporária ou sazonal. Estes dois mecanismos fazem parte de
uma gestão integrada da admissão e permanência em território nacional, em concertação com a
gestão das necessidades de mão-de-obra. Esta abordagem é parte da estratégia nacional de abertura
de canais legais e transparentes que viabilizem a entrada e permanência legal dos imigrantes
necessários e suficientes para as necessidades da economia portuguesa e que, ao mesmo tempo, seja
possível integrar, especialmente por via do acesso ao mercado de trabalho, sem perigar a coesão
nacional.
2.1.4 Políticas de retorno e migração circular
Sem prejuízo dos programas de retorno voluntário, o Estado Português não tem uma política activa
de estímulo ao retorno dos imigrantes legalmente residentes em território nacional. O retorno
voluntário de estrangeiros legais constitui, neste contexto, uma ínfima parte dos programas de
retorno voluntário de estrangeiros em Portugal sendo estes os que são imediatamente registados
estatisticamente (correspondendo a menos de 1 em 8 dos retornos voluntários registados). A maioria
dos retornos dos imigrantes ocorre sem o apoio directo do Estado, sendo os efeitos deste movimento
sentidos de forma desfasada em relação ao momento da partida do imigrante de território nacional.
A circularidade ligada ao retorno é uma dimensão muito pouco estudada, pelo que a relevância da
dimensão retorno ligada à circularidade no caso português deve ser vista como diminuta.
O programa de Retorno Voluntário Assistido é, neste contexto, uma ínfima parte da estratégia geral
de gestão das migrações em Portugal e pretende promover o retorno e a reintegração dos imigrantes
que não podem ou não querem permanecer no país. Portugal está envolvido em programas de apoio
58

A exemplo do que ocorria já na anterior legislação, a Lei de Imigração permite excepcionalmente, desde que
verificadas as condições gerais a observar para a concessão de vistos, conceder uma autorização de residência para fins
laborais Cf. Artigo 59.º, n.º 7 da Lei n.º 23/2007.

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

35

Rede Europeia das Migrações

ao retorno voluntário desde final da década de 1990 59 . A lógica subjacente aos programas tem sido
a de apoio ao retorno aos países de origem de imigrantes ilegalmente residentes em Portugal. A
implementação das actividades de retorno assistido em Portugal é da responsabilidade do Estado
português, contando, para o efeito, com a colaboração da OIM. No desenvolvimento dos princípios
gerais sobre retorno assistido, previstos pelo artigo 139.º da Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho, o quadro
regulador deste programa resulta, nomeadamente do Protocolo de Cooperação para a Execução do
Programa de Retorno Voluntário, de 20 de Dezembro de 2001, celebrado pelo Estado português e a
OIM.
Nos últimos anos Portugal tem estado envolvido em dois programas de apoio ao retorno voluntário
no âmbito de dois projectos: Assessment of Brazilian Migration Patterns and Assisted Voluntary
Return Programme from selected EU Member States to Brazil (co-financiamento da CE Retorno –
2006) e Programa de Apoio ao Retorno Voluntário e à Reintegração (financiado pelo Fundo
Europeu de Regresso – 2008 e pelo SEF) ambos geridos, no caso português, pela OIM em Lisboa.
Em 2006-2008, o SEF e a OIM participam igualmente no projecto SuRIIA - Sustentação do
Retorno - Rede de Informação e Aconselhamento, 60 para a constituição de uma rede descentralizada
de apoio ao retorno voluntário.
2.1.4.1 Dimensão de retorno das políticas e programas de migração circular e temporária
Assente numa visão flexível desta tipologia migratória, a política nacional propõe-se incluir a
dimensão de retorno da migração circular e temporária, essencialmente, em duas dimensões: nas
migrações provenientes dos países de origem e na movimentação de trabalhadores nacionais de
países terceiros residentes em Portugal.
Quanto à migração a partir dos países de origem, acautelando, sempre que possível, as condições do
retorno, no âmbito dos programas estabelecidos para o efeito e no caso dos movimentos de
59

As actividades relativas ao retorno voluntário assistido tiveram início em Portugal, de forma consistente, em 1997. Na
altura, no quadro de um Protocolo assinado entre o Estado Português, nomeadamente o Ministério dos Negócios
Estrangeiros (MNE), o Ministério da Administração Interna (MAI), o Alto Comissariado para a Imigração e Minorias
Étnicas (ACIME) e a Missão da OIM em Portugal, foi possível a implementação do Programa Piloto de Retorno
Voluntário. Em 2001 foi celebrado novo Protocolo, que definiu a vigência anual do Programa de Retorno Voluntário
(PRV), automaticamente renovável por períodos idênticos e sucessivos, o qual está presentemente em vigor.
60
O Projecto SuRRIA “Sustentação do Retorno – Rede de Informação e Aconselhamento” é um projecto do Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras (SEF), co-financiado pela Comissão Europeia, em que a OIM é a parceira operacional. O
Projecto SuRRIA procura melhorar o atendimento e o acesso à informação de potenciais beneficiários do Programa de
Retorno Voluntário (PRV). Para colaborar na aplicação prática e concreta do programa, foi criada uma rede, constituída
por várias instituições, organizações e associações que têm, como actividade principal, a de prestar apoio e
aconselhamento aos imigrantes e que estão presentes em território nacional.
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residentes com ligações profissionais aos seus países de origem, mediante a adopção de regras
legais de protecção desta circulação migratória. No caso dos protocolos ou acordos de migração
temporária de trabalhadores com Cabo Verde e/ou com a Ucrânia, por exemplo, a obrigatoriedade
do retorno ao país de origem está formalmente contida numa cláusula contratual que faz parte do
conjunto visto/contrato de trabalho.
No caso dos movimentos de residentes em Portugal com ligações profissionais aos seus países de
origem, as políticas de retorno consistem na participação em programas específicos de suporte à
circulação de quadros ou técnicos (e.g. Programa Dias de Cabo Verde) e no suporte de políticas
expressas nas convenções bilaterais de Segurança Social, bem como no caucionamento de tempos
alargados de ausência de território português, nos termos da actual Lei de Imigração – artigo 85.º n.º
4 da Lei n.º 23/2007 de 4 de Julho.
De acordo com a política migratória portuguesa, a migração circular, na sua dimensão de retorno
voluntário aos países de origem, deve promover a transferência de competências para os países em
desenvolvimento. Por outras palavras, há nas políticas migratórias portuguesas a percepção de uma
ligação potencial entre as políticas de retorno e o apoio ao desenvolvimento dos países de origem
dos imigrantes. Simultaneamente, porém, este tipo de programas funciona como uma válvula de
saída de alguns migrantes cujos projectos migratórios não foram totalmente bem sucedidos, 61
evitando afastamentos coercivos e reduzindo a conflitualidade social.
Colateralmente a estas políticas de retorno, pode ser encontrada uma boa prática de promoção da
migração circular, com um retorno subjacente, nas políticas de bolsas de estudo do Instituto
Português de Apoio ao Desenvolvimento (IPAD) que, nos últimos anos, modificou o processo de
concessão, privilegiando a atribuição de bolsas de mestrados e doutoramentos, em detrimento das
licenciaturas. No sentido de um efectivo retorno dos estudantes bolseiros ao país de origem, o IPAD
promove o recrutamento de bolseiros directamente em instituições africanas, atribuindo as bolsas "a
pessoas com lugar de retorno", isto é, com ligações a instituições no país de origem. A
obrigatoriedade de regresso ao país de origem faz parte das condições de atribuição de bolsa. 62

61

Cf. Retorno Assistido e Reintegração em Países Terceiros: Programas, Estratégias e Incentivos disponível em
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=10&ved=0CEUQFjAJ&url=http%3A%2F%2Femn.sarenet.es%2FDo
wnloads%2Fdownload.do%3Bjsessionid%3D9C4724FC020A7CB06A847063715653E9%3FfileID%3D936&rct=j&q=%
22Projecto SuRRIA%22&ei=uyCGTNDUA5bKjAf0-8GOCA&usg=AFQjCNG4OdspWX6NVvdLB0HRZMYcQ1d6jQ
consultado a 30 de Agosto de 2010.
62
Regulamento de Concessão de Bolsas do IPAD http://dre.pt/pdf2sdip/2009/09/185000000/3867238677.pdf
consultado a 30 de Setembro de 2010.
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Complementarmente, o IPAD não atribui bolsas para graus sucessivos sem que os bolseiros
regressem ao país de origem por um período mínimo de dois anos antes que se possam candidatar a
nova bolsa.
Devemos destacar igualmente que, no âmbito do segundo Plano para a Integração de Imigrantes
(PII) (2010-2102) 63 e no contexto do apoio ao reagrupamento familiar, é defendida a opção pela
criação de instrumentos que facilitem as migrações circulares dos idosos e reformados imigrantes,
num alargamento do âmbito da migração circular a grupos de imigrantes não laborais, o que
constitui uma inovação relevante no âmbito de programas de promoção de migração circular.
2.1.5 Avaliação destes programas
No contexto dos protocolos e acordos no âmbito de processos de migração temporária e migração
circular assinados pelo Estado português com Cabo Verde, Ucrânia, Brasil, Bulgária, Moldávia e
Roménia, cabe ao IEFP a elaboração de Relatórios de acompanhamento do contingente global
indicativo de oportunidades de emprego, que funcionam como relatórios de avaliação periódica
destes protocolos e acordos. Estes relatórios têm sido elaborados com a periodicidade legalmente
definida, mas a sua utilidade na gestão da circularidade migratória ou da migração temporária tem
sido reduzida.
No caso do Protocolo com Cabo Verde sobre emigração temporária de trabalhadores deste país para
Portugal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 60/97, foi constituída uma Comissão Consultiva Conjunta
para as questões da Imigração Cabo-verdiana. No âmbito da Declaração Conjunta da Parceria para a
Mobilidade entre a UE e Cabo Verde, foi instituído um Grupo Local de Seguimento, no quadro da
Parceria Especial UE/Cabo Verde, que avalia igualmente a implementação do protocolo. Pese
embora não tenha havido uma avaliação formal, constata-se que parte significativa dos
trabalhadores que vieram para Portugal ao abrigo deste acordo, acabaram por se fixar no nosso país,
nomeadamente recorrendo aos mecanismos de regularização de imigrantes, então promovidos, num
contexto de expansão da economia e do mercado laboral.
No que diz respeito ao projecto-piloto Portugal-Ucrânia sobre migração temporária e circular caberá
ao Banco Mundial avaliar os resultados e o impacto dessa migração temporária, comparando-a com
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os resultados e impacto de outros 50 candidatos não seleccionados, que permaneceram na Ucrânia.
Na avaliação preliminar, com recurso a entrevistas aos dois grupos-alvo, verificou-se um grau de
satisfação generalizada entre os trabalhadores migrantes. Num questionário também promovido,
foram identificados alguns aspectos interessantes, na perspectiva da sustentabilidade, como a
possibilidade dos imigrantes voltarem à mesma entidade laboral e o desejo de obterem a
comprovação documental do exercício de uma actividade laboral em Portugal. Concluiu-se também
que a maior parte dos participantes conseguiu efectuar poupanças para melhorar a sua vida na
Ucrânia, por exemplo para a criação de pequenos negócios, o pagamento de dívidas ou para
financiar a educação dos filhos. Não obstante, como já foi referido, ainda não se realizou a
avaliação final deste projecto.
2.1.6 Avaliação destes programas por parte da sociedade civil, academia
Em termos gerais, poderá afirmar-se que nem a sociedade civil nem a academia têm uma percepção
concreta dos mecanismos de migração temporária e circular que lhes permita formular um juízo
fundamentado sobre estes processos. A este facto não será estranha a sua reduzida dimensão e
notoriedade do fenómeno em Portugal. De entre as instituições envolvidas, a OIM, parceira de
vários dos programas de migração circular ou temporária em Portugal, incluindo programas de
apoio ao retorno, é a entidade que possui mais informação relevante para a avaliação destes
programas. Não há, no entanto, documentos formais de avaliação ou práticas de avaliação já
instituídas, envolvendo a OIM ou qualquer outra instituição da sociedade civil ou academia em
Portugal no que respeita à migração circular ou migração temporária.
2.2 Legislação nacional, condições, critérios e sua aplicação
Nem a legislação portuguesa actualmente vigente, nem a legislação precedente, incentiva
expressamente uma migração circular, sem prejuízo do facto do quadro prever alguns mecanismos
que possibilitam a circularidade. Neste contexto, a análise que se faz neste capítulo é a de assinalar
as possibilidades legais que permitem aos migrantes residentes em Portugal o acesso e a
potenciação deste tipo de estratégia migratória, sendo que não há, por enquanto, políticas activas de
promoção deste tipo de migrações.
Deve sublinhar-se que a actual Lei de Imigração se encontra ainda numa fase inicial de vigência,
coincidente com uma crise económico financeira importante que, por seu turno, gerou uma crise no
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mercado de trabalho, com a diminuição do número de empregos disponíveis. Estas circunstâncias
não permitem uma leitura completa do potencial de circularidade presente na imigração em
Portugal. De todo o modo, a crise económica e financeira poderá ser uma ocasião para despoletar
novos tipos de circularidade temporária, como o regresso temporário de imigrantes ao país de
origem, aguardando o re-estabelecimento de condições laborais mais favoráveis.
A migração circular surge como uma forma de migração que, bem gerida, pode contribuir para
assegurar o ajustamento entre a oferta e a procura de mão-de-obra a nível internacional,
contribuindo, assim, para uma repartição mais eficaz dos recursos disponíveis e para o crescimento
económico. No entanto, a migração circular também coloca alguns problemas. Mal organizada e
mal gerida, a migração, supostamente circular, pode facilmente assumir um carácter permanente e
defraudar assim o objectivo visado. A análise da legislação, que fazemos de seguida, sublinha,
algumas das potencialidades e das possibilidades contidas na legislação para uma migração
temporária ou circular.
2.2.1 Legislação nacional de suporte a uma migração temporária e circular
Desde o início dos anos 1990 que o Estado português vem construindo e desenvolvendo as políticas
migratórias, tal como as conhecemos hoje, de uma forma aditativa, mas relativamente coerente e
consensual, independentemente do partido de apoio ao Governo. De facto, muitos dos preceitos da
Lei de Imigração actual são o resultado de aceitações ou ligeiras modificações do articulado de Leis
anteriores o que, de alguma forma, demonstra a continuidade das políticas migratórias. Não
obstante, deve realçar-se que também foram sendo introduzidas alterações substanciais,
nomeadamente quanto à tipologia de vistos, regime de permanência de estrangeiros em território
nacional e direitos dos estrangeiros. De sublinhar, igualmente, o impacto da transposição de um
conjunto de directivas comunitárias, ao longo das últimas duas décadas. Desde 1991, os sucessivos
Governos Constitucionais adoptaram políticas migratórias onde a dimensão laboral assume uma
posição central, mas não hegemónica, sem ignorar outros aspectos relevantes das migrações,
designadamente ao nível da integração, do reagrupamento familiar, do retorno voluntário ou de
apoio ao desenvolvimento dos países de origem.
É sabido que, sob o impacto directo das migrações internacionais, os mercados de trabalho dos
países desenvolvidos tendem a segmentar-se; as sociedades de acolhimento tornam-se
multiculturais e multiétnicas e os Estados envolvidos tendem a modificar substancialmente as
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

40

Migração Circular e Temporária em Portugal

políticas nacionais e as suas relações internacionais. O caso português não foi excepção. Desta
forma, através da evolução legislativa é possível uma aproximação às políticas migratórias de
última geração, incluindo as que influem sobre a migração circular ou temporária. Devemos,
explicitamente, assinalar que este quadro político e institucional inclui necessariamente diversos
instrumentos políticos, como as regularizações extraordinárias, os acordos bi ou multilaterais, o
quadro legal de aquisição de nacionalidade, a legislação laboral, as leis de estrangeiros, a legislação
de enquadramento dos sistemas de protecção social, a legislação de enquadramento de protecção na
saúde, a legislação de enquadramento de educação, entre outros.
Evolução histórica das políticas migratórias portuguesas: da regulação de fluxos a uma visão
holística das migrações
A entrada de Portugal na CEE em 1986 que vai, no essencial, influenciar decisivamente a política
imigratória portuguesa contemporânea, estando na origem de mudanças substantivas neste domínio.
Marco histórico a partir do qual Portugal se insere definitivamente no conjunto dos países mais
desenvolvidos e nos processos de globalização. Apesar disso, sinais evidentes de atraso estrutural
subsistem ao nível da população activa portuguesa, de que destacamos as fracas qualificações e os
baixos salários praticados. Esta dicotomia, que marca a sociedade portuguesa, que, tal como o
mercado de trabalho, também se encontra internamente segmentada, conjuntamente com o novo
enquadramento legal que permite a livre circulação de trabalhadores nacionais no espaço da UE têm
um profundo impacto nas dinâmicas migratórias que se verificam em Portugal.
Sob o ponto de vista económico-social, a adesão à CEE trouxe consigo um fluxo financeiro
considerável de fundos estruturais que conduziu a um aumento do investimento público e, em
simultâneo, um aumento do investimento estrangeiro em Portugal que levou à criação de emprego e
desenvolvimento económico. Estes factores – entrada dos fundos estruturais e o desenvolvimento
de uma política de obras públicas – mobilizaram a actividade no sector da construção civil, o que
despoletou um crescimento na necessidade de mão-de-obra pouco qualificada para este sector, que
viria a ser satisfeita, como veremos, em grande parte por mão-de-obra imigrante.
O sector dos serviços, incluindo os serviços pessoais e domésticos, expande-se acompanhando o
incremento dos níveis de desenvolvimento do país. No geral, as últimas três décadas são de
melhoria na generalidade dos índices sociais e de conforto das famílias. Ao mesmo tempo, inicia-se
um processo de reestruturação económica acelerada passando-se de uma economia baseada nos
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sectores primário e secundário para uma muito mais assente no sector terciário ou de serviços. Esta
nova matriz económica vai, também ela, atrair para estes sectores, um número significativo de
imigrantes muitos deles altamente qualificados. Todos estes factores vão contribuir para uma maior
capacidade de atracção de imigrantes levando, por um lado, a um aumento dos fluxos migratórios
com origem nos países já tradicionalmente emissores de imigrantes para Portugal, e, por outro, a
uma diversificação dos países de origem desses fluxos.
Num processo lento, Portugal torna-se um país de imigração, acolhendo diversos tipos de
imigrantes com origens múltiplas. A análise das estatísticas de imigração em Portugal evidencia
essa evolução: em 1981, o número de estrangeiros a residir em território nacional era de apenas
54.414, o equivalente a 0,6 por cento do total da população residente. Apesar do crescimento da
população estrangeira ser constante durante os anos 1980 e 1990, em 2000 o número de estrangeiros
com residência legal era ainda de 208.198 pessoas, aproximadamente 2 por cento da população do
país. 64 Na viragem para o século XXI, a imigração de países terceiros para Portugal era
maioritariamente constituída por imigrantes de países lusófonos (76 por cento em 1999 e 77 por
cento em 2000), isto é, das ex-colónias portuguesas em África 65 e do Brasil. A percentagem restante
encontrava-se dispersa por mais de cem nacionalidades, nenhuma delas apresentando valores
numéricos muito significativos. 66 De forma sintética pode afirmar-se que a presença de imigrantes
em Portugal era, até 2000, relativamente fraca e a maioria dos movimentos decorriam directamente
do passado colonial português, das relações históricas e culturais e das relações económicas do país.
Durante este período, a legislação portuguesa tende a reflectir esta realidade, como apresentaremos
em seguida.
Política migratória portuguesa de 1981 a 2001: as bases para uma gestão flexível das migrações
para Portugal
Em 1981, o Governo português aprova o Decreto-Lei n.º 264-B/81, de 3 de Setembro, 67 que regula
a entrada, permanência e saída de cidadãos estrangeiros de território nacional, aproximando a
legislação portuguesa à de outros Estados europeus, no respeitante às condições de entrada,
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Baganha, M. I., & Marques, J. (2001). Imigração e Política: O caso Português. Lisboa: Fundação Luso-Americana. e
SEF. Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) (Estatísticas de 2000). Lisboa, SEF, (policopiado).
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Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau e S. Tomé e Príncipe.
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SEF. Estatísticas de 1999; SEF. Estatísticas de 2000.
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Decreto-lei n.º 264-B/81, de 3 de Setembro, consultado a 25 de Agosto de 2010 a partir de
http://dre.pt/pdf1sdip/1981/09/20201/00110024.pdf.
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permanência e afastamento de território nacional, bem como em relação aos vistos de entrada e
autorização de residência (Baganha e Góis 1998/1999: 266). Este é, portanto o enquadramento
jurídico da imigração em vigor no momento da entrada de Portugal na CEE em 1986.
A primeira alteração do quadro legal após 1986 ocorre no exercício do XII Governo Constitucional
que apresenta no Parlamento um pedido de autorização legislativa para rever o Decreto-Lei n.º 264B/81, com vista à transposição para a ordem jurídica nacional de diversas directivas comunitárias e
à adequação ao acervo de Schengen. Deste impulso legislativo surgem dois regimes distintos sobre
entrada, circulação e residência de cidadãos não nacionais; o primeiro dedicado aos cidadãos
comunitários e o segundo aos cidadãos de países terceiros, estes efectivamente subordinados a um
regime legal de estrangeiros. Desta autorização parlamentar, consagrada na Lei n.º 13/92, de 23 de
Julho, 68 resultaram: 1) o Decreto-Lei n.º 60/93, 69 dirigido aos nacionais dos Estados-membros; 2) o
Decreto-Lei n.º 59/93 70 aplicável aos nacionais de países terceiros; 3) e o Decreto-Lei n.º 212/92, 71
que abriu um processo de regularização extraordinária, destinado a nacionais de países terceiros que
residiam em Portugal em situação irregular.
Na década de 1990, a fim de fazer face ao problema da imigração ilegal, o Governo português deu
início a um processo de regularização extraordinária, que se desenrolou entre Outubro de 1992 e
Março de 1993. Do ponto de vista jurídico-institucional, a Lei n.º 13/92 conduziu à revisão do
regime de entrada, permanência, saída e expulsão de estrangeiros do território nacional, bem como
desencadeou o processo conducente à primeira regularização extraordinária de imigrantes em
situação irregular, enquadrado pelo Decreto-Lei n.º 212/92.
Conforme referido no preâmbulo do Decreto-Lei supra citado, este visava, simultaneamente,
terminar com as situações de ilegalidade dos imigrantes em Portugal, prevenir a marginalidade e
integrar na sociedade portuguesa os imigrantes em situação irregular. O processo de regularização
extraordinária resultou do reconhecimento oficial do crescimento do número de imigrantes em
situação irregular (que se tinham vindo a instalar em Portugal ao longo da década de 1980), bem
como das situações de vulnerabilidade e precariedade associadas a esta realidade. Um dos
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pressupostos deste quadro legislativo prendeu-se como a visão de que, após este processo, Portugal
se tornaria um país de “imigração zero” (ou, melhor dizendo, de admissão muito controlada através
de rigorosos canais de admissão), opção política muito em voga na época na Europa.
Através do Decreto-Lei n.º 59/93, o governo português assumiu o novo contexto de “Portugal como
país de imigração situado num espaço comunitário”. Nos objectivos deste diploma destacavam-se
“aperfeiçoar a disciplina de concessão de vistos, clarificar o regime de concessão de autorizações de
residência e reforçar as garantias de controlo para obviar situações de permanência ilegal no País”.
Concretizando, este diploma fazia depender a entrada em território nacional de um visto adequado e
válido e concedia ao Estado os mecanismos legais para expulsar do território nacional todo o
imigrante que se encontrasse em situação irregular ou que exercesse uma actividade profissional de
forma ilegal em Portugal. Não obstante, outra inovação legal deve ser sublinhada: o artigo 64.º do
mesmo diploma estabeleceu que em casos excepcionais de reconhecido interesse nacional o
Ministro da Administração Interna (MAI) podia conceder ou renovar a autorização de residência a
cidadãos estrangeiros que não preenchiam os requisitos exigidos no referido diploma. O MAI podia
ainda, de acordo com o articulado da Lei, delegar esta competência no director do SEF. 72 Este
regime, concebido inicialmente como uma solução discricionária, residual e muito circunscrita, para
situações de permanência irregular no país, acabou por funcionar como instrumento de
concretização de uma visão humanista das migrações, destinada a responder genericamente, de
forma casuística e simplificada a um conjunto alargado de situações de imigrantes que já se
encontravam irregularmente em território nacional e que o Estado português considerava importante
contextualmente regularizar. Este regime legal, com outras formulações, manter-se-ia nas diferentes
Leis de Imigração até à actualidade. Embora o seu impacto tenha variado em função da articulação
com outros normativos legais aplicáveis, em termos globais veio a ter um significativo impacto no
stock de imigrantes residentes em território português, como procuraremos demonstrar.
Em 1996, já no XIII Governo Constitucional, sob proposta do Partido Socialista, é aprovada a Lei
n.º 17/96, de 24 de Maio, 73 que promoveu um novo processo de regularização extraordinária. Este
processo teve a duração de seis meses e um duplo intuito: por um lado, regular o fluxo imigratório
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proveniente de países lusófonos (com base no quadro da política de especial relacionamento e
cooperação de Portugal com estes países), e, por outro, responder a necessidades de mão-de-obra no
mercado de trabalho nacional.
A relevância de situações de irregularidade entre os imigrantes oriundos dos Países Africanos de
Língua Oficial Portuguesa (PALOP), bem como o seu envolvimento em condições de trabalho
clandestino, é constatável através dos dados do processo de regularização extraordinária de 1996.
Dos cerca de 35.000 processos aceites pelo SEF, mais de 25% pertencia a cabo-verdianos que,
conjuntamente com os nacionais de Angola, Guiné-Bissau e S. Tomé e Príncipe, perfaziam 66% das
solicitações apresentadas. Se incluirmos o Brasil, obtemos cerca de 73% do total (contra 86% no
processo de 1992) de pedidos. Para além destes contingentes oriundos dos PALOP e do Brasil, os
principais Estados do subcontinente indiano (Índia, Paquistão e Bangladesh) e a China emergem
também como países emissores de imigrantes irregulares para Portugal. A regularização
extraordinária de 1996 foi politicamente legitimada pela necessidade de legalizar os imigrantes que
não tinham sido abrangidos pela anterior regularização de 1992/93 ou que tinham novamente ficado
em situação irregular pela caducidade (não renovação) dos títulos de residência. De notar que dos
mais de 39 mil processos entrados em 1992/1993 apenas 16 mil tinham entretanto dado lugar à
emissão de um título de residência. Em 1996 dos cerca de 35 mil processos, 95% resultaram na
emissão de uma autorização de residência temporária.
A análise estatística dos imigrantes entretanto legalizados dá-nos a percepção de que o ritmo de
crescimento da fixação de estrangeiros, que abrandara durante a década de 1980, acelerou
novamente ao longo dos anos 1990. Para além do aumento substancial do número de imigrantes,
também as nacionalidades de origem e os respectivos perfis sócio-demográficos apresentaram
alterações significativas, indiciando claramente uma complexificação progressiva na composição da
população estrangeira em Portugal (Baganha e Góis 1998/1999).
Em 25 de Junho de 1991 Portugal assinou a Convenção de Schengen, o que teve um impacto
substancial na política e na realidade migratória portuguesa, designadamente no que se refere à
partilha de soberania no controlo das fronteiras nacionais e, por consequência, nos fluxos de
indivíduos que as atravessam. Com a entrada em vigor do Acervo Schengen, em 1995, foram
abolidos os controlos sistemáticos nas fronteiras internas entre os Estados signatários e promovido
um controlo único e harmonizado nas respectivas fronteiras externas, no quadro da promoção da
livre circulação das pessoas entre os Estados signatários. Concretamente no que se refere à política
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comum de vistos, a emissão de vistos de curta duração, 74 indiferenciadamente, por qualquer dos
Estados signatários, põe termo à exclusividade da emissão de vistos de entrada num determinado
Estado, o que constituía um relevante instrumento de controlo e regulação dos fluxos migratórios, a
nível nacional.
A necessidade de incorporar os desenvolvimentos normativos comunitários na ordem jurídica
nacional, levou à aprovação pelo XIII Governo Constitucional de uma nova Lei da Imigração, o
Decreto-Lei n.º 244/98, de 8 de Agosto, 75 posteriormente sujeito a alterações através da Lei n.º
97/99, de 26 de Julho. 76 Estes diplomas introduziram alguns aspectos importantes referentes à
regulação dos fluxos de imigração laboral, nomeadamente em termos da alteração da tipologia de
vistos de entrada 77 e criação de uma secção específica dedicada à emissão de vistos para fins
laborais. 78 O Decreto-Lei n.º 244/98 introduziu ainda no quadro legal português o princípio de
subsidiariedade laboral, que deveria presidir à emissão de vistos para exercício de actividade
profissional. Conforme se pode ler no seu artigo 41.º, “o acesso de cidadãos não comunitários ao
exercício de actividades profissionais assalariadas em território português pode ser autorizado,
devendo, porém, ter-se em consideração que a oferta de emprego é preferencialmente satisfeita por
trabalhadores comunitários, bem como por trabalhadores não comunitários com residência legal no
País”. 79 O princípio da subsidiariedade era assegurado na Lei através de dois mecanismos: 1) a
comunicação prévia das ofertas de emprego em território de Portugal ao IEFP e 2) a necessidade de
parecer favorável do então Instituto de Desenvolvimento e Inspecção das Condições de Trabalho
(IDICT) para a concessão do visto de residência para o exercício de actividades assalariadas. Na
prática, o que o Decreto-Lei n.º 244/98 propunha era uma integração da gestão de fluxos
migratórios laborais com o mercado nacional de emprego em Portugal, alargando o leque de
instituições envolvidas nessa gestão ao IEFP e ao IDICT, entidades com competências no domínio
74
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De acordo com este texto legal o visto deve ser adequado à finalidade da deslocação, facto que condiciona a sua
validade temporal e territorial, bem como os requisitos para a sua obtenção, e daí os vários tipos de vistos referidos
neste artigo.
79
Decreto-Lei n.º 244/98, de 8 de Agosto, consultado a 25 de Agosto de 2010 a partir de:
http://www.cidadevirtual.pt/cpr/legis/244_98.html.
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do trabalho em Portugal. Contudo, o mesmo diploma viria a manter o mecanismo de excepção à
permanência em território nacional de cidadãos estrangeiros, consagrado no seu artigo 88.º, que
prevê a concessão de autorização de residência a cidadãos de países terceiros que não preencham os
requisitos previstos na lei, por razões humanitárias ou em que esteja em jogo o interesse nacional.80
A competência para a aplicação deste regime era do MAI, de acordo com o artigo 88.º do referido
diploma legal.
Em 2001, o XIV Governo Constitucional aprova o Decreto-Lei n.º 4/2001, de 10 de Janeiro 81 , que
alterava o Decreto-Lei n.º 244/98.82 Este diploma surgiu apenas três anos decorridos da entrada em
vigor da anterior lei e menos de dois anos após as alterações que esta tinha sofrido e foi sobretudo
uma resposta à evolução da situação migratória em Portugal nos finais da década de 1990 e início
do novo milénio. De facto, o acentuado crescimento na procura de mão-de-obra, causado pelo boom
no sector da construção civil e obras públicas verificado no final dos anos 1990 e início do milénio,
não fora em larga medida satisfeito pelas fontes de fornecimento tradicionais, imigrantes dos
PALOP e do Brasil, mas sim por novos e inesperados fluxos, nomeadamente por imigrantes de
países do Leste europeu, e particularmente da Ucrânia (Baganha et al. 2002). Essa situação
caracterizou-se pelo avolumar do número de estrangeiros em Portugal a trabalhar de forma ilegal
desde a regularização extraordinária de 1996, mas também por profundas transformações
qualitativas na composição desta população imigrante.
Os imigrantes que permaneciam em Portugal em situação irregular e exerciam uma actividade
profissional já não eram maioritariamente provenientes dos PALOP, mas de países da Europa do
Leste. Estes imigrantes entravam no país por via das possibilidades de circulação conferidas pelo
acordo de Schengen, a maioria com vistos de curta duração, e aqui permaneciam, laborando no
segmento secundário do mercado de trabalho, em especial na economia informal. A análise das
estatísticas relativas ao início do século XXI permite confirmar o valor ainda diminuto e largamente
irregular da imigração proveniente da Europa de Leste no total da população imigrante em Portugal.
Assim, em 31 de Dezembro de 2000 o total de imigrantes da Ucrânia, Moldávia, Roménia e Rússia
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Cf. Idem.
Decreto-Lei n.º 4/2001, de 10 de Janeiro, consultado a 25 de Agosto de 2010 a partir de:
http://dre.pt/pdf1sdip/2001/01/008A00/00990127.pdf.
82
A nova legislação vai incorporar de forma implícita a perspectiva da Comissão Europeia relativa a uma «Política da
Comunidade em matéria de imigração», de 22 de Novembro de 2000, na qual a Comissão opta por uma reabertura
controlada dos canais de imigração legal em função de vários parâmetros e consoante as categorias de migrantes em
causa. Cf (COM(2000) 757) acessível a partir de:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004DC0178:PT:HTML.
81
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com autorização de residência era de 1.066 indivíduos. 83 A comparação de informação estatística
proveniente do SEF com a do INE, permite confirmar o valor residual da imigração proveniente do
Leste da Europa em situação regular. Se cruzarmos estas estatísticas com os dados do censo de
2001 (note-se que a recolha de dados se realizou em Março de 2001) em que foram recenseados
18.527 indivíduos, 84 verificamos discrepâncias significativas em todas as nacionalidades da Europa
de Leste, indiciando a presença de uma população a residir ilegalmente no país, 85 e vislumbramos já
a base para a formação de um fluxo migratório intenso.
A alteração da Lei de Imigração e, nomeadamente, a criação de um novo enquadramento legal para
estrangeiros que trabalhavam em Portugal, as denominadas Autorizações de Permanência (AP),
concedidas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 4/2001, de 10 de Janeiro, vieram possibilitar a
regularização de um número considerável de trabalhadores imigrantes. 86 As AP correspondiam, na
prática e na sua essência, a um visto de trabalho, excepcionalmente concedido em território
nacional, e permitiram percepcionar a emergência em Portugal de comunidades imigrantes
anteriormente pouco significativas: pela primeira vez, os imigrantes ucranianos, romenos, moldavos
e russos surgiram no topo das estatísticas da imigração em Portugal. Através deste processo houve
também consciência de que a imigração em Portugal já não se encontrava confinada às regiões de
acolhimento tradicionais, em particular as principais cidades do país, mas antes dispersa por todo o
território nacional, provocando uma mudança com impacto real na forma de integração social dos
imigrantes.
O referido Decreto-Lei n.º 4/2001 introduziu um novo mecanismo de regulação dos fluxos de
entrada de imigrantes laborais, que se manteve desde então no quadro legal nacional. Trata-se do
relatório de oportunidades de trabalho, documento de carácter não vinculativo, que determinaria o
número de títulos de residência para exercício de actividade profissional a ser atribuído em cada um
dos sectores da economia, após respectiva avaliação das necessidades de mão-de-obra não
satisfeitas por trabalhadores nacionais, comunitários, e de países terceiros já a residir em Portugal.
A atribuição de vistos de trabalho passava agora pela apresentação de promessa de contrato de
trabalho, assinada por ambas as partes, bem como pela comunicação prévia ao IEFP da oferta de
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Em 1997, de acordo com o SEF o total de imigrantes da Europa de Leste com autorizações de residência era de 82
indivíduos. Em 1998 de 1.090 e em 1999 de 1.077 indivíduos.
84
Ver quadro em anexo.
85
Deve anotar-se que para efeitos censitários o INE considerou como residentes os estrangeiros que estavam no país há
mais de um ano na altura do censos (INE, Censos 2001).
86
Ver tabela com os dados globais das AP em anexo.
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trabalho e da aprovação pela Inspecção-Geral do Trabalho (IGT). Este sistema, vulgarmente
designado como de quotas migratórias, é um sistema estático face às dinâmicas da economia e do
mercado de trabalho e, neste primeiro ano, o desfasamento entre as necessidades projectadas e as
necessidades reais de mão-de-obra viria a ser testado. O confronto entre as estatísticas de emissão
de AP com o relatório de necessidades de mão-de-obra é um claro sinal deste facto.
Entre 2001 e 2003, ao abrigo do artigo 55.º do referido Decreto-Lei n.º 4/2001, foram concedidas
183.655 AP a trabalhadores imigrantes que se encontravam de forma irregular no país, 87 tendo essa
concessão subjacente a existência de um contrato de trabalho. Mais de metade destas AP foram
concedidas a cidadãos do Leste da Europa (55%), a grande maioria da Ucrânia (35%). Num só ano,
entre 2000 e 2001, o número de imigrantes a residir legalmente 88 no país passou de 208.198 para
350.503, ou seja, registou-se um crescimento no volume da população estrangeira com residência
legal de 68%. Em resultado da concessão destas AP, o ranking das principais nacionalidades de
imigrantes oriundos de países terceiros viria a sofrer uma profunda alteração, passando os
imigrantes provenientes da Ucrânia a constituir o grupo mais numeroso (Baganha, Marques e Góis,
2006: 282).
Deste modo, o Decreto-Lei n.º 4/2001 veio responder ao duplo desígnio de regularizar a situação de
dezenas de milhar de estrangeiros que trabalhavam ilegalmente em Portugal e garantir a existência
de mão-de-obra disponível para os sectores menos qualificados da economia, num momento de
elevada procura de emprego. O cumprimento destes objectivos passou pela introdução de uma nova
figura legal: a autorização de permanência, válida por um ano e renovável por um período máximo
de cinco anos. A atribuição do título de autorização de permanência estava subordinada à
apresentação de contrato de trabalho válido.
Em termos práticos, este regime extraordinário de regularização induziu na política migratória
portuguesa uma estratégia baseada no carácter temporário da migração, como resposta às diferentes
fases conjunturais do mercado de trabalho em Portugal, isto é, que permitisse abrir as fronteiras em
épocas de escassez de mão-de-obra e fechar em épocas de escassez de trabalho. Esta estratégia
87

O artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 4/2001, de 10 de Janeiro, estabelecia que até à aprovação do relatório contendo a
previsão anual de oportunidades de trabalho e dos sectores de actividade em que as mesmas existem [relatório que veio
a ser aprovado em 30 de Novembro de 2001] “e em casos devidamente fundamentados, pode ser autorizada a
permanência a cidadãos estrangeiros que não sejam titulares de visto adequado” e que reúnam diversas condições,
nomeadamente serem titulares de proposta de contrato com informação da Inspecção-Geral do Trabalho (IGT). Aos
imigrantes abrangidos por esta disposição foi-lhes concedida uma Autorização de Permanência.
88
A partir da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 4/2001 a população estrangeira legalmente residente passou a ser
constituída por detentores de autorizações de residência e detentores de autorizações de permanência.
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implicava a emissão de vistos de duração limitada, inicialmente por um ano renovável até um
máximo de cinco anos, que conferia a possibilidade exclusiva de exercer uma profissão por conta de
outrem. Na prática, seguia-se um modelo de regularização individual de trabalhadores imigrantes
presentes em território nacional, com base no pressuposto de que se já estavam inseridos no
mercado de trabalho então faziam parte das necessidades reais de mão-de-obra. O tempo
encarregou-se de demonstrar que muitos dos novos trabalhadores, a quem foi concedida uma
autorização de permanência, não tencionavam regressar aos seus países de origem. No entanto, é
importante sublinhá-lo, este regime legal acabou por ser relevante na resolução de problemas
laborais conjunturais da economia portuguesa. De salientar que, de facto, uma boa parte destes
trabalhadores imigrantes reagiu muito rapidamente às alterações económicas e/ou do mercado de
trabalho português e abandonou o país, temporária ou permanentemente, ainda com AP válidas ou
após estas terem sido convertidas em autorizações de residência. Infelizmente as estatísticas de
stock migratório apenas nos permitem ter uma ideia aproximada da dimensão deste fenómeno uma
vez que somente registam o número de imigrantes legalmente residentes e não as saídas de território
nacional.
Em 2003, o Decreto-Lei n.º 34/2003, de 25 de Fevereiro, 89 alterou o Decreto-Lei n.º 4/2001,
modificando alguns dos seus princípios fundamentais. A nova Lei abandona a figura legal da
Autorização de Permanência e mantém a fixação de um limite máximo anual de entradas, em que as
quotas são calculadas não apenas em cada sector da economia mas também para cada distrito do
país (alínea 4) do artigo 36.º). Introduz-se, assim, uma dimensão de promoção de dispersão regional
das necessidades de mão-de-obra e das oportunidades de trabalho disponíveis para nacionais de
países terceiros.
O Governo português que passa a definir, agora a cada dois anos (artigo 36.º do Decreto-Lei n.º
34/2003), o número máximo de admissões de trabalhadores de países terceiros para o exercício de
uma actividade laboral em Portugal. Mediante parecer do IEFP, ouvidas as Regiões Autónomas, a
IGT, a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), as confederações patronais e
sindicais e o então ACIME, é elaborado, em cada dois anos, um relatório com a previsão de
oportunidades de trabalho e dos sectores de actividade em que as mesmas existem. Para além disso,
o relatório fixa um limite máximo anual imperativo de entradas de cidadãos estrangeiros oriundos
de Estados terceiros para o exercício de uma actividade profissional. Este relatório é elaborado de
89

Decreto-Lei 34/2003, de 25 de Fevereiro, consultado a 30 de Agosto de 2010 a partir de:
http://www.sef.pt/portal/v10/PT/aspx/legislacao/legislacao_detalhe.aspx?id_linha=4198#0.
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acordo com quatro critérios: a) necessidades do mercado de trabalho em geral; b) necessidades de
mão-de-obra em sectores fundamentais para a economia nacional; c) necessidades de mão-de-obra
para actividades sazonais; d) ponderação geográfica de oportunidades de trabalho para cidadãos
estrangeiros de acordo com as capacidades de acolhimento de cada distrito. Este relatório passa a
ser o principal documento conjuntural de definição da política de emissão de vistos de trabalho por
parte do Estado português.
De entre as principais alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 34/2003 destaca-se ainda a
introdução de um princípio de selectividade, de acordo com as qualificações individuais, na
atribuição de vistos a trabalhadores de países terceiros. Através do artigo 37.º é criado um novo tipo
de visto de trabalho para o exercício de uma actividade de investigação científica ou actividade que
pressuponha um conhecimento técnico altamente qualificado, com o intuito de facilitar a instalação
em Portugal de cientistas e quadros técnicos superiores. Neste pressuposto, o artigo 41.º vai prever
uma excepção aos limites fixados no relatório de oportunidades de trabalho, nos casos em que a
oferta de emprego seja essencial à economia nacional, revista natureza altamente qualificada ou de
interesse científico, artístico ou social relevante para o País e não esteja prevista no relatório a que
se refere o artigo 36.º, ou, por outro lado, exceda o número de postos de trabalho nele tidos como
necessários. Neste caso a emissão de um visto de trabalho para o exercício de uma actividade de
investigação científica ou actividade que pressuponha um conhecimento técnico altamente
qualificado pode ser considerada, desde que precedida de parecer obrigatório favorável do IEFP.
A Lei passa a definir quais as entidades envolvidas no processo de preenchimento das ofertas de
emprego – artigo 41.º –, concedendo o papel de coordenação ao IEFP que, em articulação com a
DGACCP, o MNE, e o SEF, deverá desenvolver, no âmbito de protocolos e acordos bilaterais, os
mecanismos necessários ao preenchimento das ofertas de emprego não satisfeitas ao nível nacional
e comunitário, desde que o empregador manifeste interesse no recrutamento de trabalhadores
oriundos de países terceiros. Através deste preceito, o confronto entre as necessidades de mão-deobra e o preenchimento dos contingentes passa a poder ser aferido numa base trimestral o que
permite uma melhor gestão da emissão de vistos.
Cabe ainda ao IEFP elaborar trimestralmente um relatório que identifique, por actividade
profissional, o número de postos de trabalho já ocupados, procedendo a uma avaliação da execução
do relatório e da sua conformidade às oportunidades de trabalho existentes, bem como à verificação
sobre se os cidadãos destinatários das propostas de trabalho sobre as quais foram emitidos pareceres
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ocuparam efectivamente os referidos postos. Ou seja, a Lei permite uma aferição contínua do
cumprimento das quotas e a permanente disponibilização das vagas ainda existentes possibilitando a
emissão de vistos para o exercício de actividade laboral em território nacional até ao limite
previamente estabelecido. Por outro lado, o processo de concessão do visto de residência para o
exercício de trabalho subordinado foi substancialmente alterado, tendo-se desburocratizado. 90
Na perspectiva do desenvolvimento de uma política que permita a integração efectiva dos
imigrantes que se encontram no nosso país ao abrigo do regime do acompanhamento familiar,
devemos destacar ainda a possibilidade prevista no artigo 38.º, de consagrar legalmente a
possibilidade dos titulares de visto de estada temporária, em casos devidamente fundamentados,
exercerem uma actividade profissional em termos similares aos do visto de trabalho. 91 Afirma-se no
texto legislativo a perspectiva de se preencher as reais necessidades de trabalho com aqueles
cidadãos estrangeiros que, por via do reagrupamento e da reunião familiares, têm já um elo social e
afectivo no território nacional, ocupando, preferencialmente, as necessidades previstas no relatório
de oportunidades de trabalho. Resumindo, através do Decreto-Lei n.º 34/2003, ao mesmo tempo
que se reforça uma política migratória através da contingentação das entradas, criam-se
oportunidades para que o reagrupamento familiar seja igualmente uma fonte de oferta de mão-deobra e desburocratiza-se o acesso ao mercado de trabalho através de uma diferente construção das
tipologias de vistos e dos processos para a sua obtenção ou renovação, reforçando o papel da
unidade familiar no processo de integração dos imigrantes na sociedade de acolhimento.
A Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho e a sua importância para a migração circular e temporária
O actual regime jurídico de estrangeiros em Portugal está contido na Lei n.º 23/2007, de 4 de
Julho, 92 que rege a entrada, permanência saída e afastamento de cidadãos não nacionais do território
nacional, 93 complementado por um acervo legal regulamentador da matéria, designadamente o
90

Os pedidos de vistos de trabalho nos consulados passam a ser instruídos apenas com a promessa de contrato de
trabalho assinada por ambas as partes, com o comprovativo da oferta de emprego no Instituto do Emprego e Formação
Profissional (IEFP) e com o comprovativo da apresentação na IGT do requerimento a que se refere o n.º 1 do artigo 43.º
do Decreto-Lei n.º 244/98, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 34/2003, ou seja, a exigência de parecer favorável.
Para apreciação da concessão de visto, a Direcção-Geral dos Serviços Consulares solicita pareceres ao SEF e ao IEFP, a
fim de apreciar sobre o risco migratório, a segurança interna e a conformidade com o relatório sobre as oportunidades
de trabalho, respectivamente, e solicita ainda informação à IGT sobre a concessão ou não de parecer favorável.
91
Decreto Regulamentar n.º 6/2004, de 26 de Abril, consultado a 30 de Agosto de 2010 a partir de:
http://dre.pt/pdf1sdip/2004/04/098B00/25712586.pdf.
92
Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho, consultada em 30 de Agosto de 2010 a partir de:
http://www.sef.pt/documentos/56/NOVA%20LEI%20ESTRANGEIROS.pdf.
93
Para uma compilação desta legislação actualizada ver http://sites.google.com/site/leximigratoria/legispédia-sef/links.
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Decreto-Regulamentar n.º 84/2007, de 5 de Novembro. 94 Assim sendo, é esta Lei que faculta o
enquadramento legal e espelha as políticas migratórias nacionais no domínio da circulação
migratória e da migração temporária. De facto, esta lei é o principal instrumento de regulação da
migração económica e nela se encontram definidas as disposições relativas às medidas para lidar
com a escassez de mão-de-obra em Portugal, através da imigração de países terceiros.
A Lei n.º 23/2007 tem a sua origem numa Proposta de Lei apresentada por iniciativa do XVII
Governo Constitucional à Assembleia da República e transpõe para a ordem jurídica nacional um
conjunto de directivas, nomeadamente a Directiva n.º 2004/114/CE, do Conselho, de 13 de
Dezembro, relativa às condições de admissão de nacionais de países terceiros para efeitos de
estudos, de intercâmbio de estudantes, de formação não remunerada ou de voluntariado e a
Directiva n.º 2005/71/CE, do Conselho, de 12 de Outubro, relativa a um procedimento específico de
admissão de nacionais de países terceiros para efeitos de investigação científica que se relacionam
directamente com o objecto do presente relatório.
A actual lei de estrangeiros não concebe, formalmente, a migração circular e a migração temporária
como tipologias autonomizadas de imigração, tal como definidas para o presente estudo. Antes opta
por consagrar, de forma inovadora face aos regimes legais que a precederam, mecanismos
potenciadores destas formas de migração.
Neste contexto, o artigo 54.º define as finalidades do “visto de estada temporária”, destacando-se,
para os efeitos da presente abordagem, o exercício de uma actividade profissional, subordinada ou
independente, de carácter temporário, cuja duração não ultrapasse, em regra, os seis meses; e o
exercício de uma actividade de investigação científica em centros de investigação, de uma
actividade docente num estabelecimento de ensino superior ou de uma actividade altamente
qualificada durante um período de tempo inferior a um ano. A opção actual é expedita, prevendo o
exercício de actividade laboral como fundamento para obtenção deste tipo de visto, contanto,
naturalmente, que a mesma não ultrapasse, em regra, os seis meses. 95
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Decreto Regulamentar n.º 84/2007, de 5 de Novembro, consultado em 30 de Agosto de 2010 a partir de
http://www.sef.pt/documentos/35/DR84_2007.pdf.
95
A origem da autorização de estadas por períodos curtos – que não justificassem o direito de residência – remonta à
limitação temporal do visto de trabalho operada pelas normas do n.º 4 do artigo 18.º e do artigo 32.º, ambos do DecretoLei n.º 59/93, de 3 de Março, determinando a sua concessão até ao limite de 90 dias, prorrogável por uma só vez e até
60 dias, isto é num máximo de 150 dias de permanência em território nacional. A limitação temporal da permanência
para efeitos de trabalho manteve-se no Decreto-Lei n.º 244/98, de 8 de Agosto, no n.º 1 do seu artigo 36.º conjugado
com o disposto no seu artigo 42.º, em termos semelhantes aos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 54.º da actual
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No artigo 56.º da Lei de Imigração definem-se as condições de emissão do “visto de estada
temporária para exercício de actividade profissional subordinada de carácter temporário”, 96 a favor
de nacionais de Estados terceiros titulares de promessa ou de contrato de trabalho. Este visto é
concedido pelo tempo de duração do contrato de trabalho, mas não deverá exceder os seis meses,
excepto se essa actividade se inserir no âmbito de um contrato de investimento. Neste último caso, o
visto de estada temporária deve ser emitido com a validade temporal da respectiva execução. Como
entidade gestora das ofertas de trabalho, o IEFP procede à sua divulgação em território nacional e
no estrangeiro através de diferentes meios (e.g. Internet, publicitação etc.). As formas de divulgação
de oportunidades de trabalho por parte do IEFP, que permitem o acesso ao mercado de trabalho
nacional, estão previstas no n.º 2 e seguintes do artigo 20.º do Decreto-Regulamentar n.º 84/2007
mas resumem-se, actualmente, à publicitação no sítio da internet do IEFP 97 sendo posteriormente
replicadas, a partir deste, pelas outras entidades intervenientes no processo. De referir que as ofertas
de emprego publicadas no sítio de Internet do IEFP – destinadas aos trabalhadores estrangeiros –
estão divididas, logo na Homepage, em “ofertas de emprego em actividades de carácter temporário
ou sazonal” e “ofertas de emprego em actividades de carácter permanente”.
No que respeita à concessão deste visto para fins de investigação científica, docência em
estabelecimento de ensino superior ou actividade altamente qualificada, a Lei define limites temporais
mais alargados. Nestes casos o período de actividade pode ter uma duração inferior a um ano. O
âmbito destas actividades não suscita dúvidas, excepto no que se refere ao conceito de “actividade
altamente qualificada”. Trata-se de um conceito jurídico indeterminado, explicitado no artigo 3.º,
alínea a) da Lei n.º 23/2007, como sendo “aquela cujo exercício requer competências técnicas
especializadas ou de carácter excepcional e, consequentemente, uma qualificação adequada para o
respectivo exercício, designadamente de ensino superior”. Este regime legal, que precedeu a adopção
da Directiva n.º 2009/50/CE do Conselho, de 25 de Maio de 2009, relativa às condições de entrada e
de residência de nacionais de países terceiros para efeitos de emprego altamente qualificado, tem
como propósito agilizar a admissão e a mobilidade destes trabalhadores altamente qualificados.
Lei. Este tipo de visto estava previsto pelo Decreto-Lei n.º 34/2003, de 25 de Fevereiro, para o exercício de uma
actividade profissional, de carácter temporário, cuja duração não ultrapassasse, em regra, seis meses. A possibilidade do
exercício de actividade profissional por parte de titulares de visto de estada temporária, estava já prevista no DecretoLei n.º 244/98, mas apenas para situações devidamente fundamentadas que, nos termos do artigo 36.º, n.º 1, do DecretoRegulamentar n.º 6/2004, de 8 de Agosto, dependia da ocorrência de circunstâncias supervenientes à entrada do
requerente em território nacional, que justificasse tal pretensão.
96
A primeira referência à designação “visto de estada temporária” surge na redacção inicial do Decreto-Lei n.º 244/98,
correspondendo o seu regime ao disposto actualmente nas alíneas a), na primeira parte da alínea f), na alínea g) e em
parte do disposto no n.º 2 do artigo 54.º da Lei de Imigração de 2007.
97
Acessível a partir de: http://www.netemprego.imigrante.gov.pt/IEFP/estrangeiros/index.jsp.
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As definições de “centro de investigação” e “investigador” constam das alíneas d) e n) do artigo 3.º.
O conceito de “investigação” pode ser colhido no artigo 2.º, alínea b), da Directiva n.º 2005/71/CE
do Conselho, de 12 de Outubro, que o apresenta como “... os trabalhos de criação efectuados de
forma sistemática com vista a aumentar os conhecimentos, incluindo o conhecimento do homem, da
cultura e da sociedade, bem como a utilização deste conjunto de conhecimentos para novas
aplicações”. O investigador tem que ter formação adequada de ensino superior e o projecto de
investigação deve normalmente exigir essa qualificação. Esta directiva pretende, por um lado,
facilitar o acesso ao espaço comunitário de investigadores, dado o projecto europeu de se
transformar em área de excelência no domínio da investigação, a nível mundial e, por outro, evitar a
fuga de cérebros dos países emergentes ou em vias de desenvolvimento. A forma mais eficaz de
conciliar esses propósitos é a admissão de investigadores por períodos limitados, tentando manter a
sua ligação aos países de origem. A concessão de visto de estada temporária para actividades de
investigação ou altamente qualificada promovido pela Lei de Imigração parece ser, neste caso, uma
solução adequada. Também aqui falta realizar uma avaliação para aferir da pertinência das medidas
legais adoptadas.
No que se prende com os incentivos a uma forma de migração circular, a actual Lei de Estrangeiros
(artigo 85.º, n.º 4) prevê especificadamente a manutenção do direito de residência em Portugal, para
além dos períodos de ausência legalmente admitidos,98 quando o cidadão se ausente no país de
origem para o desenvolvimento de uma actividade profissional, empresarial ou de natureza cultural
ou social. Beneficiam deste regime flexível de residência, os nacionais de países terceiros que
comprovem o exercício de uma das supra referidas actividades. Trata-se de um mecanismo legal de
estímulo à circulação migratória a partir de Portugal que é duplamente favorável. Numa vertente
quantitativa, ao admitir ausências do país por lapsos de tempo alargados, e numa vertente
qualitativa, pois abrange um leque alargado de actividades potenciadoras do desenvolvimento dos
países de origem, incluindo actividades de natureza cultural e social. Esta abordagem da migração
circular no sentido país de acolhimento/ país de origem consagra uma visão alargada, o que
constitui uma solução inovadora ao nível dos Estados-membros.

98

Seis meses consecutivos ou oito meses interpolados, no período total de validade da autorização, para titulares de
uma autorização de residência temporária e 24 meses seguidos ou, num período de três anos, 30 meses interpolados, no
caso de titulares de autorização de residência permanente (artigo 85.º, n.º 2, da Lei n.º 23/2007).
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2.2.2 Condições e critérios para o exercício individual de uma migração circular ou
temporária em Portugal
Ao nível individual, a migração temporária de índole laboral para Portugal encontra-se muito
cerceada pela legislação em vigor. As possibilidades para o acesso a este tipo de migração
dependem, em grande parte, da escassez de mão-de-obra para profissões e regiões previamente
definidas pela contingentação de novas entradas. Quando em 2007 a Lei n.º 23/2007, veio definir o
novo regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território
nacional, foram introduzidas alterações relevantes na regulação dos fluxos migratórios para inserção
no mercado de trabalho nacional, designadamente quando esteja em causa a prestação de trabalho
subordinado ou de prestação de serviços como profissional independente, condicionou de forma
expressa a entrada em Portugal de migrantes no âmbito de uma migração temporária.
No artigo 54.º da referida Lei é sublinhado que um dos princípios a que obedece a admissão de
nacionais de países terceiros para efeitos de trabalho subordinado, é o do respeito pela situação do
mercado de trabalho nacional: “O critério principal para admitir que nacionais de países terceiros
possam exercer actividades económicas na qualidade de trabalhadores assalariados deve consistir
na verificação de que determinado emprego não pode ser preenchido pelo mercado de trabalho
nacional”. É na execução desta política que o artigo 56.º, n.º 2, determina que o IEFP mantenha um
sistema de informação acessível ao público, de onde constem todas as ofertas de trabalho
subordinado, de carácter temporário, não preenchidas por nacionais de Estados-membros da UE, do
Espaço Económico Europeu (EEE) ou de Estados terceiros residentes legais em território nacional,
e que as divulgue, por iniciativa própria ou a pedido das entidades empregadoras ou das associações
com assento no Conselho Consultivo, junto das embaixadas e postos consulares de carreira
portugueses. Ou seja, por um lado limita-se o acesso a nacionais de países terceiros, que não
residam legalmente em Portugal, ao mercado de emprego, enquanto existam candidatos
preferenciais à luz desta disposição. Mas, por outro, divulgam-se as oportunidades de emprego para
esses mesmos nacionais, em domínios em que o mercado seja carente, por falta de trabalhadores de
emprego preferencial. Daí a divulgação dessas ofertas de trabalho pelo conjunto das entidades
referidas na mesma disposição. Sublinhe-se ainda que, nos termos do n.º 8, do artigo 59.º da Lei n.º
23/2007, estabelece que o IEFP elabora um relatório semestral sobre a execução do contingente
global, tendo por base a informação transmitida pela DGACCP, nos termos do n.º 3 do artigo 30.º
do Decreto-Regulamentar nº 84/2007.
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Para exercício de actividade profissional em território nacional podem ser concedidos aos
imigrantes um dos títulos a seguir indicados:
(i) Visto de estada temporária para trabalho subordinado de cariz sazonal, destinado a
actividades para a qual o contrato de trabalho celebrado não ultrapasse os seis meses de
duração

e

que

tenham,

cumulativamente,

uma

natureza

intrinsecamente

temporária/sazonal, a comprovar pela entidade empregadora;
(ii) Visto de residência para trabalho subordinado, destinado a todas as actividades que, por
exclusão, não reúnam os requisitos anteriores, quer no âmbito de contratos de trabalho a
termo certo ou incerto quer por tempo indeterminado.
Nos termos da actual Lei de Imigração, os cidadãos de Estados terceiros só poderão trabalhar em
Portugal caso sejam contratados por entidades empregadoras localizadas em território nacional e
apenas na eventualidade de não existirem cidadãos nacionais, nacionais de um dos Estadosmembros da UE ou nacionais de países terceiros com residência legal em território nacional que
possam desempenhar as funções pretendidas, em respeito pelo princípio da prioridade estipulado
pela legislação nacional.
Neste sentido, a prioridade concedida aos trabalhadores referidos no parágrafo anterior
considera-se verificada quando, após comunicação da oferta de emprego ao IEFP pela entidade
empregadora interessada no recrutamento internacional, a mesma não seja preenchida pelos
cidadãos com prioridade, no prazo máximo de 30 dias, a contar da data da apresentação da
oferta de emprego. Como comprovativo do cumprimento do princípio da prioridade e para
formulação do pedido de concessão de visto de estada temporária ou de residência, ambos para
o exercício de uma actividade profissional subordinada, o IEFP emite uma declaração específica
para o efeito e, sequencialmente, procede a uma cativação de vaga, do Contingente Global de
Oportunidades de Emprego. Esta vaga apenas se considera preenchida quando é emitido o
respectivo visto de estada temporária pelos serviços competentes do MNE. Os vistos de estada
temporária para trabalho subordinado de cariz sazonal, não deduzem vagas ao contingente, uma
vez que são de carácter temporário e não podem ser convertidos em Autorizações de
Residência.
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No âmbito de uma diferenciação entre o exercício de uma actividade altamente qualificada 99 e o
exercício de uma actividade subordinada com outras características, a Lei n.º 23/2007 vai proceder
a uma distinção relevante. No que respeita à concessão de visto de estadia temporária para fins de
investigação científica, 100 docência em estabelecimento de ensino superior ou actividade altamente
qualificada, o artigo 54.º, n.º 1, alínea d), permite alargar o período de estada. Nestes casos o
período de actividade pode ser superior a seis meses, desde que inferior a um ano. 101 Este tipo
específico de migração é regulado igualmente pelo artigo 57.º.
De referir que nos termos do artigo 54.º, n.º 3, o prazo máximo para a decisão sobre o pedido de
visto de estada temporária é de 30 dias, contados a partir da instrução do pedido, o que pretende ser
um tempo útil para que as ofertas se ajustem à procura no mercado de trabalho. A este período há
que juntar, necessariamente, pelo menos 30 dias, a contar da data da apresentação da oferta de
emprego, pela entidade empregadora interessada no recrutamento internacional e que decorrem até
que o IEFP considere não haver candidatos prioritários (cidadãos nacionais, nacionais de um dos
Estados-membros da UE ou nacionais de países terceiros com residência legal em território
nacional).
No que respeita à possibilidade de prorrogação destes vistos, a Lei de Imigração, no seu artigo 71.º,
n.ºs 4 e 5, determina que o visto de estada temporária para exercício de actividade profissional
subordinada só pode ser prorrogado se o requerente possuir um contrato de trabalho nos termos da
lei e estiver abrangido pelo Serviço Nacional de Saúde ou possuir seguro de saúde. No caso da
prorrogação do visto de estada temporária para actividade de investigação ou altamente qualificada,
o requerente deve possuir contrato de trabalho, de prestação de serviços ou bolsa de investigação
científica e estar abrangido pelo Serviço Nacional de Saúde ou possuir seguro de saúde. O artigo
72.º define os limites desta prorrogação: até um ano, prorrogável por igual período, o que resulta
num período máximo de dois anos para a vigência deste visto de estada temporária.

99

Sobre as questões relativas às condições de entrada e de residência de nacionais de países terceiros para efeitos de
emprego altamente qualificado, consultar a Directiva 2009/50/CE, do Conselho, de 25 de Maio de 2009. Acessível a
partir de http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:155:0017:0029:PT:PDF.
100
O exercício de actividades de investigação científica, independentemente da duração, era anteriormente enquadrada
como permanência de curta duração (decorrente do carácter residual do visto de curta duração) ou como permanência
para efeitos de estudo ou trabalho – artigos 33.º, 35.º e 37.º, todos do Decreto-Lei n.º 244/98, este último na redacção do
Decreto-Lei n.º 34/2003.
101
Para efeitos da presente Lei, o artigo 3.º define “actividade altamente qualificada” como aquela cujo exercício requer
competências técnicas especializadas ou de carácter excepcional e, consequentemente, uma qualificação adequada para
o respectivo exercício, designadamente de ensino superior.
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Ainda no âmbito das condições e critérios para o exercício individual de uma migração circular ou
temporária em Portugal, devemos assinalar o modo como, no caso português e no âmbito da actual
Lei de Imigração, a prática institucional tem funcionado para atribuição de Autorização de
Residência a trabalhadores e estudantes já presentes em território nacional. 102 Tal facto pode ser
visto, em nossa opinião, como um obstáculo a que haja um maior recurso ao visto de estada
temporária para exercício de actividade profissional subordinada de carácter temporário, uma vez
que a generosidade humanista contida na prática institucional tem permitido alargar o mercado de
trabalho àqueles indivíduos que iniciaram a sua actividade profissional sem a titularidade do visto
adequado. O recurso aos referidos regimes, muito embora previsto a título excepcional, tende a ser
atribuído sempre que os requisitos para a concessão da autorização estejam cumpridos e, neste
sentido, desvirtua o carácter de excepcionalidade deste regime legal.
2.2.3 A aplicação e controlo das regras de migração circular e temporária
A aplicação e controlo das regras relacionadas com a migração circular e a migração temporária está a
cargo das diversas entidades envolvidas na gestão e controlo das migrações e, no que respeita a migração
laboral, às entidades envolvidas na gestão do sistema de emprego em Portugal. A aplicação e controlo
das regras relacionadas com a migração circular e a migração temporária depende, designadamente, do
SEF, do IEFP e da DGACCP. A emissão de vistos está a cargo de embaixadas, de postos ou secções
consulares de carreira portugueses, competindo a estas entidades solicitar os pareceres, informações e
demais elementos necessários para a instrução dos pedidos de emissão de vistos.
Na vertente da regulação dos fluxos migratórios, o SEF é, nos termos da Lei de Imigração, a
autoridade competente pela concessão de vistos nas fronteiras e prorrogação de vistos consulares
em território português, tendo igualmente competência para anular vistos em território nacional ou
nos postos de fronteira, nos termos do artigo 10.º, n.º 4. Cabe-lhe ainda emitir parecer relativamente
a pedidos de vistos consulares. Ao IEFP compete, nos termos do artigo 56.º, n.º 2, manter um
sistema de informação, acessível ao público, de onde constem todas as ofertas de trabalho
subordinado, de carácter temporário, não preenchidas por nacionais de Estados-membros da UE, do
EEE ou de Estados terceiros residentes legais em território nacional.
102

Nomeadamente através dos artigos 88.º n.º 2 (concessão de autorização de residência para exercício de actividade
profissional subordinada a nacionais de Estados terceiros), 89.º n.º 2 (concessão de autorização de residência para
exercício de actividade profissional independente a nacionais de Estados terceiros), 90.º n.º 2 (concessão de autorização
de residência a nacionais de Estados terceiros para efeitos de exercício de uma actividade de investigação, uma
actividade docente num estabelecimento de ensino superior ou altamente qualificada) e 91.º nº 3(concessão de
autorização de residência a estudantes do ensino superior).
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Nos termos da Lei de Imigração compete ao SEF verificar as razões de ausência do território
nacional para efeitos do cancelamento de autorização de residência, nos termos do artigo 85.º. Neste
sentido, não é cancelada a autorização de residência aos cidadãos que estejam ausentes por períodos
superiores aos previstos no n.º 2 do artigo 85.º, 103 quando estes comprovem que durante a sua
ausência do território nacional estiveram no país de origem e que no mesmo desenvolveram uma
actividade profissional ou empresarial ou de natureza cultural ou social. Nestes casos não haverá
lugar ao cancelamento do direito por ausência superior às cominadas, desde que o cidadão
estrangeiro comprove que essa ausência resultou no contributo ao desenvolvimento do seu país de
origem. Tal justificação terá que ser apresentada no SEF, antes da saída mas, em casos
excepcionais, pode também ser apresentada posteriormente o que revela uma relativa flexibilidade
no estabelecimento de critérios de ausência. Entendem-se por "razões atendíveis" todas aquelas que,
numa avaliação por padrões de razoabilidade, não indiciem um propósito de mudança de residência
para outro país e que radiquem em motivações válidas de índole familiar, pessoal ou profissional.
Ao consagrar, desta forma, uma possibilidade de circularidade migratória, a Lei de Imigração vai,
por esta via, criar um potencial espaço de circulação dos imigrantes, entre Portugal e os países de
origem, numa estratégia que visa o estabelecimento de relações mais dinâmicas entre os países de
origem e de destino dos fluxos migratórios.
2.2.4 Outras medidas administrativas, legislativas ou políticas que influem na migração
temporária ou circular
Através do seu artigo 97.º, n.º 2, a Lei actual vai ainda alargar esta possibilidade ao permitir, aos
titulares de autorização de residência para estudo o exercício de uma actividade profissional
subordinada fora do período consagrado ao programa de estudos, facilitando o preenchimento de
muitos empregos temporários ou sazonais, mormente os ligados ao turismo, obviando a que haja
uma maior necessidade de recurso a uma imigração de índole temporária. Ao possibilitar o acesso
ao mercado de trabalho, ainda que de forma temporária, a migrantes inactivos, presentes em
território nacional, a Lei de Imigração torna desnecessárias novas entradas para o exercício do tipo
de actividades de índole temporária ou sazonal. Neste sentido, em complemento com o já afirmado
103

O n.º 2 do artigo 83.º prevê os casos em que o residente tenha deixado de residir no País, não porque ele por si
próprio o tenha declarado, mas por indícios manifestos nesse sentido, alicerçados em ausências prolongadas, e sem
razões atendíveis, do território nacional. Assim acontecerá se o titular de residência temporária estiver ausente seis
meses consecutivos ou oito meses interpolados, durante o período de validade total da autorização de residência. Ou, no
caso do residente permanente, se estiver ausente 24 meses seguidos ou, num período de três anos, 30 meses
interpolados.
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sobre a vigência e prática da aplicação do artigo 88.º da actual Lei de Imigração, as necessidades
conjunturais de mão-de-obra temporárias ou sazonais tendem a ser preenchidas por trabalhadores
imigrantes já presentes em território nacional.
A presença de oficiais de ligação do SEF em diferentes embaixadas portuguesas no estrangeiro deve igualmente ser
considerada um facilitador dos processos de migração circular e de migração temporária uma vez que a estes oficiais
cabe a organização do processo de recrutamento, no âmbito da vigência de parcerias ou acordos de mobilidade (e.g. no
caso do Acordo entre a República Portuguesa e a Ucrânia sobre Migração Temporária de Cidadãos Ucranianos para a
Prestação de Trabalho na República Portuguesa).

104

2.3 Cooperação com países terceiros
Portugal tem promovido o alargamento dos conceitos de migração circular e de migração
temporária através do estabelecimento de contratos de migração temporária através de acordos bi ou
multilaterais com os países de origem. São disso exemplo os acordos e os programas de cooperação
com Cabo Verde, com a Ucrânia, com a Roménia, com a Bulgária e com a Moldávia que
descrevemos no ponto 2.1.3.

104

Em 2009 o SEF manteve oito oficiais de ligação de imigração colocados em Angola, Brasil, Cabo Verde e
Senegal/Guiné-Bissau, Moçambique, S. Tomé e Príncipe (Guiné Equatorial, Gabão e República Democrática do
Congo), Rússia e Ucrânia.
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3. Estatísticas em migração circular e migração temporária
O desfasamento entre “políticas” e “realidades” migratórias é um facto há muito conhecido pelas
teorias das migrações (Convey e Kupiszewski 1995). Um bom exemplo desta constatação emerge
da comparação entre a força e importância dos discursos sobre migração temporária ou migração
circular por parte de responsáveis políticos em Portugal e a análise dos números dos imigrantes que
podem ser enquadrados nestas categorias.
A primeira nota em relação às estatísticas disponíveis prende-se com a inexistência de dados estatísticos
consolidados no domínio da migração temporária e circular, sobretudo com o grau de desagregação
solicitado para o presente estudo. De igual forma, não existe informação estatística quanto ao retorno de
cidadãos estrangeiros residentes em Portugal e apenas existem dados parcelares quanto à emissão de
Vistos de Estada Temporária, sendo que as séries estatísticas sofreram duas quebras na última década, o
que torna os dados de difícil comparação. Desta forma, e sem prejuízo dos quadros que a seguir se
apresentam, a abordagem estatística da migração circular e temporária em Portugal encontra-se em
grande parte prejudicada, sendo uma área a apostar no futuro, no que se prende com a melhoria dos
dados estatísticos ou com a sua desagregação para fins de comparação entre países.
Importa, contudo referir que esta dificuldade não se prende exclusivamente com o presente estudo,
embora nesta sede tal facto se tenha feito sentir de forma acutilante. A variedade e a natureza das
fontes estatísticas disponíveis, por um lado, e a falta de registo dos tipos de migração objecto deste
estudo, por outro, contribuem para que não seja possível traçar, com o detalhe e a acuidade
desejáveis, um mapa estatístico da migração circular e da migração temporária em Portugal.
De facto, a circulação migratória ou migração circular é um fenómeno estatisticamente invisível em
Portugal, o que não significa que não ocorra mas apenas que não dispomos de ferramentas de
registo que o permitam captar. Já no que respeita à imigração temporária, o único registo estatístico
disponível respeita à emissão dos Vistos de Estada Temporária, concedidos nas representações
diplomáticas ou nos postos consulares portugueses em países terceiros, e que fica aquém do
necessário na captura estatística deste tipo específico de migração.
No que concerne à emissão de Vistos de Estada Temporária, até à entrada em vigor da actual Lei de
Imigração as estatísticas permitiam uma distinção quanto à finalidade da emissão deste tipo de
vistos subdividindo-se em 4 categorias: Actividade profissional no desporto ou nas artes;
Actividade de Investigação ou altamente qualificada; Estudo; e Estada temporária (ver quadro 3.1).
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Quadro 3.1 - Vistos de Estada Temporária (VET) emitidos entre 2002-2007 (tipos seleccionados)
Actividade
profissional no
desporto ou nas
artes

Actividade de
Investigação ou
altamente
qualificada

2002

693

0

3955

3922

2003

570

9

3658

4273

2004

740

91

3280

3897

2005

912

171

4051

4300

2006

729

175

4504

5598

2007

419

120

1836

3936

Ano

Estudo

Estada
Temporária

Fonte: MNE/DGACCP

Actualmente, de acordo com a Lei de Imigração podem ser concedidos, nas representações
diplomáticas ou nos postos consulares portugueses, os seguintes tipos de vistos: visto de escala,
visto de trânsito, visto de curta duração, visto de estada temporária e visto de residência. Na actual
Lei desaparecem as figuras do visto de estudo e do visto de trabalho, incorporadas no visto de
residência, 105 pelo que parte dos dados que importaria caracterizar estão agora omissos.
No que respeita à estada temporária, podem ser concedidos, nas representações diplomáticas ou nos
postos consulares portugueses, vistos de Estada Temporária que, de acordo com o fim a que se
destinam, podem ser vistos E2 - Visto de Estada Temporária para Transferência de Cidadãos
nacionais de Estados Partes na OMC (prestação de serviços ou formação profissional); E3 – Visto
de Estada Temporária para exercício de actividade profissional subordinada ou independente
temporária; e E4 – Visto de Estada temporária para exercício de Actividade de Investigação ou
altamente qualificada. Os vistos de estada temporária (tipos E2, E3 e E4) emitidos nas
representações diplomáticas ou nos postos consulares portugueses podem ser objecto de uma
prorrogação de permanência em território nacional, mas pressupõem estadas de duração curta, que
não excedam o período de um ano (cf. art. 54º, nº 1, alíneas b), c) e d) da Lei 23/2007 de 4 de Julho).

105

Cf. Artigo 62.º da Lei de Imigração, no que se reporta ao anterior visto de estudo; artigos 59.º e 60.º do mesmo
diploma, no que respeita à figura do visto de trabalho, tanto para o exercício de actividade profissional subordinada,
como para o exercício de actividade profissional independente (havendo a referir a possibilidade de, em actividades
profissionais subordinadas, de carácter temporário, poder vir a ser concedido visto de estada temporária - artigo 56.º).
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Quadro 3.2 - Vistos de Estada Temporária (VET) emitidos em 2008-2009

Ano

E2 - Transferência de
Cidadãos nacionais de
Estados Partes na
OMC

E3 - Actividade
profissional
subordinada ou
independente
temporária

E4 - Actividade de
Investigação ou
altamente qualificada

2008

494

666

740

2009

369

278

465

Fonte: MNE/DGACCP 1

E2 - Visto de Estada Temporária para Transferência de Cidadãos nacionais de Estados Partes na OMC (prestação de serviços ou
formação profissional)
E3 - Visto de Estada Temporária para exercício de actividade profissional subordinada ou independente temporária
E4 - Visto de Estada temporária para exercício de Actividade de Investigação ou altamente qualificada

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

64

Migração Circular e Temporária em Portugal

4. Conclusões
4.1 Boas práticas relacionadas com a gestão da migração circular e temporária
Há que desconstruir a ideia que a migração circular/temporária só assume esta natureza enquanto o
migrante não consegue efectivar uma estadia mais durável num país de acolhimento. A migração
circular deve assumir-se como um tipo de migração alternativa à migração de longa duração ou
migração permanente, sendo a migração temporária uma forma sazonal, uma migração repetitiva ou
uma migração com objectivos definidos previamente (e.g. para estudo, formação ou exercício de
uma actividade cívica), uma opção complementar à migração permanente ou de longa duração.
A legislação portuguesa em matéria de imigração contém já um conjunto de disposições destinadas
a promover o carácter circular da migração, nomeadamente, ao permitir que todas as categorias de
nacionais de países terceiros titulares do estatuto de residente possam sair do país, durante períodos
determinados, sem perderem esse estatuto, mas não promove politicas activas de apoio a esta
circularidade migratória. Todavia, embora ocorra e possa ser detectado a existência de uma
circulação migratória dos imigrantes presentes em território nacional, a inexistência de um registo
estatístico desta circularidade migratória impede uma avaliação do impacto real deste regime no
contexto migratório nacional. A escassez de dados sobre esta realidade limita, efectivamente, a sua
avaliação no caso português. Os dados existentes sobre transnacionalismo e práticas transnacionais
de alguns grupos imigrantes em Portugal permite, no entanto, formular a hipótese de que o recurso a
este mecanismo, por parte dos residentes em Portugal tem sido, até à data, bastante reduzido o que é
igualmente confirmado pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. 106
A concepção de programas de migração circular específicos (como os com acordos bi ou
multilaterais com Cabo Verde e a Ucrânia relevados neste estudo), de acordo com as necessidades
dos países interessados, parece ser o exemplo de uma boa prática já existente e que deve ser
generalizada. Estes programas, que devem ser desenhados caso a caso, permitirão aos migrantes
entrar em Portugal para trabalhar, estudar ou exercer outras actividades, durante um período de
tempo determinado, através de canais privilegiados, concebidos de acordo com os procedimentos e
pressupostos concretos definidos pelos Estados envolvidos. Porém, todos os programas devem estar
sujeitos a avaliações periódicas que permitam ir afinando as suas boas práticas. Um bom
106

Veja-se, por exemplo, Marques, J. C.; Góis, P. (2008), "Peut'on mesurer les pratiques transnacionales? Les raisons
de la faiblesse des pratiques transnationales des Cap-Verdiens au Portugal et des Portugais en Suisse", Revue
Européenne des Migrations International.
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ensinamento nesta área poderá ser recolhido do programa-piloto estabelecido com a Ucrânia que
permitirá, após a sua avaliação final, aferir de quais as vantagens e desvantagens do sistema por
agora implementado em condições reais.
Em termos de enquadramento legal, a Lei de Imigração (artigo 3.º da Lei n.º 23/2007) define
“actividade profissional de carácter temporário” como aquela que tem carácter sazonal ou não
duradouro, que não ultrapasse seis meses. 107 Na Lei de imigração a entrada e permanência para o
exercício de uma actividade temporária faz-se ao abrigo de um visto de estada temporária para
exercício de actividade profissional subordinada ou independente. No que se refere ao exercício de
uma actividade temporária de investigação ou altamente qualificada, estes vistos são concedidos por
um período de tempo “inferior a um ano”. Em nosso entender, dada a juventude desta Lei, cuja
entrada em vigor coincide com uma crise económica e financeira em Portugal, com reflexos óbvios
na necessidade de mão de obra, deverá deixar-se passar algum tempo e criar condições para que o
processo de procura de trabalhadores, por parte das entidades empregadoras, se torne uma rotina. A
conclusão a tirar é que, na actual crise de emprego, a existência de mão-de-obra nacional e
estrangeira (legal ou ilegal), disponível em território nacional, obstará, em muitos casos, o recurso à
admissão de nacionais de Estados terceiros, que pretendam exercer em território nacional uma
actividade profissional subordinada de carácter temporário, com recurso a um visto de estada
temporária, nos termos do artigo 56.º da Lei n.º 23/2007.
No que respeita à implementação e rotinização de procedimentos de contratação, a análise dos
projectos piloto ou de acordos de cooperação já implementados (e.g. com a Ucrânia ou Cabo Verde)
revela que falta igualmente que os mercados de trabalho dos países de origem, em conjunto com o
mercado de trabalho em Portugal, criem estruturas empresariais de mediação. Não há, por enquanto
empresas de mediação entre os mercados de trabalho dos países de origem e de destino, sendo
apenas as estruturas e instituições públicas a realizarem essa mediação. No que se refere ao
envolvimento das diferentes estruturas existentes em Portugal, falta que as comunidades de prática,
ligadas ao processo de recrutamento de trabalhadores estrangeiros, afinem também rotinas de
colaboração (e.g. IEFP, SEF, DGACCP).
Torna-se necessário ainda destacar que a legislação portuguesa se apresenta como humanista no
enquadramento dos estrangeiros residentes ou presentes em território nacional, uma vez que há um
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Excepto quando essa actividade seja exercida no âmbito de um contrato de investimento.
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conjunto de direitos universalmente reconhecidos, nomeadamente direito à educação, ou formação
profissional, direito à saúde e direito de acesso à justiça, concretizando o art. 15.º, n.º 1, da
Constituição da República Portuguesa que afirma que: "Os estrangeiros e os apátridas que se
encontrem ou residam em Portugal gozam dos direitos e estão sujeitos aos deveres dos cidadãos
portugueses". No artigo 83.º da Lei n.º 23/2007 estes direitos são explicitamente concedidos aos
cidadãos estrangeiros portadores de uma Autorização de Residência, num exemplo de boas práticas
que sublinhamos aqui. Complementarmente é de assinalar que também o Código de Trabalho (Lei
n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro) assegura a igualdade de tratamento de trabalhador estrangeiro ou
apátrida, prevendo no artigo 4.º que "... o trabalhador estrangeiro ou apátrida que esteja autorizado a
exercer uma actividade profissional subordinada em território português goza dos mesmos direitos e
está sujeito aos mesmos deveres do trabalhador com nacionalidade portuguesa".
4.2 Opções políticas positivas para a migração circular e temporária
No caso português, deve ser realçado, como vimos, o percurso legislativo de construção de políticas
migratórias consistentes ao longo das últimas décadas e que, no essencial, privilegiam a entrada no
país e inserção na sociedade portuguesa de imigrantes de tipo permanente ou de longa duração.
Apesar desta preferência, a legislação portuguesa contempla quer a migração de curta duração, quer
a migração temporária, tal como exposto acima. O estabelecimento de acordos de migração
temporária com países de origem dos imigrantes em Portugal, nomeadamente com a Ucrânia e com
Cabo Verde, revelam a estratégia que o Estado português prefere prosseguir nestas matérias,
fazendo assentar a migração temporária numa co-responsabilização dos vários actores envolvidos.
4.3 Recomendações relativas à colecta de dados
Uma das formas de obter informação dinâmica sobre a alteração de situação dos migrantes ao longo
do tempo, como a que se refere ao tipo específico de circulação migratória, é através da construção
de painéis de imigrantes (ou de famílias de imigrantes) e de uma investigação longitudinal que os
acompanhe ao longo de períodos mais ou menos longos. 108

108

Estes painéis são um poderoso método de investigação para aferir da circulação migratória e das suas propriedades
mas estão sujeitos a algumas limitações. A recolha de dados através de painel é dispendiosa por indivíduo observado,
especialmente quando é importante obter observações durante um período prolongado. Por outro lado, todos os erros na
recolha de dados de painel podem contaminar as reais alterações experimentadas pelo grupo em estudo (e.g. é
necessário definir à partida quais as dimensões a considerar). Além disso, os dados dos painéis em migrações incorrem
num problema incontornável dado que a repetição da entrevista na mesma casa não garante a existência de um painel.
Os imigrantes, por definição, movem-se e podem ser muito difíceis de acompanhar nesse movimento pelo que a
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Ao nível da recolha de informação mais quantitativa, o registo de entradas e saídas dos territórios
em análise (e.g. território nacional, UE ou Espaço Schengen) só poderá ser feito através da criação
de uma base de dados comum e de registos uniformizados de dados estando porém conscientes de
que esta deverá ser uma estratégia de longo prazo. O Regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo às estatísticas comunitárias sobre migração e protecção internacional 109 afigurase como um elemento determinante na clarificação do tipo de informação solicitada, na
harmonização dos dados, constituindo um estímulo à melhoria da qualidade da informação
estatística em causa, 110 mas necessita de ser alargado a conceitos actuais e actualizados das
migrações internacionais para que possa ser plenamente funcional. É necessário prosseguir de
forma consistente o caminho de promoção de regras comuns para a desagregação estatística. Os
exemplos dos conceitos tratados neste estudo são um bom exemplo do alargamento necessário do
âmbito do actual Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas
comunitárias sobre migração e protecção internacional.
4.4 Recomendações relativas à cooperação com os países de origem e gestão da migração
circular e temporária
A actual Lei de Imigração estabelece um prazo de 30 dias para a decisão de um pedido de visto de
estada temporária, contados a partir da instrução do processo e não do pedido. A Lei não fixa,
porém, qualquer consequência para a omissão do cumprimento do prazo, nomeadamente, não fixa
uma solução de deferimento tácito. A nossa recomendação vai no sentido de estabelecer como
regra, no âmbito dos acordos bi ou multilaterais de migração temporária, que uma vez esgotado este
prazo, estando cumpridos todos os requerimentos legais, a solução seja de deferimento tácito, como
forma de desburocratizar uma das fases do processo.
Para que um sistema de migração circular para trabalhos temporários funcione eficazmente, é
necessário que sejam permitidas estadas temporárias, de entre três a doze meses, renováveis várias

pertença a estes painéis tem que, de alguma forma, ser remunerada para garantir a permanência dos imigrantes (ou
famílias) num tempo longo. Uma alternativa mais fácil mas com outras características poderá passar pela recolha de
histórias biográficas de índole retrospectivo, incidindo sobre migração, emprego e procura de emprego, por exemplo,
numa tentativa de construir tipos comuns entre os migrantes.
109
Regulamento (UE) n.º 351/2010 da Comissão, de 23 de Abril, que aplica o Regulamento (CE) n.º 862/2007 do
Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas comunitárias sobre migração e protecção internacional, no
que diz respeito às definições das categorias dos grupos de países de nascimento, grupos de países de residência
habitual anterior, grupos de países de residência habitual futura e de grupos de nacionalidades.
110
Consultado a 30 de Agosto de 2010 a partir de:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:104:0037:0039:PT:PDF.
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vezes até estar decorrido um período de tempo máximo, após a emissão do primeiro visto de estada
temporária (e.g. 5 ou 10 anos). Simultaneamente, devem ser permitidas sucessivas ausências de
território nacional, com múltiplas entradas, sem que isso afecte o estatuto concedido ao imigrante.
Estas autorizações de estada temporária devem estar ligadas a um fim específico e caducar com a
extinção deste (e.g. trabalho subordinado, estudo, investigação, trabalho independente...). No que
respeita à admissão de migrantes sazonais, a principal medida de promoção do carácter circular
deveria consistir na criação de uma autorização de residência/trabalho plurianual específica para
este tipo de migrantes, que lhes permitiria regressar durante vários anos seguidos para exercerem
um trabalho sazonal. Desta forma pode diferenciar-se o que é distinto, isto é, o modelo de migração
sazonal deve conter mecanismos e autorizações (incluindo títulos de estada temporária) diversos
dos demais tipos de migração já consolidados.
A Directiva relativa ao estatuto dos residentes de longa duração já proporciona possibilidades
interessantes, como a de os Estados-membros autorizarem os migrantes que regressam a manter o
seu estatuto. A Lei de Imigração actual, no seu artigo 85.º, prevê que um titular de uma autorização
de residência temporária se possa ausentar de território nacional por seis meses consecutivos ou oito
meses interpolados, no período total de validade da autorização; e, sendo titular de uma autorização
de residência permanente, se possa ausentar de território nacional 24 meses seguidos ou, num
período de três anos, 30 meses interpolados.
Estão previstos estudos de viabilidade sobre eventuais novas medidas, de que são exemplo os vistos
multi-entrada de longa duração para imigrantes que regressam 111 ou a possibilidade de antigos
migrantes terem prioridade e obterem novas autorizações de residência para um outro trabalho
temporário no antigo país de acolhimento ao abrigo de um procedimento simplificado. 112 Para esse
efeito, poderia, respondendo ao Plano de Acção enunciado em 2005, no âmbito da criação ou
desenvolvimento de instrumentos de apoio às migrações circulares e de retorno, ser criada uma base
de dados da UE de nacionais de países terceiros que tenham saído do espaço da União Europeia no
termo da sua autorização temporária de residência/trabalho (cf. COM(2005) 669 final) 113 . A análise
de viabilidade/oportunidade de uma tal base de dados podia, por exemplo, ser integrada na
111

Consultado a 30 de Agosto de 2010 a partir de:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0669:PT:NOT.
112
Green Paper on confronting demographic change: a new solidarity between the generations, COM(2005)94 final.
Consultado a 30 de Agosto de 2010 a partir de:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2005/com2005_0094en01.pdf.
113
Consultado a 30 de Agosto de 2010 a partir de:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0669:PT:NOT.
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avaliação de impacto que deverá ser efectuada no que respeita ao regime de entradas e saídas. Além
disso, a UE deve prosseguir activamente as suas iniciativas de concepção de regimes de imigração
temporária susceptíveis de contribuírem para optimizar as vantagens de todas as partes, ou seja, as
que correspondam às necessidades de mão-de-obra dos Estados-membros e contribuam
simultaneamente, através do possível retorno, para o desenvolvimento dos países de origem e para a
aquisição de competências e outras vantagens por parte dos migrantes participantes.
O acesso a novos empregos temporários aos trabalhadores que já tenham trabalhado em países da
UE e que tenham regressado aos países de origem deve ser facilitada para encorajar esta migração
circular. No caso português, as medidas destinadas a promover o carácter circular deveriam, em
nossa opinião, centrar-se na prossecução da simplificação dos procedimentos de admissão para
pessoas que já tenham residido legalmente em Portugal (ou num dos países da UE) durante um
determinado período de tempo concedendo-lhes prioridade de acesso aos programas de migração
temporária (e.g. para efeitos de um trabalho sazonal, trabalho altamente qualificado, estudos ou
outras formações). Tal implica o desenvolvimento de uma base de dados actualizada e que,
contendo informação relacionada com o processo migratório, dispense todo um conjunto de
etapas administrativas de entrega e análise de documentação simplificando os procedimentos. A
opção mais produtiva poderá passar por maximizar as bases de dados administrativas já existentes
(de onde se deve extrair a informação estatística), potenciando e rentabilizando a informação que
se encontre na posse do Estado. No caso de Portugal esta opção traduzir-se-ia, concretamente, na
potenciação da base de dados nacional de estrangeiros (onde constam os processos “migratórios”
individuais dos estrangeiros), o que evitaria a criação de novas bases de dados.
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2. Estatísticas
Tabela 1 - Imigrantes da Europa de Leste em Portugal, 2000 e 2001: comparação entre fontes

País de origem

Autorizações de residência
em 2000 (SEF) (1)

Censo de 2001 (2)

Diferença entre (2) e (1)

163

10.793

10.630

Moldávia

15

2.984

2.969

Roménia

369

2.661

2.292

Rússia

519

2.089

1.570

1.066

18.527

17.461

Ucrânia

Total

Fontes: INE, XIV Recenseamento Geral da População, 2001 e SEF, Estatísticas de Estrangeiros, 2000
(http://www.sef.pt/estatisticas/por_sexo_00.pdf)
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