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A Satisfação das Necessidades de Mão-de-Obra através da Imigração

Sumário Executivo
Nos últimos vinte e cinco anos Portugal viu o seu papel mudar nos circuitos das migrações
internacionais. Ao longo do século XX foi essencialmente um exportador de mão-de-obra, papel
aliás que nunca deixou de desempenhar. Contudo, em particular nas últimas décadas do século XX,
assumiu em simultâneo um papel de país receptor de imigração.
Neste quadro, as políticas de imigração do Estado português são relativamente recentes,
constituindo, acima de tudo, uma resposta à mudança de cenário económico e político que fez de
Portugal um país de recepção de imigrantes. Não deixa de ser significativo que desde o XII
Governo Constitucional (1991) até hoje, quase todos os Executivos tenham apresentado uma lei de
imigração própria. Este facto, mais do que reflectir divergências ideológicas entre os diversos
governos, é o reflexo de uma dupla necessidade: responder à entrada efectiva de imigrantes laborais
em Portugal, e transpor para a ordem jurídica interna a produção legislativa comunitária relativa à
imigração.
Num primeiro momento pode afirmar-se que as políticas de imigração estavam em parte
subordinadas às prioridades da política externa portuguesa, com os imigrantes oriundos dos países
lusófonos a serem claramente privilegiados no acesso ao título de residência, quadro que a mais
recente lei da imigração vem alterar, ao colocar em equidade os cidadãos de países terceiros. Já a
necessidade de harmonizar a lei portuguesa com as directivas da Comunidade Europeia manteve-se,
desde o acervo de Schengen até à Directiva do Cartão Azul Europeu, uma prioridade dos
responsáveis políticos.
No trabalho de investigação que se realizou sobre o objecto do presente estudo – a satisfação,
através da imigração, das carências de mão-de-obra na economia portuguesa – constata-se que a
questão do trabalho foi elementar na definição das políticas migratórias portuguesas desde o XII
Governo Constitucional, o que está em consonância com a própria natureza da imigração para
Portugal que, como demonstram as estatísticas, é essencialmente económica ou laboral. Pode dizerse que, de facto, essa imigração veio desde sempre suprir as carências de mão-de-obra da economia
portuguesa, especialmente nos sectores menos qualificados e pior remunerados, pelos quais os
trabalhadores nacionais mostraram menor apetência. Num primeiro momento foram essencialmente
trabalhadores vindos dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), aos quais se
juntaram, a partir de finais da década de 90, os imigrantes da Europa do Leste e mais tarde do
Brasil. No entanto, se estes fluxos vieram suprir necessidades de mão-de-obra em Portugal, não o
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vieram por iniciativa do Estado, nem por intermédio das políticas de imigração, mas sim pela
iniciativa dos próprios imigrantes, que perceberam o aumento das oportunidades de emprego
decorrentes dos grandes projectos de obras públicas. Muitos deles entraram de forma irregular e
permaneceram indocumentados, tendo o Governo, a posteriori, criado as condições para a sua
regularização. Essa regularização a posteriori esteve ligada, nos seus diferentes momentos, à
situação laboral dos imigrantes.
A actual Lei de Imigração, a Lei 23/2007, de 4 de Julho, consagra o sistema de quotas, presente na
lei portuguesa desde 2003. A política de fixação de contingente, comummente conhecida como
política de quotas de imigração, procura responder a um duplo desiderato: o número total de
estrangeiros de países terceiros que Portugal pode receber num determinado período de tempo (por
regra um ano) e o perfil profissional que devem possuir os imigrantes a admitir no país.
Trata-se de adequar a concessão de vistos para exercício de actividade profissional subordinada às
necessidades de mão-de-obra da economia portuguesa que não são preenchidas por trabalhadores
nacionais, comunitários ou outros que residam legalmente em Portugal. Essas necessidades são
objecto de um cálculo efectuado pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS),
desagregado por sector da economia. A fixação de contingente é da competência do Conselho de
Ministros, que estabelece o número máximo de vistos de residência para trabalho subordinado a ser
concedido num ano. Nos dois últimos anos, esse contingente foi fixado em cerca de 3800 vistos. O
executivo justifica a redução, face às entradas de imigrantes em anos anteriores, pela crise
económica e subsequente abrandamento na capacidade de criação de empregos da economia
portuguesa.
A Lei da Imigração contém também disposições específicas para os trabalhadores imigrantes
altamente qualificados, em harmonia com a legislação europeia recente, nomeadamente a Directiva
do Cartão Azul Europeu, precedendo a transposição desta Directiva para a ordem jurídica interna.
Não obstante a escassez de dados estatísticos sobre esta temática, a sua análise faz transparecer a
ideia de que os imigrantes altamente qualificados possui ainda um peso relativamente reduzido no
conjunto dos imigrantes em Portugal, e que algumas das nacionalidades dos países da União
Europeia (UE), se inserem, em grande parte, nesta imigração altamente qualificada.
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Introdução: propósito e metodologia seguida

O propósito principal deste estudo é compreender o modo como, nas últimas décadas, e mais
particularmente nos últimos dois anos, o Estado Português utilizou a imigração como dispositivo
para colmatar as necessidades de mão-de-obra da economia nacional. Assim, pretende-se abordar as
estratégias adoptadas pelos sucessivos governos para suprir essas necessidades, através das diversas
políticas de imigração que foram sendo implementadas, bem como avaliar, na medida do possível, a
eficácia dessas mesmas políticas em colmatar as necessidades de trabalhadores da economia
portuguesa que não são satisfeitas pelos trabalhadores portugueses e comunitários.
Este estudo aborda ainda a influência que a legislação comunitária tem vindo a exercer nas últimas
décadas, na definição do quadro legislativo português que regula a imigração laboral. Nesse sentido,
o estudo proporciona uma visão global da evolução das políticas migratórias no que respeita à
questão da imigração laboral, nas duas últimas décadas, permitindo, ao mesmo tempo, compreender
a evolução dos fluxos e dos stocks de imigração laboral desde 2006 até hoje. O presente estudo
procurou igualmente conhecer o modo como as necessidades de mão-de-obra imigrante de diversos
graus de qualificação foram abordadas, isto é, quais as estratégias específicas que a lei desenhou
para facilitar, por um lado, a entrada de mão-de-obra altamente qualificada, e por outro, permitir a
entrada de trabalhadores para os sectores menos qualificados da economia.
O presente estudo foi elaborado pelo Ponto de Contacto Nacional 1 (PCN) da Rede Europeia das
Migrações 2 (REM) criada pela Decisão do Conselho 2008/31/CE, de 14 de Maio de 2008. 3 O PCN
português é assegurado pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 4 (SEF), que recorre aos serviços
de investigação e consultoria nas ciências sociais e humanas da Númena – Centro de Investigação
em Ciências Sociais e Humanas 5 para o apoiar no cumprimento no programa de trabalhos definido
pela Rede Europeia das Migrações (REM) para 2010. A redacção deste estudo esteve a cargo de
Bruno Dias e Sílvia Lima da Númena. A revisão foi assegurada por Edite Rosário e Tiago Santos,
da Númena, e por Ana Bela Antunes do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do
Trabalho e da Solidariedade Social (GEP-MTSS). A edição, ao nível do SEF, foi coordenada por

1

Ver http://rem.sef.pt.
Ver http://emn.sarenet.es.
3
Ver http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:131:0007:0012:PT:PDF.
4
Ver http://www.sef.pt.
5
Ver http://www.numena.org.pt/entrada.asp.
2
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João Ataíde e Maria José Torres, tendo contado com a colaboração de Alexandra Bento, Pedro Dias
e Pedro Sousa. Para a elaboração deste estudo o SEF contou igualmente com os contributos de dois
dos seus peritos, Jorge Portas e Verónica Nogueira.

1.1

Metodologia

Neste estudo, a abordagem às estratégias de satisfação das necessidades de mão-de-obra através da
entrada de trabalhadores estrangeiros foi feita, a dois níveis: o nível das políticas e o nível da
realidade efectiva da imigração laboral para Portugal. Procurou-se expor as grandes linhas das
políticas do Estado Português referentes à imigração laboral na última década e também caracterizar
os movimentos de trabalhadores estrangeiros que efectivamente tiveram lugar em Portugal.
A metodologia adoptada para a compreensão da relação entre as políticas estatais e as realidades
efectivas da imigração assentou na análise documental de dois grandes tipos de fontes: os
documentos legislativos e os documentos estatísticos. Estas fontes foram os meios privilegiados de
acesso aos dois níveis acima referidos: o das orientações políticas consagradas na lei e o dos fluxos
migratórios. É nos diplomas legais que se encontram plasmadas as estratégias e orientações
políticas nacionais referentes à imigração, nomeadamente na sua relação com o mercado de
trabalho, por exemplo, de que modo é que a obtenção de um documento válido de residência está
subordinado ao exercício de uma actividade profissional. Todavia esta abordagem não pode
circunscrever-se à mera análise legislativa, mas terá também de incluir a apreciação de outros
documentos, nomeadamente as fontes estatísticas, que permitem avaliar o alcance e os resultados
das opções legislativas. Através da informação estatística procurou-se elaborar uma caracterização
dos fluxos migratórios laborais para Portugal desde 2004, atendendo à sua composição nacional e à
divisão pelas categorias profissionais, embora com as limitações que serão apontadas e
desenvolvidas nos pontos seguintes.
A dicotomia entre, por um lado, a política legislativa, e por outro os fluxos migratórios reais
(traduzidos em números) não deve encerrar o inquérito num dualismo absoluto entre aquelas duas
realidades. Deve-se também ter em atenção o nível intermédio entre as políticas, tal como são
definidas pelos decisores, e o registo das entradas efectivas, isto é o nível da aplicação das políticas.
Esse nível intermédio passa pelo controlo de fronteiras exercido pelo SEF, bem como por todos os
mecanismos e trâmites para a aquisição efectiva de um documento legal de residência em Portugal.
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No que respeita à questão da satisfação das necessidades de mão-de-obra através da imigração é
preciso ter em conta que a política actualmente em vigor, prevê apenas a entrada de um certo
número de estrangeiros para exercício de actividade profissional subordinada. Esse limite é
determinado a partir de uma avaliação, por parte dos organismos designados pela lei, das
necessidades de mão-de-obra que não são satisfeitas pelos trabalhadores que são objecto de
preferência nos termos que a lei estipula. O processo de fixação desse contingente – ou seja, a
determinação do número de trabalhadores estrangeiros não incluídos nos grupos preferenciais –
deverá pois ser analisado no presente estudo e, na medida do possível, descrito em detalhe tendo em
consideração as necessidades de mão-de-obra conforme o tipo de qualificações do trabalho em
causa.

1.1.1

Metodologia adoptada na identificação das fontes

A escolha das fontes obedeceu às exigências em termos da informação requerida pelas
especificações emanadas pela REM para este estudo. A existência de uma Rede Nacional de
Migrações, articulada pelo PCN, permitiu agilizar os procedimentos de cedência da informação
complementar necessária, por parte dos organismos governamentais que a integram. No caso das
fontes de informação qualitativa, nomeadamente os documentos legais, foi dada preferência a fontes
oficiais, como o portal da Internet do SEF. A consulta dos relatórios de necessidades de mão-deobra foi relevante para a compreensão dos mecanismos de identificação e determinação das
necessidades de mão-de-obra em cada sector de actividade e, portanto, dos dispositivos
operacionais para a fixação anual dos contingentes de imigração a serem admitidos para exercício
de actividade profissional.
Para corresponder ao pretendido no ponto 3 das especificações, recorreu-se inicialmente a duas
fontes principais 6 para a elaboração das tabelas referentes aos stocks e aos fluxos de estrangeiros,
divididos pelas respectivas categorias profissionais e nacionalidades. Os critérios de selecção destas
fontes obedeceram ao seu nível de fiabilidade e de actualidade. Contudo, em ambos os casos e para
variáveis distintas, estas fontes acusaram alguma inconsistência o que justificou a realização de um
ensaio com uma terceira fonte. No ponto 3.2 verificar-se-à que os estudos realizados para a
construção dos quadros estatísticos revelaram a necessidade e o interesse em desenvolver na Base

6

Gabinete de Estratégia e Planeamento e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.
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de Dados do SEF sobre estrangeiros em Portugal – Sistema Integrado de Informação (SIISEF) – o
tratamento de variáveis que não integram a estrutura base do próprio sistema. Desta forma, será
possível, alcançar uma melhoria significativa na qualidade da informação relativa ao universo dos
residentes legais em Portugal na generalidade e, quanto à sua actividade e ocupação profissionais,
em particular.
Para retratar a situação do desemprego dos trabalhadores estrangeiros foram utilizados os dados dos
Relatórios Estatísticos Mensais do Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP). Esta
base de dados, actualizada, é a única fonte de que se dispõe para avaliar o desemprego dos nãonacionais.

1.1.2

Tipos de informação e de fontes

Na análise das políticas de imigração económica definidas pelo Estado português, a principal fonte
utilizada foi a legislação produzida durante a última década. Esta permite traçar a evolução da
abordagem e intervenção do Estado face à questão da entrada de mão-de-obra de países terceiros e a
sua inserção no mercado de trabalho. Recorreu-se, complementarmente, a fontes secundárias, tais
como trabalhos de investigação científica referentes às políticas migratórias em Portugal nos
últimos anos.
*
A Direcção-Geral da Segurança Social (DGSS), 7 interlocutor institucional que integra a Rede
Nacional das Migrações, colaborou e contribuiu na elaboração conjunta deste estudo com o SEF,
com informação estatística relativa ao número de pessoas singulares com pelo menos uma
remuneração declarada e/ou com uma contribuição paga à segurança social, por nacionalidade e por
sexo, para os anos de 2004 a 2009. A informação disponibilizada é apresentada por nacionalidade e
agregada em grupos de países de acordo com critérios geográficos e políticos designadamente
países da UE, outros países da Europa, PALOP, Países de África, Países da Ásia, Países da América
e Países da Oceânia.

7

Acessível a partir de http://www.mtss.gov.pt.
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Para caracterizar os processos de determinação das necessidades de mão-de-obra a serem
preenchidas por trabalhadores nacionais de países terceiros, a principal fonte foi os relatórios de
necessidades de mão-de-obra relativos a 2008 (inclui o último trimestre de 2007), 2009 e 2010,
facultados pelo GEP-MTSS.
As principais fontes adoptadas para a análise e avaliação quantitativos, foram os dados
disponibilizados pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP-MTSS), 8 interlocutor
institucional da Rede Nacional das Migrações e os do SEF. Os primeiros continham informação
relativa aos trabalhadores por conta de outrem, nacionais e estrangeiros, ao serviço de entidades
singulares e colectivas e da administração central, regional e local e dos institutos públicos
(trabalhadores com contrato individual de trabalho). A partir dos dados do SEF pretendeu-se
quantificar os stocks e os fluxos de entrada de trabalhadores estrangeiros e a respectiva
caracterização profissional.

1.1.3

Organizações contactadas e cooperantes

Na recolha e selecção de informação relevante foram contactados a DGSS, o SEF e o GEP-MTSS.
Cooperaram na disponibilização de informação, a Segurança Social, nomeadamente no que respeita
a informação estatística acerca de contribuições de nacionais de países terceiros para a Segurança
Social. O SEF que através de dois dos seus peritos contribuíram com o seu know-how em questões
relacionadas com a UE e no esclarecimento dos procedimentos relativos à política de fixação de
quotas, assim como sobre a implementação do Cartão Azul Europeu. O GEP-MTSS, conforme
referido anteriormente, contribuiu com a disponibilização dos quatro últimos Relatórios de
Oportunidades de Mão-de-Obra, de 2007 a 2010.

1.1.4

Dificuldades enfrentadas

Em termos de dificuldades registadas, assinala-se o tratamento da informação de alguns dos dados
estatísticos e o esforço empreendido e não previsto inicialmente no exercício de construção dos
quadros estatísticos, no qual se despendeu uma quantidade de tempo não negligenciável. Este

8

Acessível a partir de: http://www.gep.mtss.gov.pt.
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exercício consistiu na extracção de dados do SIISEF, segundo os critérios requeridos pelas
especificações, seguido de um ensaio de combinação de diversas fontes.
No entanto e face ao exposto, assumindo a fragilidade da qualidade e fiabilidade dos dados
estatísticos para os fins pretendidos, os autores em concordância com o PCN, optaram pela sua não
apresentação.

1.1.5

Desvios face às especificações

O principal desvio face às especificações do estudo prende-se com a dificuldade de preencher as
tabelas estatísticas requeridas para o Anexo 2. Essa dificuldade resulta das limitações das próprias
fontes quantitativas disponíveis em Portugal, nomeadamente no que diz respeito ao nível de
desagregação dos dados. Havendo necessidade de comparar dados de trabalhadores nacionais com
trabalhadores estrangeiros, recorreu-se inicialmente a duas fontes distintas, ambas revelando
diferentes lacunas e, na sua combinação, impossibilidades de confronto e comparabilidade. Os
Quadros de Pessoal do GEP-MTSS – que disponibilizam informação sobre todos os trabalhadores
em território nacional, distinguindo nacionais de estrangeiros – reportam-se apenas aos
trabalhadores por conta de outrem que, num dado ano, se encontram ao serviço de uma empresa ou
estabelecimento. Desta forma, tais Quadros não permitem a desagregação cruzada por
nacionalidade e grupos de profissões, tendo a informação para os trabalhadores estrangeiros sido
recolhida junto de outra fonte, no caso, a base dados do SEF, o SIISEF. Desenvolvidas abordagens
à filtragem da informação do SIISEF para cruzamento de variáveis como “nacionalidade”, “idade”,
“género” e “ocupação profissional”, detectou-se um défice no preenchimento dos campos relativos
a esta última variável. Esta lacuna deriva do facto de a mesma variável não constituir um campo de
preenchimento obrigatório no próprio sistema, nem ser da área de actuação directa do próprio SEF.
Em face do exposto, assinalam-se as seguintes dificuldades: por um lado, os dados sobre “grupos de
profissões” dos Quadros de Pessoal e a “ocupação” do SIISEF que não obedecem à mesma
classificação e não são, por isso, comparáveis, nem tão-pouco retrovertíveis para as categorias das
especificações; e, por outro, face à dimensão de casos omissos para a variável “ocupação”
consideraram-se inviáveis os dados resultantes das diversas queries submetidas ao SIISEF.
Concluiu-se, portanto, pela impossibilidade de completar as Tabelas do Anexo estatístico.
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Com o objectivo de publicar dados estatísticos relevantes, embora à margem das especificações,
optou-se por incluir a Tabela 5.1 que permite cruzar os níveis de qualificação por sectores de
actividade, comparando os trabalhadores nacionais com os estrangeiros, no seu todo, para os anos
de 2004 a 2008. Os dados constantes na referida tabela são provenientes dos Quadros de Pessoal do
GEP-MTSS.
Elaborou-se ainda uma outra tabela com os dados do desemprego de estrangeiros constantes dos
Relatórios Estatísticos Mensais do IEFP (Tabela 6). Esta informação requerida no corpo das
especificações, constitui uma das variáveis citadas nos relatórios de fixação de contingente como
sendo importante para a sua determinação. Na sua elaboração procurou-se, dentro do possível,
respeitar a estrutura das tabelas eleitas como obrigatórias para o presente estudo.

1.1.6

Caveats

A interpretação da Tabela 5.1 deve fazer-se tendo presente que os dados que ali constam se referem
apenas aos trabalhadores por conta de outrem declarados pelas suas entidades empregadoras.
Assim, o universo que diz respeito aos trabalhadores independentes não está contemplado na fonte
usada – os Quadros de Pessoal do GEP-MTSS – sublinhando ainda o facto de que não se incluem
nestes dados os trabalhadores em situação irregular, nacionais ou estrangeiros.
A análise dos dados do desemprego de estrangeiros constantes dos Relatórios Estatísticos Mensais
do IEFP, e que neste estudo temático estão vertidos na Tabela 6, encontra o óbice daqueles
registarem apenas o número de desempregados que se inscrevem nos centros de emprego. Esta
informação não inclui, portanto, todos aqueles que, estando em situação de desemprego efectivo,
não tomaram a iniciativa de se inscrever num centro de emprego, quer tenha sido por falta de
informação, por desconfiança face aos mecanismos estatais, ou por simples descrença em relação
aos benefícios que tal inscrição lhes pudesse oferecer. De ressalvar, que os dados disponibilizados e
subsequente análise, incidem e reflectem apenas uma parte da realidade do desemprego em
Portugal, pelo que se aconselha cuidado e rigor na interpretação que dos mesmos se possa inferir.

1.2

Definições

Os termos-chave deste estudo são harmonizados, sempre que possível, quer com o sentido que lhes
é atribuído nas especificações para a elaboração deste estudo, quer com o estabelecido no glossário
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REM. Contudo, constatou-se que este equilíbrio nem sempre foi possível, uma vez que existem
alguns desencontros entre os conceitos definidos no glossário REM e os que são adoptadas na lei e
nos instrumentos oficiais portugueses, em que os mesmos têm de adaptar-se e corresponder às
políticas do Estado português.
Estas diferenças não ser devem ser descuradas, quando se pretende estabelecer uma comparação
entre as realidades dos diferentes Estados-Membros, nomeadamente no que respeita às diversas
categorias em que se podem incluir os trabalhadores migrantes.
Assim, na Lei da Imigração, Lei 23/2007, de 4 de Julho, Artigo 3.º, a), «Actividade Altamente
Qualificada » é definida 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». No que concerne às qualificações, o supra citado
diploma faz apenas referência às actividades altamente qualificadas. O conceito de «Trabalhador
com Baixas Qualificações» (Low Skilled Worker) ou a trabalhar nos sectores menos qualificados, é
por isso usado ao longo do estudo apenas no sentido dado pelo glossário REM. Por sua vez, a noção
de «Investigador» usada na legislação portuguesa e neste estudo apresenta algumas diferenças em
relação à definição REM. Esta última compreende os indivíduos que acedem a programas de
doutoramento, seleccionados por uma unidade de investigação para realizar um projecto. 9 Na Lei da
Imigração, a figura de «Investigador» corresponde a «um nacional de Estado terceiro titular de uma
qualificação adequada de ensino superior, que seja admitido por um centro de investigação para
realizar um projecto de investigação que normalmente exija a referida qualificação». Os programas
de doutoramento estão, na Lei da Imigração, consagrados na alínea i) do Artigo 3.º, que define o
«Estudante do Ensino Superior» como «o nacional de um Estado terceiro que tenha sido aceite por
um estabelecimento de ensino superior para frequentar, a título de actividade principal, um
programa de estudos a tempo inteiro, conducente à obtenção de um grau académico ou de um
diploma do ensino superior reconhecido, podendo abranger um curso de preparação para tais
estudos ou a realização de investigações para a obtenção de um grau académico».

9

Asylum and Migration Glossary – A Tool for Better Comparability – produced by the European Migration Network,
2010, p. 143. Consultado a 30 de Maio de 2010 em pdf descarregado a partir de:
http://rem.sef.pt/forms/content.aspx?MenuID=2&Publico=1.
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O termo «Imigração Laboral» é assumido neste estudo no mesmo sentido em que o Glossário REM
usa a expressão Economic Migration. 10 Do mesmo modo, ao longo deste estudo a referência a
«Trabalhador Imigrante» é utilizada na sua acepção mais lata, à fixada pela «Convenção das Nações
Unidas para a Protecção dos Direitos de todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas
Famílias». 11 A expressão «Imigrante Indocumentado» ou «Imigrante Irregular» é usada de acordo
com a definição que lhe é dada no Glossário REM. 12

10

Asylum and Migration Glossary – A Tool for Better Comparability – produced by the European Migration Network,
2010, p. 100. Consultado a 30 de Maio de 2010 em pdf descarregado a partir de:
http://rem.sef.pt/forms/content.aspx?MenuID=2&Publico=1.
11
Asylum and Migration Glossary – A Tool for Better Comparability – produced by the European Migration Network,
2010, p. 97. Consultado a 30 de Maio de 2010 em pdf descarregado a partir de:
http://rem.sef.pt/forms/content.aspx?MenuID=2&Publico=1.
12
Asylum and Migration Glossary – A Tool for Better Comparability – produced by the European Migration Network,
2010, p. 94. Consultado a 30 de Maio de 2010 em pdf descarregado a partir de:
http://rem.sef.pt/forms/content.aspx?MenuID=2&Publico=1.
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2

2.1

A abordagem de Portugal às políticas de migração económica

O trabalho nas políticas migratórias

Ao considerar as políticas de imigração adoptadas pelo Estado português na última década,
constata-se a centralidade da questão do trabalho na legislação que regula a entrada de estrangeiros
em território nacional. De facto, na actual “Lei da Imigração” – Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho 13 – a
concessão de um título de residência a nacionais de países terceiros está profundamente relacionada
com a ocupação de um posto de trabalho. Note-se, contudo, que este não é o único propósito que
preside à concessão do estatuto de residente a nacionais de países terceiros em Portugal, a
reunificação familiar é igualmente um fundamento relevante.
A centralidade do trabalho na regulação de fluxos migratórios, não é uma característica inovadora
da actual lei, mas sim uma tendência das políticas do Estado no período em consideração neste
estudo. É preciso tomar em conta que a própria regulação da imigração é uma questão relativamente
recente no quadro da política portuguesa.
Ao longo do século XX Portugal foi-se assumindo cada vez mais como um país de exportação de
mão-de-obra do que propriamente de importação. Esta tendência começou a mudar na década de
1980, e desde então não parou de se intensificar, sendo reflexo dessa tendência que a população
estrangeira legalmente residente em Portugal passasse de 50.000 em 1980 para mais de 450.000 em
2009. 14 Em resposta a este crescimento da população estrangeira residente e a exercer uma
actividade profissional em Portugal, a questão da imigração foi-se inscrevendo na agenda dos
sucessivos Governos constitucionais, numa tentativa de regular os fluxos migratórios, regulação
essa que, a partir da primeira década do século XXI, passa a estar legalmente vinculada a uma
avaliação das condições do mercado de trabalho.
No contexto em que se inscreve a análise realizada – o crescimento da imigração para Portugal nas
últimas décadas – a questão do trabalho é fundamental. A escolha de Portugal como país de destino
por parte das muitas dezenas de milhar de trabalhadores que entraram e se estabeleceram desde os

13

Acessível a partir de: http://www.sef.pt/documentos/56/NOVA%20LEI%20ESTRANGEIROS.pdf.
Em 1980, 50.750 estrangeiros tinham residência em situação regular em Portugal. Em 2009 o número de estrangeiros
em situação regular ascendeu a 454 191. Informação disponível no Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo 2008 do
SEF. Acessível a partir de: http://sefstat.sef.pt/Docs/Rifa_2009.pdf.
14
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anos 80 relaciona-se com a percepção, por parte destes, de um aumento da procura de trabalho
pouco qualificado. Esse aumento efectivo decorre da entrada de Portugal na Comunidade
Económica Europeia (CEE) em 1986; da entrada dos fundos europeus, e do desenvolvimento de
grandes projectos de obras públicas que se seguiram pelos anos noventa afora, como sejam as infraestruturas rodoviárias, o Centro Cultural de Belém, a Expo-98, os estádios para o Euro-2004 e o
metro da cidade do Porto, entre outros.
Nos próximos parágrafos, pretende-se percorrer brevemente as leis de imigração dos sucessivos
governos constitucionais, desde a década de 1990 até à actualidade, realçando os aspectos em que o
controlo dos fluxos migratórios se relaciona com a questão da satisfação das necessidades de mãode-obra em Portugal. Compreender o propósito das leis na sua relação com o mercado de trabalho
implica ter presente o contexto económico-social – nacional e internacional – no qual as políticas se
inserem, intervêm e ao qual são, muitas vezes, resposta directa. Convém, ainda, recordarr que as
teorias da imigração não se limitam a considerar o processo como um fenómeno independente, a
que as leis dos Estados vêm dar resposta. O quadro político e institucional de um determinado
Estado condiciona ele próprio os fluxos migratórios que escolhem esse país como destino. 15
Importa também entender que esse quadro político e institucional não se restringe às leis de
imigração, mas também a outros instrumentos políticos, porventura mais conjunturais, como sejam
as regularizações extraordinárias, os acordos bilaterais, ou mesmo o quadro legal de aquisição de
nacionalidade.
*
A entrada de Portugal na CEE em 1986 veio determinar duplamente as políticas de Portugal face à
imigração: institucionalmente e de um ponto de vista económico-social. No que diz respeito a este
segundo ponto, e como já foi referido, a adesão à Comunidade Económica trouxe consigo o início
da entrada dos fundos estruturais em Portugal e o consequente aumento do investimento público.
Resultou igualmente numa maior internacionalização da economia portuguesa, contribuindo para
passar o sinal definitivo para o exterior de que Portugal estava politicamente estabilizado. 16 Estes
factores conjugados conduziram a um aumento do investimento estrangeiro em Portugal e, por sua

15

CARVALHO, João, A Política de Imigração do Estado Português entre 1991 e 2004, Alto-Comissariado para a
Imigração e Dialogo Intercultural, Lisboa, 2009, p. 20.
16
A década precedente fora de turbulência política, associada à transição de regime verificada com a revolução de 25 de
Abril de 1974.
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vez, da necessidade de trabalhadores altamente qualificados, em parte preenchida por trabalhadores
europeus e brasileiros. 17 Por seu lado, a entrada dos fundos estruturais e o consequente
desenvolvimento de obras públicas levou a um aumento da actividade no sector da construção civil,
que despoletou um crescimento na necessidade de mão-de-obra pouco qualificada para este sector,
satisfeita em grande parte por mão-de-obra imigrante. Convém recordar que, ao longo de todo este
período, Portugal não deixou de ser um país de emigração – o que veio trazer importância acrescida
à entrada de trabalhadores estrangeiros. Os imigrantes que então vieram para Portugal eram na sua
maioria oriundos dos PALOP, tendo muitos entrado em Portugal de forma irregular.
De um ponto de vista institucional a entrada na CEE e a adesão ao Acordo de Schengen, em 1991,
trouxeram consigo a necessidade de Portugal alterar a lei de entrada, permanência saída e
afastamento de estrangeiros em território nacional, em virtude da obrigação de harmonizar a lei
portuguesa com as disposições comunitárias. Estas obrigações podem traduzir-se, simplificando,
num duplo movimento: diminuição progressiva dos entraves à circulação nas fronteiras internas
comuns e reforço de vigilância e controlo nas fronteiras externas do espaço Schengen. Neste
quadro, o XII Governo Constitucional 18 apresentou no Parlamento um pedido de autorização
legislativa para rever o Decreto-Lei n.º 264-B/81, de 3 de Setembro, 19 o diploma que então regulava
a imigração, com vista a harmonizar a legislação portuguesa na matéria com as directivas
comunitárias. Ao mesmo tempo que se consagrava o direito de entrada, circulação e residência dos
cidadãos comunitários em território nacional, os mesmos direitos para os cidadãos de países
terceiros ficaram subordinados a um conjunto de condições, resultantes da necessidade de fazer
vigorar o sistema de vistos de entrada de acordo com as regras de Schengen. Esta autorização
parlamentar ficou consagrada na Lei n.º 13/92, de 23 de Julho, 20 da qual saíram: 1) o Decreto-Lei
n.º 60/93, 21 que se dirigia aos nacionais dos Estados-Membros; 2) o Decreto-Lei n.º 59/93, 22 que se

17

Na década de 1980, assistiu-se a uma vaga de imigração de trabalhadores qualificados do Brasil, que vieram ocupar
postos nas áreas da medicina dentária, marketing, gestão, etc. Uma segunda vaga de imigração do Brasil, sobretudo
desde o início do novo século, é maioritariamente composta por imigrantes com menos qualificações, que veio
maioritariamente trabalhar nos sectores do comércio e restauração.
18
O XII Governo Constitucional tomou posse a 31 de Outubro de 1991, sendo constituído pelo Partido SocialDemocrata, com base nos resultados das eleições de 6 de Outubro de 1991. Terminou o seu mandato a 28 de Outubro de
1995, na sequência do termo normal da legislatura. Acessível a partir de:
http://www.portugal.gov.pt/pt/GC12/Pages/Inicio.aspx.
19
Acessível a partir de: http://dre.pt/pdf1sdip/1981/09/20201/00110024.pdf.
20
Lei n.º 13/92 de 23 de Julho, consultada a 21 de Maio de 2010 a partir de:
http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/Leg_geral_docs/LEI_013_92.htm.
21
Decreto-Lei n.º 60/93 de 3 de Março, consultado a 21 de Maio de 2010 a partir de:
http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/Leg_geral_docs/DL_060_93.htm.
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aplicava aos nacionais de países terceiros; 3) o Decreto-Lei n.º 212/92, 23 que abriu um processo de
regularização extraordinária, destinado aos não-comunitários que residiam em Portugal em situação
irregular, embora beneficiando os cidadãos de países lusófonos em detrimento dos restantes. Para
obter a autorização de residência o imigrante indocumentado tinha de satisfazer as seguintes
condições: 1) ter entrado no país até ao 180.º dia antes da entrada em vigor do diploma; 2) mostrar
capacidade de subsistência, a ser provada pelo exercício de actividade profissional. Aos cidadãos de
países de língua oficial portuguesa, para além de poderem usar da mesma prerrogativa, bastava-lhes
ter entrado no país antes de 1 de Junho de 1986 e aqui ter residido continuamente a partir dessa
data. O preâmbulo do diploma que regula esta legalização extraordinária alude principalmente a
razões de ordem ética para justificar a mesma, mas numa altura em que, como se referiu, a
economia portuguesa necessitava de mão-de-obra estrangeira nos sectores menos qualificados, esta
regularização não deixa de estar relacionada com necessidades de mão-de-obra a serem satisfeitas
pela imigração. Por sua vez, o Decreto-Lei n.º 59/93, destinado aos nacionais de países terceiros,
fazia depender a concessão de visto de trabalho a um parecer favorável por parte da InspecçãoGeral do Trabalho, que deveria dar parecer negativo sempre que se verificassem algumas
condições, como a falta de autenticidade da oferta de trabalho, o incumprimento das obrigações
fiscais por parte da entidade empregadora ou a existência de desemprego no sector profissional.
Esta última determinação pressupõe já a relação entre a atribuição de um título de residência e as
necessidades do mercado de trabalho.
*
Passariam três anos até haver uma nova legalização extraordinária, já com outro governo, o XIII
Governo Constitucional, 24 liderado por António Guterres. O propósito explícito deste processo de
regularização extraordinária era a resolução da situação em que viviam muitos imigrantes
indocumentados, provenientes dos países de língua oficial portuguesa. É por isso que estes são mais
uma vez, como na legalização extraordinária anterior, beneficiados no processo, gozando de
condições mais benéficas do que os restantes cidadãos estrangeiros.

22

Decreto-Lei n.º 59/93 de 3 de Março, consultado a 21 de Maio de 2010 a partir de http://www.igf.minfinancas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/Leg_geral_docs/DL_059_93.htm.
23
Decreto-Lei n.º 212/92 de 12 de Outubro, consultado a 21 de Maio de 2010 a partir de:
http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/Leg_geral_docs/DL_212_92.htm.
24
O XIII Governo Constitucional tomou posse a 28 de Outubro de 1995, sendo constituído pelo Partido Socialista com
base nos resultados das eleições de 1 de Outubro de 1995. Terminou o seu mandato em 25 de Outubro de 1999.
Acessível a partir de: http://www.portugal.gov.pt/pt/GC13/Pages/Inicio.aspx.
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A proposta de lei do partido socialista, votada na Assembleia da República por unanimidade,
converte-se na Lei 17/96, de 24 de Maio. 25 A lei dá a possibilidade de regularizar a sua
permanência em território português aos cidadãos de países de língua oficial portuguesa que
tivessem entrado em território nacional até 31 de Dezembro de 1995 e nele tivessem residido
continuamente, sendo que os estrangeiros não comunitários dos restantes países, para serem
elegíveis, tinham de ter entrado até 25 de Março de 1995 e desde então aqui ter residido
continuamente. No entanto, tanto os cidadãos de países lusófonos como os restantes estrangeiros
não comunitários tinham de satisfazer uma exigência comum: a prova de capacidade económica
para assegurarem a sua subsistência, nomeadamente através do exercício de uma actividade
profissional remunerada. 26
Mais uma vez, a ligação ao mercado de trabalho é condição para a residência legal de estrangeiros
em Portugal. Na origem da lei, como já foi referido, estaria uma situação prévia: a existência, em
Portugal, de um número significativo de estrangeiros a residir e a exercer actividade profissional
sem estarem regularizados. A relação entre a política e a situação do mercado de trabalho seria
neste caso reactiva, ou seja, a resposta a uma situação de facto – e não tanto a procura activa de
responder a uma necessidade de mão- de-obra, que a população activa nacional e comunitária não
conseguiria satisfazer. No entanto, é importante referir que, tal como no governo anterior, este foi
um período de grande investimento no domínio das obras públicas –a construção da Expo-98 e da
Ponte Vasco da Gama – com a correspondente necessidade de mão-de-obra. 27 Esta regularização
extraordinária veio, de certa forma, responder a essa necessidade.
*
Até este período pode dizer-se que o Estado português monopolizava a emissão de vistos de entrada
em território português, sendo essa competência um importante instrumento do Estado no controlo e
regulação dos fluxos migratórios. Esta prerrogativa perde-se com a entrada em vigor dos Acordos
de Schengen, em Março de 1995 – a partir daqui, qualquer portador de um visto uniforme de
entrada poderia circular livremente dentro do espaço Schengen. Este mecanismo iria trazer

25

Lei n.º 17/96, de 24 de Maio, consultada a 30/05/2010 a partir de:
http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/Leg_geral_docs/LEI_017_96.htm.
26
Lei n.º 17/96, de 24 de Maio, Artigo 2.º, consultada a 30/05/2010 a partir de:
http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/Leg_geral_docs/LEI_017_96.htm.
27
CARVALHO, João, Op. Cit., pp. 63-66.
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consequências profundas para a imigração para Portugal, nomeadamente ao nível da composição
dos fluxos de entrada e permanência de trabalhadores estrangeiros no território nacional.
A necessidade de incorporar os desenvolvimentos normativos comunitários no quadro legislativo
nacional levou à aprovação, pelo XIII Governo Constitucional, de uma nova Lei da Imigração, que
seria o Decreto-Lei n.º 244/98, de 8 de Agosto. 28 Esta lei introduziu alguns aspectos importantes
referentes à regulação dos fluxos de imigração laboral, nomeadamente o princípio de
subsidiariedade laboral, que presidia à emissão de vistos para exercício de actividade profissional –
conforme se pode ler no Artigo 41.º da referida lei «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». 29 A garantia deste princípio de subsidiariedade, foi assegurado na lei através de dois
mecanismos: 1) a comunicação prévia das ofertas de emprego em território de Portugal ao IEFP; 2)
a necessidade de parecer favorável do Instituto de Desenvolvimento e Inspecção das Condições de
Trabalho para a concessão do visto de residência para o exercício de actividades assalariadas.
Se a aquisição de documento válido para o exercício de actividade profissional encontrou restrições
adicionais, os mecanismos de acesso ao reagrupamento familiar alargaram-se, e a lei introduziu um
mecanismo de excepção, consagrado no seu artigo 88.º, que previa a concessão de autorização de
residência a cidadãos de países terceiros que não preenchessem os requisitos previstos na lei, por
razões humanitárias ou em que estivesse em jogo o interesse nacional. 30
*
A lei de imigração que se seguiu, a do XIV Governo Constitucional, 31 do Partido Socialista,
também encabeçado por António Guterres, prosseguiu e até aprofundou a subordinação da

28

Decreto-Lei n.º 244/98, de 8 de Agosto consultado a 30 de Maio de 2010 a partir de:
http://www.cidadevirtual.pt/cpr/legis/244_98.html.
29
Decreto-Lei n.º 244/98, de 8 de Agosto, Artigo 41.º, consultado a 30 de Maio de 2010 a partir de:
http://www.cidadevirtual.pt/cpr/legis/244_98.html.
30
Decreto-Lei n.º 244/98, de 8 de Agosto, Artigo 88.º, consultado a 30 de Maio de 2010 a partir de:
http://www.cidadevirtual.pt/cpr/legis/244_98.html.
31
O XIV Governo Constitucional tomou posse a 25 de Outubro de 1999, sendo constituído pelo Partido Socialista com
base nos resultados das eleições de 10 de Outubro de 1999. Terminou o seu mandato a 6 de Abril de 2002, devido a
demissão do Primeiro-Ministro. Acessível a partir de: http://www.portugal.gov.pt/pt/GC14/Pages/Inicio.aspx.
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regulação dos fluxos imigratórios às necessidades do mercado de trabalho nacional. O Decreto-Lei
n.º 4/2001, de 10 de Janeiro, 32 constituiu uma resposta à evolução da situação migratória em
Portugal nos finais da década de 1990 e no início do novo século.
Essa situação caracterizou-se pelo avolumar do número de estrangeiros a trabalhar em Portugal de
forma ilegal, desde a regularização extraordinária de 1996, mas também por profundas
transformações qualitativas na composição desta população imigrante. Os imigrantes que entravam
em Portugal de forma irregular, para exercer uma actividade profissional, já não eram
maioritariamente provenientes dos PALOP, mas de países da Europa do Leste. Estes entravam em
Portugal ao abrigo das regras de livre circulação de pessoas, previstas pelos Acordos de Schengen, a
maioria com vistos de curta duração, em resultado da acção de redes de imigração ilegal.
Mas, ao mesmo tempo, esses trabalhadores imigrantes indocumentados vinham responder a uma
necessidade real da economia portuguesa, muito especialmente do sector da construção civil e das
obras públicas: a necessidade de mão-de-obra a custos reduzidos. A entrada na UE teve o efeito de
potenciar a emigração de trabalhadores portugueses para outros Estados-Membros, o que geraria o
aumento da remuneração do trabalho menos qualificado, não fosse a entrada de trabalhadores
estrangeiros providenciar um aumento da oferta de mão-de-obra disponível. 33
A nova lei da imigração, consubstanciada no Decreto-Lei n.º 4/2001, de 10 de Janeiro, vinha
portanto responder a um duplo propósito: regularizar a situação de milhares de estrangeiros que
trabalhavam ilegalmente em Portugal, e nesse sentido garantir a existência de mão-de-obra
disponível a baixo custo para os sectores menos qualificados da economia. O cumprimento destes
objectivos passou pela introdução de uma nova figura legal: a autorização de permanência, válida
por um ano e renovável durante um período de cinco anos. A atribuição de autorização de
permanência estava subordinada à apresentação de contrato de trabalho válido.
Esta lei de imigração introduziu um novo mecanismo de regulação dos fluxos de entrada de
imigrantes laborais, que se manteve desde então: a figura do relatório de oportunidades de trabalho.
De carácter não vinculativo, este relatório determina o número de títulos de residência para

32

Decreto-Lei n.º 4/2001, de 10 de Janeiro, consultado a 30 de Maio de 2010 a partir de:
http://dre.pt/pdf1sdip/2001/01/008A00/00990127.pdf.
33
BAGANHA, Maria Ioannis et. al., O Sector da Construção Civil e Obras Públicas em Portugal: 1990-2000, Oficina
do CES, Coimbra, consultado a 30 de Maio de 2010 a partir de: http://www.ces.uc.pt/publicacoes/oficina/173/173.pdf.
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exercício de actividade profissional a ser atribuído em cada um dos sectores da economia, após a
respectiva avaliação das necessidades de mão-de-obra não satisfeitas por trabalhadores nacionais,
comunitários e de países terceiros já a residir em Portugal. Este é o sistema vulgarmente designado
como de quotas. A atribuição de vistos para 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 trabalho e da aprovação pela Inspecção-Geral do Trabalho.
*
Com a mudança de governo em 2002 e a passagem para um Executivo de coligação entre o PSD e o
CDS-PP, não demorou a adopção de uma nova lei da imigração – o Decreto-Lei 34/2003, de 25 de
Fevereiro. 34 Esta lei, que abandonou a figura legal da Autorização de Permanência, viria a
consagrar definitivamente o sistema de quotas, com a fixação de um limite máximo anual de
entradas, limite que resultaria da elaboração de um relatório de oportunidades de trabalho,
preparado pelo Governo, em que as mesmas oportunidades eram calculadas não apenas em cada
sector da economia mas também em cada distrito do país. 35
A lei introduzia também uma novidade, a de um princípio de selectividade, de acordo com as
qualificações individuais, na atribuição de vistos a trabalhadores estrangeiros. O artigo 41.º prevê,
para as ofertas de trabalho altamente qualificadas, uma excepção aos limites fixados no relatório de
oportunidades de trabalho.
*
O regime de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território português é
actualmente regulado pela Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho, 36 comummente designada como a Lei de
Imigração ou Lei de Estrangeiros. Esta lei é o principal instrumento político-legislativo de
regulação económica dos fluxos migratórios e nela se encontram definidas as disposições relativas

34

Decreto-Lei 34/2003, de 25 de Fevereiro, consultado a 30 de Maio de 2010 a partir de:
http://www.sef.pt/portal/v10/PT/aspx/legislacao/legislacao_detalhe.aspx?id_linha=4198#0.
35
Decreto-Lei 34/2003, Artigo 36.º 4), de 25 de Fevereiro, consultado a 30 de Maio de 2010 a partir de:
http://www.sef.pt/portal/v10/PT/aspx/legislacao/legislacao_detalhe.aspx?id_linha=4198#0.
36
Lei n.º 23/2007, de 4 de Junho. Consultada em 30 de Maio de 2010, a partir de:
http://www.sef.pt/documentos/56/NOVA%20LEI%20ESTRANGEIROS.pdf.
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às medidas para lidar com a escassez de mão-de-obra em Portugal, através da imigração de países
terceiros. Esta lei foi regulamentada pelo Decreto-Regulamentar n.º 84/2007, de 5 de Novembro. 37

2.2

2.2.1

A migração de substituição no contexto das políticas de emprego

Políticas e legislação actuais

2.2.1.1 Quadro legal para a regulação e facilitação da migração económica
O princípio consagrado na Lei da Imigração relativamente à admissão de mão-de-obra estrangeira
para exercício de actividade laboral subordinada – e a que é relevante para efeitos do presente
estudo – é o da complementariedade da mão-de-obra estrangeira relativamente aos trabalhadores
nacionais, comunitários e de países terceiros que já residam em território português. Assim, a
concessão de título de residência para o exercício de actividade profissional subordinada depende
da existência de oportunidades de emprego não preenchidas ao abrigo do princípio da preferência
comunitária. A determinação destas oportunidades de emprego, ou necessidades de mão-de-obra,
assenta num sistema de informação, mantido pelo IEFP, sobre 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 em território português. 38 Esta
informação está acessível ao público através da Internet e divulgada no sítio do IEFP dedicado à
divulgação, para os cidadãos estrangeiros, das ofertas de emprego em Portugal. 39
Nesse quadro, é fixado anualmente um contingente global de trabalhadores nacionais de países
terceiros, baseado em estimativas anuais das necessidades do mercado de trabalho que não podem
ser preenchidas pela mão-de-obra existente no país. Essa fixação é feita em Conselho de Ministros,
mediante parecer prévio da Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS), 40 com base em

37

Decreto-Regulamentar n.º 84/2007, de 5 de Novembro. Consultado em 30 de Maio de 2010, a partir de:
http://www.sef.pt/documentos/35/DR84_2007.pdf.
38
Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho, Artigo 56.º, 2), consultado a partir de:
http://www.sef.pt/portal/v10/PT/aspx/legislacao/legislacao_detalhe.aspx?id_linha=4751.
39
Acessível a partir de: http://www.netemprego.imigrante.gov.pt/IEFP/estrangeiros/index.jsp?lang=PT.
40
Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho, Artigo 59.º, consultada a 26 de Abril de 2010, a partir de:
http://www.sef.pt/portal/v10/PT/aspx/legislacao/legislacao_detalhe.aspx?id_linha=4751. A CPCS está acessível a partir
de: http://www.ces.pt/cms/60/.
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relatório coordenado pelo MTSS 41 que define um contingente global indicativo de oportunidades de
emprego presumivelmente não preenchidas por nacionais portugueses, 42 trabalhadores nacionais de
Estados-Membros da UE, do EEE, 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. É importante referir que do contingente
anualmente definido podem estar excluídos sectores de actividade económica onde não se
verifiquem necessidades de mão-de-obra. A contingentação é pois sensível às circunstâncias do
mercado de trabalho. 43
O último contingente indicativo foi fixado através da Resolução do Conselho de Ministros n.º
21/2010, 44 que determinou em 3.800 o número de vistos de residência a conceder a trabalhadores
estrangeiros para exercício de actividade profissional subordinada, desde a data de publicação da
resolução (26 de Março) até 31 de Dezembro de 2010, incluindo um limite de 40 para a Região
Autónoma dos Açores e de 10 para a Região Autónoma da Madeira. A determinação de um
contingente indicativo igual ao de 2009 45 – com diminuição dos números previstos para as Regiões
Autónomas – resultou, segundo aquele diploma, da ponderação de quatro elementos: a execução
dos contingentes dos dois anos anteriores; as projecções de evolução do emprego; a definição de
necessidades de mão-de-obra imigrante baseadas em variáveis macroeconómicas determinantes
para o comportamento do mercado de trabalho e a informação disponibilizada pelas Regiões
Autónomas dos Açores e da Madeira.
Tendo-se mantido o cenário de crise económica e correspondente impacto no mercado de trabalho –
justificação apresentada pelo Governo, em 2009, para a diminuição do contingente face ao fixado
em 2008 46 – o diploma de 2010, embora sem o referir expressamente, acaba por reafirmar a

41

Acessível a partir de: http://www.mtss.gov.pt/.
Decreto Regulamentar n.º 84/2007, de 5 de Novembro, Artigo 25.º, consultado a 26 de Abril de 2010 a partir de:
http://www.sef.pt/portal/v10/PT/aspx/legislacao/legislacao_detalhe.aspx?id_linha=4849
43
Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho, Artigo 59.º, 2) consultada a 26 de Abril de 2010, a partir de:
http://www.sef.pt/portal/v10/PT/aspx/legislacao/legislacao_detalhe.aspx?id_linha=4751.
44
Consultado em 7 de Junho de 2010, a partir de: http://dre.pt/pdf1sdip/2010/03/06000/0095300953.pdf.
45
Em 2009 foi fixado um limite de 3.800 vistos de residência, de acordo com a Resolução do Conselho de Ministros
n.º 50/2009. Consultado em 26 de Abril de 2010, a partir de: http://dre.pt/pdf1sdip/2009/06/11400/0366903670.pdf.
46
Na Resolução do Conselho de Ministros n.º 28/2008 ficou fixado o limite de 8.500 vistos de residência a ser
concedidos a cidadãos estrangeiros para exercício de actividade profissional subordinada. O texto da resolução está
acessível a partir de: http://dre.pt/pdf1sdip/2008/02/03300/0103201033.pdf.
42
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manutenção das condições que determinaram, naquele ano, a redução do contingente de
trabalhadores estrangeiros.
É de salientar o papel da Internet no processo comunicativo que conduz à adequação entre a oferta e
a procura neste segmento específico do mercado de trabalho. Cada oferta de emprego, apresentada
ao IEFP por uma entidade empregadora, que tenha lugar no contingente global indicativo de
oportunidades de emprego a ser preenchida por nacionais de países terceiros, é divulgada no sítio do
IEFP na Internet, ficando assim acessível para todos, nacionais e estrangeiros, com acesso à Web.
As embaixadas e postos consulares publicitam também as ofertas de emprego em lugar próprio e
divulgam-nas junto dos serviços competentes do país terceiro respectivo, o que pode ser importante
na medida em que a informação se vê assim disponível noutras línguas.
Convém referir também que a Lei Portuguesa prevê a concessão de Autorizações de Residência sem
visto de residência para trabalhos subordinados, nos termos previstos pelo artigo 88.º da Lei de
Estrangeiros. Para tal é necessário que os nacionais de países terceiros sejam titulares de um
contrato de trabalho celebrado nos termos da lei, tenham entrado e permaneçam legalmente em
território nacional, e se encontrem em situação regular junto da Segurança Social. Esta concessão é
feita mediante proposta do director geral do SEF ou por iniciativa do Ministro da Administração
Interna.
2.2.1.2 Destrinça entre carências de mão-de-obra cíclicas e estruturais
O actual regime de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional
não distingue, de forma evidente, carências de mão-de-obra conjunturais, ou cíclicas, de
necessidades que seriam estruturais. Na verdade, nenhuma das leis de imigração portuguesas
estabeleceu explicitamente essa distinção. No entanto, a figura da Autorização de Permanência,
introduzida pelo Decreto-Lei n.º 4/2001, de 10 de Janeiro, válida apenas por um ano, e que serviu
para regularizar muitos imigrantes a trabalhar ilegalmente em Portugal, pressupunha que a sua
estadia no país era apenas transitória, dado que não era acompanhada por disposições que previssem
o acesso, com facilidade, a títulos de residência com validade mais alargada. Referindo-se a essas
Autorizações de Permanência, Maria Ioannis Baganha escreveu, em 2001, que se valida «a
posteriori o funcionamento do mercado, parecendo o legislador tomar como garantido que as
necessidades de mão-de-obra desse mesmo mercado eram conjunturais e não estruturais e que
portanto a legalização não necessitava de ser vista como um primeiro passo num processo de
integração, mas apenas como um recurso temporário à falta de mão-de-obra existente. Assim,
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concedem-se apenas autorizações de permanência válidas por um ano, renováveis até um máximo
de cinco anos». 47
Porém, a actual Lei de Imigração, no que diz respeito à concessão de vistos para o exercício de uma
actividade profissional subordinada – em cumprimento do já referido contingente global indicativo,
mediado por um sistema de informação onde se cruzam a oferta e a procura de trabalho – distingue
dois tipos de admissão em território nacional para ocupação de um posto de trabalho. Por um lado,
prevendo a entrada com um visto de estada temporária para o exercício de actividade subordinada,
com duração igual à do contrato de trabalho e não superior a seis meses, 48 ou, por outro, com um
visto de residência para exercício de actividade subordinada que se destina à solicitação de uma
autorização de residência 49 e que habilita a permanência em território nacional durante quatro
meses para concessão do referido título. 50 Desta forma a Lei da Imigração diferencia, de certo
modo, aquilo que são necessidades de mão-de-obra estrangeira de curto prazo e de médio-longo
prazo. Para as primeiras oferece a possibilidade de entrada com um visto temporário e para as
segundas uma entrada com um visto de residência, cujo horizonte de permanência, concedida a
autorização de residência, pode ir de dois a cinco anos e/ou a um tempo indeterminado (cumpridas,
claro está, as formalidades e condições previstas na lei).
De referir que as próprias ofertas de emprego publicadas no sítio de Internet do IEFP – destinadas
aos trabalhadores estrangeiros – estão à partida divididas, na sua página de abertura, 51 em “ofertas
de emprego em actividades de carácter temporário ou sazonal” em “ofertas de emprego em
actividades de carácter permanente”, parecendo assim corresponder à referida diferenciação inscrita
na lei. Ofertas do tipo permanente podem, por exemplo, ter uma duração previsível de 12 meses,
como a que foi consultada para um “ajudante familiar” em que se oferecia um contrato a termo por
aquele período, ou não definirem a sua duração, como a oferta consultada para um “médico

47

BAGANHA, Maria Ioannis, “Política de Imigração: A Regulação dos Fluxos”, in Revista Crítica de Ciências Sociais
73, p. 35, Coimbra, 2005. Consultado a partir de: http://www.ces.uc.pt/rccs/index.php?id=904&id_lingua=1.
48
Artigo 54.º, n.º 1, al. c) da Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho.
49
A autorização de residência compreende dois tipos, que são autónomos e sequenciais no tempo: a autorização de
residência temporária e a autorização de residência permanente. A autorização de residência temporária é válida por um
ano e renovável por períodos sucessivos de dois anos; a autorização de residência permanente, atribuída aos que tenham
sido titulares de autorização de residência temporária durante os últimos cinco anos, não tem validade e é renovada de
cinco em cinco anos (artigo 75.º, 76.º e 80.º da Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho).
50
Artigo 58.º, n.º 1 e 2 da Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho.
51
Consultado em 7 de Junho de 2010 a partir de:
http://www.netemprego.imigrante.gov.pt/IEFP/estrangeiros/index.jsp?lang=PT.
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neurologista” e que apenas oferecia um contrato de trabalho permanente. No caso das ofertas em
actividades temporárias ou sazonais, o período do contrato oferecido habitualmente não excede os
seis meses. Em duas ofertas consultadas, uma para um “animador turístico” e outra para um
“trabalhador agrícola”, a duração do contrato a termo era de dois e seis meses, respectivamente. 52
2.2.1.3 Regime para admissão de migrantes profissionais liberais e altamente qualificados
A actual Lei de Imigração prevê regimes específicos para a admissão de trabalhadores
independentes ou empreendedores e de imigrantes altamente qualificados. Em relação aos
primeiros, a lei não prevê a concessão de um visto de estada temporária (a figura aplica-se, para
além do exercício de actividade subordinada, já abordado, à transferência de trabalhadores
nacionais de Estados Parte da Organização Mundial do Comércio no quadro da prestação de
serviços e formação profissional), mas contempla a concessão de um visto de residência, facilitador
da atracção para Portugal de cidadãos estrangeiros com habilitações técnicas específicas ou que
pretendam investir no país.
Assim, para o exercício de actividade profissional independente, a Lei de Imigração permite a
concessão de um visto de residência a quem tenha contrato ou proposta escrita de contrato de
prestação de serviços no âmbito de profissões liberais e esteja habilitado a exercer actividade
independente. Para os imigrantes empreendedores, este tipo de visto é concedido desde que tenham
efectuado operações de investimento ou “comprovem possuir meios financeiros disponíveis em
Portugal, incluindo os decorrentes de financiamento obtido junto de instituição financeira em
Portugal, e demonstrem, por qualquer meio, a intenção de proceder a uma operação de investimento
em território português”. 53 O pedido de residência solicitado nestes termos será sujeito a apreciação,
tendo em conta a relevância económica, social, científica, tecnológica, ou cultural do
investimento. 54
No que diz respeito à admissão de trabalhadores altamente qualificados, a legislação consagra um
processo de admissão menos complexo, relativamente ao procedimento anteriormente em vigor. É
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As ofertas de carácter permanente foram consultadas em 7 de Junho de 2010a partir de:
http://www.netemprego.imigrante.gov.pt/IEFP/pesquisas/pesqOfertasInt.do?estrangeiros=true&toe=N&lang=PT
e as de carácter temporário a partir de:
http://www.netemprego.imigrante.gov.pt/IEFP/pesquisas/pesqOfertasInt.do?estrangeiros=true&toe=S&lang=PT.
53
Artigo 60.º da Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho.
54
Artigo 31.º, n.º 3, do Decreto-Regulamentar n.º 84/2007, de 5 de Novembro.
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assim permitida a entrada com visto de estada temporária ou visto de residência para actividade de
investigação ou altamente qualificada, desde que os cidadãos de países terceiros tenham sido
admitidos a colaborar num centro de investigação reconhecido pelo Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), nomeadamente através de uma promessa ou contrato de
trabalho, de uma proposta ou contrato de prestação de serviços ou de uma bolsa de investigação
científica ou tenham uma promessa ou um contrato de trabalho ou uma proposta escrita ou um
contrato de prestação de serviços para exercer uma actividade docente num estabelecimento de
ensino superior ou uma actividade altamente qualificada em território nacional.55
A simplificação introduzida pela nova lei diz respeito ao reforço da articulação entre os ministérios
e demais entidades envolvidas e à possibilidade de os trabalhadores altamente qualificados poderem
beneficiar de um regime de isenção de visto de residência para acesso ao estatuto de residente, caso
reúnam os requisitos legais exigidos para o efeito. 56 Do mesmo modo, e para efeitos dos processos
de concessão dos vistos e de concessão de autorização de residência, a lei reforça a articulação entre
os ministérios envolvidos (MCTES, Ministério dos Negócios Estrangeiros e Ministério da
Administração Interna) e os centros de investigação, estabelecimentos de ensino superior e outras
entidades, nomeadamente empresas que acolham actividades altamente qualificadas. 57
Foi ainda constituído um grupo de trabalho interministerial, onde estão representados os ministérios
supra citados, para promover a simplificação do processo de contratação de docentes,
investigadores e outro pessoal estrangeiro altamente qualificado. Este grupo elaborou as regras
administrativas para a simplificação do processo de admissão e criou uma rede de contactos para
uma rápida coordenação entre os organismos envolvidos.
2.2.1.4 Reagrupamento familiar
No que concerne ao reagrupamento familiar, a legislação em vigor reconhece este direito aos
membros da família de um cidadão estrangeiro titular de uma autorização de residência válida,
temporária ou permanente, que se encontrem fora do território nacional ou que tenham entrado
legalmente no país. 58 Para efeitos da aplicação das disposições legais, considera-se “membro da
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Artigos 57.º e 61.º da Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho.
Artigo 90.º, n.º 2, da Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho.
57
Artigos 21.º, 32.º e 56.º, n.ºs 2, do Decreto Regulamentar n.º 84/2007, de 5 de Novembro.
58
Artigo 98.º e seguintes da Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho.
56

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

28

Rede Europeia das Migrações

família” o cônjuge, os filhos menores ou incapazes a cargo e os menores adoptados, bem como os
filhos maiores, solteiros, a cargo do casal ou de um dos cônjuges, que se encontrem a estudar num
estabelecimento de ensino em Portugal, os ascendentes na linha recta e em 1.º grau do residente ou
do seu cônjuge (que se encontrem a seu cargo) e os irmãos menores (que se encontrem sob tutela do
residente).
O reagrupamento familiar pode ainda ser reconhecido a favor do parceiro que mantenha uma união
de facto, em território nacional ou fora dele, com o cidadão estrangeiro residente e dos filhos
solteiros menores ou incapazes, incluindo os filhos adoptados do parceiro de facto, desde que estes
lhe estejam legalmente confiados.
A legislação portuguesa 59 contempla ainda um conjunto de direitos que reforçam a salvaguarda da
unidade e dos laços familiares dos nacionais de países terceiros, em particular dos menores. São
exemplos disso, nomeadamente, a possibilidade de concessão de autorização de residência com
isenção de visto a menores nascidos em território nacional, filhos de estrangeiros residentes; a
menores nascidos e que permaneçam em território nacional em frequência escolar; a filhos de
residentes, que tenham atingido a maioridade e permaneçam habitualmente em território nacional
desde os 10 anos; a maiores nascidos em território nacional, que aqui permaneçam desde idade
inferior a 10 anos; a cidadãos estrangeiros com filhos menores residentes em Portugal ou com
nacionalidade portuguesa sobre os quais exerçam efectivamente o poder paternal e a quem
assegurem o sustento e a educação e aos ascendentes em 1.º grau dos cidadãos estrangeiros menores
nascidos e permaneçam em território nacional e em frequência escolar, que sobre eles exerçam
efectivamente o poder paternal.
Ao acederem a uma autorização de residência autónoma, nos termos do art.º 107º, n.ºs 3, 4 e 5 da lei
de imigração, os familiares do titular do direito de reagrupamento familiar têm livre acesso ao
trabalho. No quadro do reagrupamento familiar, o direito ao trabalho está somente vedado aos
ascendentes do residente ou do seu cônjuge.

59

Artigo 122.º da Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho.

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

29

A Satisfação das Necessidades de Mão-de-Obra através da Imigração

2.2.1.5 Medidas para o retorno dos migrantes
Na lei nacional sobre imigração, o retorno dos imigrantes está contemplado no artigo 139.º que dispõe:
1 – O Estado pode apoiar o regresso voluntário de cidadãos estrangeiros que preencham as
condições exigíveis aos países de origem, no âmbito de programas de cooperação estabelecidos
com organizações internacionais, nomeadamente a Organização Internacional para as
Migrações, ou organizações não governamentais.
Contemplado desta forma na legislação, o Programa de Retorno Voluntário 60 criado pelo Estado
português em 1997, e desenvolvido em colaboração com a Organização Internacional para as
Migrações (OIM) desde 2001, é o principal mecanismo a partir do qual se tem apoiado o retorno
assistido de cidadãos nacionais de países terceiros, nomeadamente de requerentes de asilo cujo pedido
esteja pendente de decisão final ou venha a ser recusado; refugiados ou beneficiários de protecção
temporária que desejem regressar ao seu país de origem; estrangeiros que se encontrem em situação
documental irregular; e outros estrangeiros residentes em Portugal, sem prejuízo de outros acordos ou
compromissos internacionais nesta matéria e de que Portugal seja parte. O apoio ao retorno voluntário
divide-se em três fases: pré-retorno, transporte e pós-retorno, além da prestação de informação.
Em 2009 o projecto Programa de Apoio ao Retorno Voluntário e à Reintegração, fundado numa
parceria entre o SEF e a OIM, apostou num retorno informado e sustentado e na eficiência e
diversificação dos serviços de assistência às pessoas que solicitam o apoio do Programa, reforçando
e flexibilizando os serviços de apoio à reintegração no país de origem.
Melhorado através do projecto “SuRRIA – Sustentação do Retorno: Constituição de uma Rede de
Informação e Aconselhamento” 61 – um projecto do SEF em parceria com a OIM e co-financiado
pelo Fundo Comunitário Retorno-Acções Preparatórias 2005 – o Programa de Retorno Voluntário
(PRV) descentralizou-se e disseminou-se pelo território nacional através de uma vasta rede de apoio
e aconselhamento ao retorno voluntário, envolvendo diversas entidades. Esta rede é o elemento
chave para a promoção e gestão do programa nacional de retorno voluntário.

60

Consultado em 11 de Junho de 2010, a partir de: http://www.oi.acidi.gov.pt/docs/rm/Brochuras/retornovoluntario.pdf.
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Embora o Programa de Retorno Voluntário não seja especificamente focado nos imigrantes que
cessaram um vínculo laboral ou perderam o seu emprego, a sua concepção atendeu, em boa parte, à
necessidade de assegurar o retorno sustentado e efectivo de trabalhadores imigrantes. De resto,
entre as principais razões para o aumento gradual da procura de apoio no âmbito do retorno
voluntário em Portugal, nos anos mais recentes, encontra-se “o decréscimo das taxas de crescimento
económico e consequente aumento do desemprego”. 62
2.2.2

Debate público e participação dos actores privilegiados na formulação das políticas

2.2.2.1 Panorama do debate público
Desde a introdução do sistema de fixação de contingente de admissão de trabalhadores estrangeiros,
numa perspectiva de resolução de necessidades de mão-de-obra não satisfeitas pelos trabalhadores
nacionais e comunitários (sistema de quotas), que este processo tem estado sujeito a duras críticas.
Estas críticas dividem-se em dois grandes grupos:
1. os que criticam o sistema de contingentação devido à sua ineficácia na regulação dos fluxos
de mão-de-obra e a capacidade do Executivo para preencher, efectivamente, o quantitativo
fixado em Conselho de Ministros: o contingente não é preenchido, mas entram em Portugal
mais trabalhadores estrangeiros do que aqueles que o contingente define. Esta crítica
verifica-se tanto à esquerda como à direita do espectro político;
2. os que criticam o sistema de fixação de quotas de um ponto de vista ético e político, opondose à subordinação das políticas de imigração às necessidades económicas de mão-de-obra.
Esta crítica provém principalmente de movimentos e partidos de esquerda, bem como de
associações de imigrantes.
Como mostram os debates parlamentares, aquando da discussão de cada nova lei da imigração, este
é um tema que suscita profundas clivagens ideológicas. Essas clivagens centram-se, desde 2001, na
articulação entre a regulação dos fluxos migratórios, e as necessidades de mão-de-obra da economia
nacional. Neste debate, os partidos da esquerda parlamentar (PCP, o PEV e BE) tendem a colocar
no centro das suas preocupações a regularização dos imigrantes indocumentados a trabalhar em
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International Organization for Migration Mission in Portugal (2009) Relatório Anual de Execução e Avaliação do
Programa de Retorno Voluntário, 2008. Lisboa: OIM, pág. 6.
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Portugal, enquanto que a direita (nomeadamente o CDS-PP) tende a defender uma subordinação da
política de entrada de estrangeiros às necessidades da economia. Porém esta divisão entre esquerda
e direita nem sempre é estanque, com o PSD, por exemplo, em 2001 a criticar a proposta de lei que
viria a resultar no Decreto-Lei 4/2001, por excesso de economicismo.
Mas em 2003 o PSD, em coligação com o CDS-PP, viria a adoptar o sistema de quotas, com a definição
de um limite máximo de entradas anual, dependente da elaboração de um relatório de necessidades de
mão-de-obra. Mais uma vez, a apresentação desta lei gerou aceso debate político, com o PSP, o PEV e o
BE a rejeitarem as quotas, enquanto princípio orientador de uma política de imigração.
Em 2004 o limite para a emissão de vistos de trabalho no estrangeiro foi fixado em 6500, sendo
revisto para 8500. Em 2005, o Director do SEF reconhecia o relativo insucesso das políticas, uma
vez que apenas cerca de mais de cem pessoas teria beneficiado da quota de 2004. 63
O debate referente à fixação do contingente de estrangeiros a admitir para o exercício de uma
actividade profissional subordinada intensificou-se em 2009, em virtude desse contingente ter sido
mais reduzido do que no ano anterior. As razões aduzidas pelo Governo para tal foram alvo de
severas críticas, mas também de alguns apoios exteriores ao Executivo. O Governo, através do
então Ministro para o Trabalho e Solidariedade Social, Vieira da Silva, justificou a medida de
redução do contingente indicativo pela existência da crise económico-financeira global e o
correspondente abrandamento da actividade económica.
O CDS-PP, partido mais à direita do espectro parlamentar, aplaudiu a acção do Governo na redução
do contingente de imigração legal. Ao nível dos debates parlamentares, em diversos momentos o
CDS-PP instou o Governo a reduzir a quota de imigração legal e posteriormente congratulou-se
com a acção que efectivamente veio a ser tomada nesse sentido. O Presidente do CDS-PP, Paulo
Portas, justificou o seu apoio à redução do contingente indicativo de imigração, secundando as
razões do Governo e argumentando que em tempos de recessão económica, quando a criação de
novos empregos é baixa, a admissão de imigrantes tem também de ser menor. Para Paulo Portas,
não se trata de adoptar posições xenófobas ou securitárias, mas sim de concentração de esforços nos
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BAGANHA, M. I., 2005, Op. Cit. p. 36.

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

32

Rede Europeia das Migrações

imigrantes que podem ser efectivamente integrados, e de não iludir aqueles que o Estado português
não tem capacidade para integrar. 64
À esquerda do espectro político a reacção foi negativa, com sindicatos, associações de imigrantes e
associações de defesa dos direitos humanos, partidos políticos e até alguns membros do Partido
Socialista, o partido do Governo, a manifestaram-se contra esta decisão. As principais críticas
assentavam em dois pressupostos: a promoção de sentimentos hostis face aos imigrantes, e o
aproveitamento desses sentimentos para obter ganhos eleitorais. Ao ligar a necessidade de diminuir
o contingente de imigração à crise económica e ao abrandamento na criação de emprego, o Governo
reforça o nexo causal entre imigração e desemprego de nacionais. A ideia da imigração como risco
para o emprego e condições materiais dos nacionais é uma das traves-mestras do discurso xenófobo
contemporâneo. Esta foi, por exemplo, a crítica da associação SOS Racismo, 65 que declarou que a
redução do contingente indicativo de imigração é uma forma de fazer dos imigrantes “bodes
expiatórios” da crise económica, ao estabelecer, mesmo que implicitamente, uma relação causal
entre imigração e desemprego, podendo contribuir para o recrudescer de sentimentos xenófobos por
parte da população portuguesa. O Governo foi também acusado de eleitoralismo e de usar a gestão
dos fluxos migratórios, nomeadamente para promover a sua imagem junto de um eleitorado para
quem, justamente, o endurecimento face à entrada de mais estrangeiros representa uma defesa dos
interesses dos nacionais. Foi esta a crítica de André Jorge, 66 director do Serviço Jesuíta aos
Refugiados, 67 e mais uma vez da associação SOS Racismo. De acordo com a mesma associação,
esta é uma medida eleitoralista, que tem a grave consequência de estigmatizar os imigrantes que
assim se tornam duplamente vítimas da recessão: por um lado, são os primeiros a ser afectados pela
perda de empregos e por outro tornam-se alvos fáceis de sentimentos xenófobos. 68
2.2.2.2 Participação dos actores privilegiados
Antecedendo a aprovação da actual lei sobre imigração (Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho), o projecto
do diploma legal esteve disponível para consulta pública, durante o mês de Junho de 2006,
nomeadamente através do sítio da Internet do Ministério da Administração Interna. A par da
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“Portas satisfeito com o anúncio de redução da quota de entrada de imigrantes no país”, in Público (07.05.2009).
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divulgação do anteprojecto da nova lei, o então Ministro da Administração Interna, António
Costa, 69 e Rui Marques, à época, Alto-Comissário para a Imigração e as Minorias Étnicas
(ACIDI), 70 apelaram à apresentação de contributos, nomeadamente de associações de imigrantes,
ONG, sindicatos, empregadores e outros actores sociais, por forma a aperfeiçoar o texto do
documento que seria levado à Assembleia da República.
O debate público sobre a nova lei foi, assim, alargado a todos os actores privilegiados,
proporcionando uma vasta discussão sobre as opções legais, que viriam a ser aprovadas em
Assembleia da República a 10 de Maio de 2007, com os votos a favor do PS e do PSD, os votos
contra do CDS-PP e do BE, e a abstenção do PCP e do PEV. 71
De acordo com a nova lei, e à semelhança da legislação anterior, a determinação do contingente
global indicativo de oportunidades de emprego para trabalhadores estrangeiros implica o diálogo
com os parceiros sociais e outras entidades privilegiadas. Como se referiu anteriormente, as
Resoluções do Conselho de Ministros que aprovam o contingente anual de imigrantes a admitir,
carecem de parecer prévio da CPCS 72 – órgão do Conselho Económico e Social, independente nas
suas deliberações, presidido pelo Primeiro-Ministro e composto por quatro representantes do
Governo, das Confederações Patronais e das Confederações Sindicais. No quadro das suas
atribuições de diálogo e concertação social, os parceiros sociais intervêm, elaborando pareceres
sobre diversas matérias no âmbito das políticas económicas e sociais, entre as quais o emprego e, no
caso, as oportunidades anuais de emprego para estrangeiros. Esta intervenção ocorre também
durante a elaboração do relatório de oportunidades, da responsabilidade do MTSS.
O estudo que apoiou os relatórios do MTSS, elaborado em Janeiro de 2009 por uma equipa de
investigadores do Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa da
Universidade Católica Portuguesa (CEPCEP-UCP), em colaboração com o GEP-MTSS, 73 permite
concluir que, em matéria de contingentação, são tidos em linha de conta, e segundo metodologias de
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Notícia publicada no Portal do Imigrante, acessível a partir de:
http://www.imigrante.pt/noticias/3.pdf (consultada em 10 de Junho de 2010).
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Notícia publicada no Portal do Imigrante, acessível a partir de:
http://www.imigrante.pt/noticias/6.pdf (consultada em 10 de Junho de 2010).
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O processo legislativo que culminou na aprovação da Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho, pode ser consultado a partir de:
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=33257.
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Acessível a partir de: http://www.ces.pt/cms/60/.
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Uma nota sobre o estudo pode ser consultada na página Web do CEPCEP-UCP a partir de:
http://www.ucp.pt/site/custom/template/ucptplminisite.asp?SSPAGEID=1948&lang=1&artigoID=6952.
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investigação garantidas pelo referido Centro, os diversos actores com papel preponderante na
imigração económica em Portugal.
A par de uma abordagem metodológica quantitativa, o estudo integrou uma aferição qualitativa,
designadamente através de estudos de caso e auscultação dos actores, mediante a realização de
entrevistas, com o objectivo de “abordar a mão-de-obra imigrante e tudo o que a envolve, como as
suas características, motivações, percursos pessoais e profissionais, formas de recrutamento e políticas
de contratação, impacto no mercado de trabalho português e ainda projecção de necessidades e
recrutamento desta mão-de-obra imigrante nos próximos 2 anos”. 74 Assim, foram seleccionados
interlocutores do lado da procura (empresas) e da oferta (trabalhadores imigrantes), de diversas zonas
do país, cobrindo um conjunto de sectores-chave como a hotelaria/turismo, comércio a retalho e
distribuição, agricultura/viticultura, construção civil e obras públicas e serviços especializados às
empresas e famílias. Entrevistaram-se também associações de imigrantes, nomeadamente as que
representam, em Portugal, as comunidades cabo-verdiana, brasileira e ucraniana. 75

2.2.3

Prospectiva sobre o papel da migração económica em Portugal

Presentemente, como acontece com outros temas de importância central para a sociedade portuguesa,
a visão dos actores políticos sobre o futuro papel da migração económica é transmitida sobre o pano
de fundo da crise económica e financeira, da retracção da actividade económica e do desemprego.
Não é de estranhar, por isso, que uma das últimas alterações legais em matéria de imigração,
adoptada em 2009, tenha estado relacionada com a redução dos meios de subsistência 76 necessários
para a prorrogação de permanência, a renovação de títulos ou autorizações de residência através da
Portaria n.º 760/2009, de 16 de Julho. 77 Esta Portaria estabeleceu condições excepcionais
relativamente aos meios de subsistência de que devem dispor os cidadãos estrangeiros para a
entrada e permanência em território nacional, excepção que se alarga também à família do
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Acessível a partir de: http://www.dre.pt/pdf1s/2009/07/13600/0450904509.pdf.

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

35

A Satisfação das Necessidades de Mão-de-Obra através da Imigração

requerente e em situações em que tenha ocorrido reagrupamento familiar. Considerou-se, portanto,
que as razões conjunturais relativas à crise económica não deveriam determinar, de forma tão
directa, a cessação da permanência dos trabalhadores afectados e das suas famílias em território
nacional, nomeadamente daqueles que se encontram em situação de desemprego involuntário.
Acrescendo a esta medida e ainda com o cenário de crise como nota dominante, o actual Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna, José Conde Rodrigues, numa intervenção na Conferência
Ministerial «Construir Parcerias para a Migração» de Praga, a 28 de Abril de 2009, afirmou que
“mesmo no contexto da actual crise, o capital, as empresas e as pessoas vão continuar a caracterizarse pela mobilidade, mas a natureza das migrações está a mudar. Não sabemos exactamente qual vai
ser o impacto da crise sobre os fluxos migratórios, mas podemos ter a certeza de que, aconteça o que
acontecer, vai colocar novos desafios aos serviços de imigração, cujos sistemas terão de lidar com a
nova realidade.” Referiu também a necessidade de “tirar o maior partido do potencial dos imigrantes
como um recurso poderoso para o desenvolvimento, modernização e inovação das nossas sociedades”
e, dado o contexto de crise, de “promover a imigração regular, designadamente através de políticas
que promovam a migração circular e temporária de trabalhadores” e de não usar a conjuntura como
“um pretexto para anular os esforços de implementação rápida de procedimentos para a concessão de
vistos/autorizações de residência para fins laborais”.78
Num sinal também claro e definidor da linha que orienta a perspectiva actual quanto à migração
económica e ao seu papel no futuro crescimento e desenvolvimento do país, o Ministro da
Administração Interna, Rui Pereira, na sua intervenção no debate da Assembleia da República sobre
o Orçamento de Estado para 2010, justificou o aumento do orçamento de funcionamento do SEF em
20,7% nos seguintes termos: “porque a política de imigração e de controlo de fronteiras é, para o
Governo, uma prioridade”. 79

2.2.4

Relevância da legislação comunitária

Conforme já exposto anteriormente, a Lei da Imigração em vigor, veio simplificar e,
simultaneamente, harmonizar o quadro legal que regula a imigração em Portugal com a legislação
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europeia. Em termos da harmonização comunitária, a lei transpôs para a ordem jurídica interna um
conjunto de directivas 80 e consolidou no direito interno outros tantos actos comunitários 81 . A Lei n.º
23/2007, de 4 de Julho, introduziu, entre outras novidades, a figura do visto de residência para
exercício de diferentes tipos de actividade, entre os quais a actividade profissional subordinada, a
regular mediante um mecanismo de contingentação, um novo regime de vistos temporários e o
agravamento das coimas aos empregadores que contratem imigrantes ilegais e das penas a aplicar
em casos de auxílio à imigração ilegal.
Muito embora a nova lei tenha já criado uma série de medidas destinadas a facilitar e
desburocratizar a admissão de trabalhadores altamente qualificados de países terceiros, conforme
foi abordado em ponto anterior, será de esperar desenvolvimentos adicionais neste regime
específico, com a transposição 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 – a conhecida directiva do “Cartão Azul Europeu” 82 , o que deverá
ocorrer a não muito longo trecho. De qualquer modo, deve sublinhar-se que a nova lei já antecipa
algumas das soluções daquela Directiva. Para além da própria consagração de um quadro legal
específico de admissão e residência deste tipo de trabalhadores, este regime é mais favorável que o
regime geral, permitindo a concessão de autorização de residência em território nacional com
dispensa de visto. Por outro lado, adopta critérios de qualificação deste estatuto próximos dos da
Directiva, nomeadamente no que se prende com a licenciatura ou a experiência profissional
adequada às funções a exercer.
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3

Implementação da legislação e das políticas

3.1

3.1.1

Implementação da legislação e das políticas de migração económica

Mecanismos para identificar e determinar as carências de mão-de-obra

A legislação nacional que regula a entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do
território nacional – nomeadamente a Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho, e o Decreto-Regulamentar n.º
84/2007, de 5 de Novembro – condiciona a concessão de um visto de estada temporária e de
residência para exercício de actividade profissional subordinada à existência de oportunidades de
emprego que não estejam cobertas pelo princípio da preferência nacional e comunitária. Para esse
efeito, determina a fixação, com periodicidade anual, de um contingente global indicativo de
oportunidades de emprego para nacionais de países terceiros, de onde poderão ser excluídos
sectores ou actividades se as condições do mercado assim o justificarem. 83
Aprovado por Resolução de Conselho de Ministros, com parecer prévio da CPCS e com propostas
apresentadas pelas Regiões Autónomas, cabe ao MTSS a determinação dos procedimentos e a
identificação dos elementos necessários à definição do contingente global indicativo.84 Muito
embora não enunciem os procedimentos adoptados, as Resoluções enunciam, de forma genérica, os
factores ponderados em determinado ano e que justificaram, em última análise, a fixação do
contingente num determinado quantitativo.
Em 2008, por exemplo, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 28/2008 85 aludiu às projecções
existentes de evolução do emprego no período até ao final daquele ano, às dinâmicas esperadas de
evolução das ofertas e colocações no período, nomeadamente a estimativa de ofertas que
previsivelmente não seriam satisfeitas, e à evolução previsível do volume de empregadores que
pudessem ter interesse na contratação de trabalhadores estrangeiros, com base numa avaliação do
volume de novos postos de trabalho que iriam ser criados nesse período e para o qual a oferta
interna de trabalhadores não seria suficiente.
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Com efeito, no relatório de contingentação, elaborado em 2007 pelo MTSS, intitulado Elementos
para a Determinação do Contingente Global Indicativo de Oportunidades de Emprego no
Continente para Trabalhadores Imigrantes até 2008, são apresentados os elementos fundamentais
para definir um contingente indicativo de oportunidades de emprego para trabalhadores imigrantes.
É com base neste relatório que o CPCS emitirá parecer prévio e o Governo aprovará o
contingente. 86 E esses elementos são, de acordo com o relatório: “uma caracterização sintética do
ponto de partida em termos de mercado de trabalho e em particular no que respeita às principais
características e dinâmicas imigratórias para Portugal nos últimos anos, face à evolução das
oportunidades de emprego nesse mesmo período”. O objectivo desta operação é “apresentar uma
estimativa de ofertas de emprego registadas nos centros de emprego que previsivelmente não serão
preenchidas por trabalhadores residentes no país, nacionais ou estrangeiros, ou por trabalhadores da
UE, ou ainda de Estados terceiros com o qual existam acordos de livre circulação”. 87
O ponto de partida adoptado pelos autores do relatório para estimar as necessidades de mão-de-obra
imigrante para o período coberto pelo relatório – o último trimestre de 2007 e o ano de 2008 – é a
análise dos processos de ajustamento e desajustamento entre a oferta e a procura de emprego
registados no serviço público de emprego. 88 Para esse efeito foi elaborado um cenário de previsão
da evolução dos postos de trabalho de difícil satisfação com recurso à mão-de-obra nacional devido,
nomeadamente, a desajustamento profissional e inexistência de candidatos ajustáveis. 89 A
construção do cenário de previsão é feita a partir de uma análise do desajustamento entre ofertas de
emprego que chegam aos Centros de Emprego do IEFP e a procura de emprego, para os anos de
2000 a 2006, pelos dois motivos acima apontados. 90 Esta análise é completada com uma estimativa
do volume de emprego, a partir de uma consideração da evolução de variáveis macroeconómicas,
como o PIB e a População Empregada. 91
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MTSS (2007). Elementos para a Determinação do Contingente Global Indicativo de Oportunidades de Emprego no
Continente para Trabalhadores Imigrantes até 2008. Lisboa: MTSS. p. 4.
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Op. Cit., p. 4.
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Op. Cit., p. 21.
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O relatório apresenta uma tipologia dos motivos pelos quais uma hipótese de emprego que chega ao IEFP não é
preenchida. As duas indicadas são as escolhidas para servirem de base ao cálculo do contingente não porque sejam as
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Nos dois anos seguintes, as Resoluções do Conselho de Ministros n.ºs 50/2009 92 e 21/2010, 93 ambas
contextualizadas num cenário de crise económica, referem como factores ponderados para a fixação
dos contingentes anuais, as projecções feitas sobre a evolução do emprego para os respectivos
períodos, a definição de necessidades de mão-de-obra imigrante baseadas nas principais variáveis
macroeconómicas com influência sobre o comportamento do mercado de trabalho, a apreciação
qualitativa das tendências de contratação e a execução dos contingentes anteriores.
No que diz respeito às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, que são objecto de
contingentes próprios, de acordo com as necessidades e especificidades destas Regiões, 94 registouse desde 2008 uma diminuição substancial das oportunidades para cada Região – e também entre
2009 e 2010, período para o qual, no resto do país, o contingente se manteve no mesmo limite.
A partir do trabalho de investigação que, em colaboração com o GEP-MTSS, foi encomendado ao
CEPCEP-UCP para avaliação das necessidades de mão-de-obra imigrante para 2009 e 2010, 95
explicitar-se-ão, de forma sucinta, as metodologias seguidas na construção dos cenários de
necessidade de trabalho imigrante para este período.
*
O estudo prospectivo conduzido pela equipa de investigação do CEPCEP-UCP estimou, para 2009
e 2010, as oportunidades de emprego para a mão-de-obra imigrante segundo abordagens
metodológicas quantitativas e qualitativas. Na abordagem quantitativa, 96 foram analisados e
ponderados factores macroeconómicos – como o crescimento do PIB, do emprego e da
produtividade – a partir de informação estatística e documental, de produção nacional e europeia,
em retrospectiva e estimativa para o período em causa. Em conjugação com estas identidades
básicas de crescimento, consideraram-se igualmente os fluxos populacionais entre as três condições
perante o trabalho – emprego, desemprego e inactividade –, segundo grandes sectores de actividade,
onde foram fundamentais os dados recolhidos pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) 97 nos
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Inquéritos ao Emprego e que são registados em termos de procura, ofertas e colocações no emprego pelo
IEFP. Conciliando estes dados num algoritmo de cálculo, segundo um modelo descrito no estudo,98 os
investigadores puderam chegar a conclusões quantitativas sobre a disponibilidade de postos de trabalho
para mão-de-obra imigrante. Posteriormente, e dada a insuficiência de dados, foi feita uma segmentação
por unidade espacial (Continente e Regiões Autónomas) segundo regras de proporcionalidade.
Na abordagem qualitativa,99 foi recolhida informação, através de entrevistas semi-directivas, junto de
empresas em sectores de actividade centrais no fenómeno imigratório português: hotelaria/ turismo,
comércio a retalho e distribuição, agricultura/ viticultura, construção civil e obras públicas, serviços
especializados às empresas e famílias. Para cada sector foi realizado um estudo de caso, complementado
com entrevistas a trabalhadores e associações de imigrantes de três nacionalidades: brasileira, caboverdiana e ucraniana. Na selecção das pessoas e entidades esteve em causa a “sua presença de âmbito
nacional,

relevância

económica

ou

perspectiva

atenta

dos

fenómenos

em

apreço”.100

Complementarmente, procedeu-se, para confirmação/ infirmação das tendências registadas na
componente quantitativa do estudo, a um conjunto de entrevistas dirigidas a um grupo mais alargado de
empresas dos mesmos sectores dos estudos de caso, de diferentes dimensões e zonas do país.
Assim, e com base na abordagem quantitativa, puderam construir-se três cenários alternativos que
contemplam uma estimativa de postos de trabalho a ocupar por trabalhadores imigrantes em três
áreas de actividade – consideradas pelo estudo como as que tradicionalmente, e futuramente, geram
mais postos de trabalho para imigrantes: a agricultura, a construção civil e o comércio e serviços.
Nos extremos, os cenários contemplam estimativas optimistas (cenário “arco-íris”) e pessimistas
(cenário “fortaleza”). A meio caminho, o estudo formula um cenário “emergente”, mais
“equilibrado” e pautado por critérios “realistas”, em que se estima, para 2009, a criação de 3.300
oportunidades de trabalho para imigrantes (na sua maioria no comércio e serviços, sendo que não se
prevê nenhum posto de trabalho no sector agrícola) e, para 2010, um conjunto de 4.050
oportunidades de trabalho imigrante (cujo crescimento se deve, sobretudo, à criação de emprego no
comércio e serviços e à estimativa de 350 novos postos de trabalho na agricultura). 101
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Por seu turno, as tendências evolutivas, que decorreram da abordagem qualitativa, permitiram
concluir, do lado da oferta, sobre a diminuição da procura de Portugal por novos imigrantes, o
aumento da saída dos que se encontram no país, o retorno de emigrantes nacionais e o aumento
relativo da concorrência no preenchimento dos bad jobs; do lado da procura conclui-se que, apesar
das tendências na oferta, será de esperar que se mantenham os níveis de recrutamento de mão-deobra imigrante nos sectores de actividade do comércio e serviços, da construção e da agricultura, e
em profissões não qualificadas ou de operadores, para as quais os imigrantes continuam a estar,
comparativamente, mais “disponíveis”. 102
*
Face ao exposto, na investigação conduzida para estimar as oportunidades de emprego imigrante
para 2009 e 2010, para além da ponderação de factores macroeconómicos, foram ouvidos e
integrados nas estimativas, os testemunhos de actores privilegiados em matéria de migração
económica (empresas, trabalhadores e associações de imigrantes). Os aspectos metodológicos e os
resultados deste estudo são retomados nos relatórios Contingente de Oportunidades de Emprego no
país para trabalhadores imigrantes, para 2009e Contingente de Oportunidades de Emprego no
país para trabalhadores imigrantes, para 2010, elaborados pelo MTSS. Estes relatórios resultam de
um trabalho conjunto desenvolvido por um grupo, do qual fazem parte a Direcção Regional do
Trabalho e Qualificação Profissional, da Região Autónoma dos Açores, o IEFP, o Instituto Regional
de Emprego da Região Autónoma da Madeira o SEF, e o GEP-MTSS, que coordena. 103
Importa também ter em conta que a legislação obriga a um parecer prévio do CPCS, onde se
encontram representados, para além do Governo, as Confederações Patronais – a Confederação da
Indústria Portuguesa (CIP), 104 a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), 105 a
Confederação dos Agricultores Portugueses (CAP), 106 e a Confederação do Turismo Português
(CTP) 107 – e as Confederações Sindicais – a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses-
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Intersindical Nacional (CGTP-IN) 108 e a União Geral de Trabalhadores (UGT) 109 . Por via desta
condição, exigida pela lei, os parceiros sociais têm uma intervenção directa na definição do
contingente de oportunidades de trabalho para imigrantes.
Em relação ao contingente de 2009, a UGT, 110 por exemplo, proferiu a sua posição para a
determinação do contingente, reiterando a opinião emitida por altura da discussão do anteprojecto
da actual lei de imigração, na defesa de que “as necessidades de mão-de-obra não deveriam
depender de um relatório único mas antes ser objecto de uma gestão previsional” e que deveriam ser
“criados mecanismos de acompanhamento da evolução do mercado de trabalho e suas
necessidades”. Considerou ainda questionável a metodologia seguida pelo MTSS no cálculo das
oportunidades – até por não terem sido ouvidos os sindicatos para a elaboração do estudo do
CEPCEP-UCP –, nomeadamente no que diz respeito à ponderação da rede EURES e das
disponibilidades de trabalhadores da recém-alargada UE.

3.1.2

Adequação do perfil dos migrantes às ofertas de emprego

No contexto das ofertas de trabalho subordinado para estrangeiros, de carácter temporário e
permanente, apresentadas pelas entidades empregadoras, através do IEFP, e sujeitas à sua
apreciação – que posteriormente as divulga no seu sítio de Internet e nas Embaixadas e Consulados
no estrangeiro – a avaliação do perfil do candidato e da adequação das suas habilitações ao posto de
trabalho em aberto é da competência da entidade empregadora que está a recrutar o trabalhador
estrangeiro. 111 A candidatura que o potencial migrante submete ao IEFP, electronicamente ou por
outro meio, é imediatamente encaminhada para a empresa recrutadora que, por sua vez, decide
sobre a adequação do perfil do candidato, comunicando-lhe directamente a sua decisão e
fornecendo-lhe a documentação necessária ao pedido de visto.112
Em situações em que o candidato não possua promessa ou contrato de trabalho, e para efeitos de
pedido de visto de residência para exercício de actividade subordinada, o potencial migrante deverá
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fazer prova das suas habilitações, competências ou habilitações e respectiva adequação ao exercício
dessa actividade. 113 Também em casos em que a profissão a exercer pelo trabalhador de país
terceiro esteja sujeita em Portugal a “qualificações especiais”, deve ser apresentada, para pedido de
visto de estada temporária ou de residência para exercício de actividade subordinada, uma
declaração emitida pela entidade competente para a verificação dos requisitos do exercício dessa
profissão. 114
No que diz respeito ao exercício de uma actividade de investigação, docência em ensino superior ou
outra actividade altamente qualificada, a adequação do perfil do trabalhador migrante ao emprego
que irá ocupar – nomeadamente tratando-se de actividade para a qual existam dúvidas quanto ao seu
enquadramento na definição de actividade altamente qualificada 115 – está sujeita ao reconhecimento
de habilitações pela entidade nacional competente. Nestes casos, e para assegurar a habilitação ou a
qualificação do migrante à actividade que irá desempenhar, a concessão de visto, temporário ou de
residência, para desempenho de actividade altamente qualificada, está sujeita a parecer prévio
obrigatório do MCTES. 116

3.1.3

O reconhecimento e validação de competências 117

Referiram-se no ponto anterior os casos em que a lei dispõe uma exigência de validação de
competências na admissão de um cidadão de país terceiro em território nacional, nomeadamente nas
situações muito específicas em que o imigrante se candidata a uma profissão que em Portugal exija
qualificações especiais ou ao exercício de uma actividade em que não haja certeza sobre o seu
enquadramento na definição legal de “actividade altamente qualificada”. Também nos casos em que
há um pedido de visto de residência para exercício de actividade profissional subordinada, e em que
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Artigo 59.º, n.º 5, da Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho.
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não haja promessa ou contrato de trabalho, mas apenas uma manifestação individualizada de
interesse da entidade empregadora, o migrante deve provar possuir “habilitações, competências ou
qualificações reconhecidas e adequadas” para o exercício da actividade a que se candidata. 118
Não se trata, portanto, de um critério geral que se aplique à admissão de imigrantes em território
nacional e de tal modo assim é, que a legislação sobre imigração que se tem vindo a referir não
estipula, neste âmbito, mecanismos específicos para a validação de competências e habilitações.
No entanto, uma vez a residir e a trabalhar em Portugal, os imigrantes poderão, se assim o
desejarem, requerer a correspondência das suas habilitações superiores estrangeiras, nomeadamente
através dos mecanismos previstos pelo Decreto-Lei n.º 283/83, de 21 de Junho 119 e pelo Decreto-Lei
n.º 341/2007, de 12 de Outubro,120 que enquadram, respectivamente, a equivalência/reconhecimento121
com base numa reavaliação científica do trabalho realizado com vista à obtenção do grau
estrangeiro e o reconhecimento dos graus académicos estrangeiros de nível, objectivos e natureza
idênticos aos dos graus de licenciado, mestre e doutor atribuídos por instituições de ensino superior
portuguesas.
Enquanto que o Decreto-Lei n.º 341/2007, de 12 de Outubro, permite o reconhecimento de graus
académicos estrangeiros superiores de nível, natureza e objectivos idênticos aos graus de licenciado,
mestre e doutor em Portugal, conferindo aos seus titulares todos os direitos inerentes a esses títulos
– assentando, portanto, num princípio de confiança mútua que substitui, sempre que aplicável, o
processo de reavaliação científica nos termos do Decreto-Lei n.º 283/83, de 21 de Junho –, este
diploma, por seu turno, estipula que é da exclusiva competência das instituições de ensino superior
público e da Universidade Católica Portuguesa, onde quer que o requerente apresente o pedido, a
decisão sobre a concessão ou denegação da equivalência/ reconhecimento. 122
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No âmbito Decreto-Lei n.º 341/2007, de 12 de Outubro, cabe a uma comissão, presidida pelo
Director-Geral do Ensino Superior, e integrada por um coordenador executivo e por um
representante de cada uma das entidades representativas das instituições de ensino superior, 123
decidir o elenco dos graus estrangeiros abrangidos por este regime.
Entre outras medidas, este instrumento legal destina-se a “garantir a mobilidade efectiva e
desburocratizada, nacional e internacional, de estudantes e diplomados” de forma a “atrair e fixar
em Portugal recursos humanos qualificados, portugueses ou estrangeiros”. Em todo o caso, como se
refere no preâmbulo do diploma, “caberá depois aos empregadores, privados ou públicos, em cada
situação concreta, proceder à avaliação específica da adequação da formação aos objectivos que
estiverem em causa e adoptar os critérios de selecção mais apropriados”.
De referir que entre 2002 e 2006, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 283/83, de 21 de Junho, foram
submetidos 5.835 pedidos de equivalência/ reconhecimento de graus/diplomas estrangeiros, na
maioria de licenciaturas e de países de origem extra-comunitários como sejam o Brasil, a
Venezuela, a Ucrânia ou Cuba. 124
O reconhecimento de competências técnicas ou profissionais é enquadrado pelo Decreto-Lei n.º
396/2007, de 31 de Dezembro, 125 que estabelece o regime jurídico do Sistema Nacional de
Qualificações (SNQ), o qual define as estruturas que asseguram o seu funcionamento, e estipula as
diferentes formas de obtenção de qualificação, como sejam a formação inserida no Catálogo
Nacional de Qualificações (CNQ), 126 os processos de Reconhecimento, Validação e Certificação de
Competências (RVCC), 127 englobados na Iniciativa Novas Oportunidades, 128 e o reconhecimento
de títulos obtidos em outros países.
Assim, para obter o reconhecimento e certificação das suas competências profissionais, o
trabalhador imigrante pode fazê-lo de acordo com os critérios e os mecanismos estabelecidos pela
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legislação em vigor – mediante processos de RVCC ou de certificação, por exemplo –, aplicável a
qualquer cidadão residente em Portugal. No que diz respeito à certificação, nomeadamente para
exercício de profissões regulamentadas para as quais são obrigatórios títulos profissionais, o
IEFP 129 disponibiliza a informação relevante no âmbito do Sistema Nacional de Certificação
Profissional (SNCP), a par da identificação das Entidades Certificadoras que, para cada profissão,
são competentes quanto à emissão dos Certificados de Aptidão Profissional.

3.1.4

Medidas de integração

Na admissão de trabalhadores migrantes, a legislação não prevê medidas de integração
compulsórias, como o domínio da língua portuguesa ou a frequência de cursos de integração ou de
orientação vocacional. Para ser admitido em território nacional, o imigrante apenas deverá, a par do
seu pedido de visto, apresentar os documentos necessários, de acordo com a legislação aplicável, e
cumprir os prazos de validade do visto, regressando no final desse período ou requerendo
prorrogação (cuja concessão tão-pouco implica o cumprimento de medidas de integração).
No entanto, estas medidas de integração, designadamente as linguísticas, aplicam-se nos processos
de atribuição de autorizações de residência permanente, do estatuto de residente de longa duração e
na aquisição da nacionalidade.
A concessão de autorização de residência permanente fica condicionada, entre outros elementos, à
apresentação de comprovativo de conhecimentos básicos da Língua Portuguesa. 130 O artigo 64.º, n.º
1, al. e) do Decreto-Regulamentar n.º 84/2007, de 5 de Novembro, determina, nomeadamente, que o
pedido de concessão de autorização de residência permanente deve fazer-se acompanhar, entre
outros documentos, de um “certificado de habilitações emitido por estabelecimento português de
ensino oficial ou de ensino particular ou cooperativo reconhecido nos termos legais, certificado de
aproveitamento no curso de português básico emitido pelo IEFP ou por estabelecimento de ensino
oficial ou de ensino particular ou cooperativo legalmente reconhecido ou, ainda, certificado de
conhecimento de português básico, mediante a realização de teste em centro de avaliação de
português como língua estrangeira, reconhecido pelo Ministério da Educação”. No caso do
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Consultado em 9 de Junho de 2010 a partir de:
http://www.iefp.pt/formacao/certificacao/Paginas/CertificacaoProfissional.aspx.
130
Artigo 80.º, n.º 1, al. e) da Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho.
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requerente ter já frequentado um estabelecimento de ensino em país de língua oficial portuguesa –
relevante para os imigrantes provenientes do Brasil e dos PALOP – o conhecimento de português
básico pode ser comprovado através de certificado de habilitação emitido por essa entidade.
Também para a concessão do estatuto de residente de longa duração, o requerente, para além de
comprovar ter residido legalmente em Portugal nos cinco anos anteriores, possuir recursos estáveis
e regulares e dispor de um seguro de saúde e alojamento, tem ainda de demonstrar fluência no
Português básico. 131
Tanto no caso da concessão de autorização de residência permanente, como do estatuto de residente
de longa duração, a inexistência de certificado comprovativo do domínio básico da língua, ou a
titularidade de certificado de entidade não reconhecida, pode ser suprido mediante pedido escrito,
preenchido e subscrito presencialmente pelo requerente, solicitando a dispensa deste requisito.
Nestes casos, o domínio básico da língua portuguesa é atestado pelo funcionário do SEF, na
sequência de um diálogo, em português, com o requerente.
Do mesmo modo, a aquisição da nacionalidade portuguesa exige o domínio básico do Português,
nomeadamente mediante a apresentação de um certificado de proficiência no nível requerido. 132
Nestes termos, foram criados, através da Portaria n.º 1262/2009, de 15 de Outubro, 133 os cursos de
Português para Falantes (adultos) de Outras Línguas, com base no referencial “O Português para
Falantes de Outras Línguas – O Utilizador Elementar no País de Acolhimento”, 134 cujo nível de
proficiência de saída corresponde ao A2, que faz prova de conhecimentos de língua portuguesa nos
termos exigidos pelos diplomas anteriormente referidos. Estes cursos de formação, de acesso
gratuito, são promovidos pelas Escolas do Ministério da Educação e pelos Centros de Formação
Profissional do IEFP. Estão enquadrados no Sistema Nacional de Qualificações, nomeadamente
pela inserção no Catálogo Nacional de Qualificações e pela adopção do modelo de certificado de
qualificações.
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Artigo 126.º, n.º 1, al. e) e artigo 74.º, n.º 1, al. g) do Decreto-Regulamentar n.º 84/2007, de 5 de Novembro.
Artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 237-A/2006, de 14 de Dezembro, acessível a partir de:
http://dre.pt/pdf1sdip/2006/12/23901/00020016.pdf.
133
Consultado em 9 Junho de 2010a partir de: http://dre.pt/pdf1sdip/2009/10/20000/0779707799.pdf.
134
Consultado em 10 Junho de 2010a partir de:
http://sitio.dgidc.minedu.pt/recursos/Lists/Repositrio%20Recursos2/Attachments/776/Portugu%C3%AAsparaFalantesdeOutrasLingua.pdf.
132
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Inseridos no programa “Português para Todos” 135 – uma iniciativa conjunta da Presidência do
Conselho de Ministros, do MTSS e do Ministério da Educação (ME), 136 gerida pelo ACIDI –,
permitem, além de formação certificada em Português para os efeitos legais referidos, a obtenção de
formação em Português técnico, adaptado a um conjunto de áreas profissionais, de forma a
potenciar uma melhor integração do imigrante no mercado de trabalho.
No entanto, é de frisar que a frequência destes cursos é voluntária e inscreve-se num conjunto de
medidas adoptadas para promover a integração, social e profissional, dos imigrantes. Apesar de
terem uma motivação “funcional”, na medida em que permitem o acesso à autorização de residência
permanente, ao estatuto de residente de longa duração ou à nacionalidade, os cursos de português
para estrangeiros não são uma medida compulsória da qual depende a admissão em território
nacional.
São, em suma, uma entre muitas medidas concebidas para promover a integração dos imigrantes
que residem e trabalham em Portugal, inscrevendo-se no Plano para a Integração dos Imigrantes
(PII), criado através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 63-A/2007, de 3 de Maio, 137 e que
constitui uma resposta global, integrada e abrangente, que reúne e organiza os objectivos e
compromissos do Estado no acolhimento e integração dos imigrantes residentes em Portugal.

3.2

3.2.1

Estatísticas, tendências e desenvolvimentos futuros

Dados estatísticos sobre o mercado de trabalho e as migrações

A primeira nota em relação às estatísticas disponíveis sobre a inserção dos imigrantes no mercado
de trabalho português prende-se com a dificuldade encontrada no apuramento de dados, sobretudo
com o grau de desagregação solicitado para o presente estudo, como referido no ponto 1.1, relativo
à metodologia, secção 1.1.4.

135

Mais detalhes sobre o Programa podem ser consultados a partir do sítio do ACIDI, em:
http://www.acidi.gov.pt/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1065, ou do sítio do IEFP, em:
http://www.iefp.pt/formacao/ModalidadesFormacao/ProgramaPortugalAcolhe/Paginas/ProgramaPortuguesparaTodos.aspx.
136
Acessível a partir de: http://www.min-edu.pt/.
137
Acessível a partir de: http://dre.pt/pdf1sdip/2007/05/08501/00020023.pdf.
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Os obstáculos encontrados – a variedade e a natureza das fontes estatísticas disponíveis, 138 por um
lado, e a significativa participação imigrante na economia informal, por outro, contribuíram para a
impossibilidade de traçar, com o detalhe e a acuidade desejáveis, um cenário sobre o trabalho
imigrante em Portugal – não obstante as tentativas de apuramento de dados para a construção e
respectiva análise de quadros estatísticos.
Da necessidade de comparar a realidade da mão-de-obra nacional com a estrangeira e da
inexistência em Portugal de uma única fonte que congregue a informação necessária para traçar um
cenário comparativo deste tipo, recorreram-se a diferentes fontes disponíveis. Desde logo, aos
Quadros de Pessoal do GEP-MTSS que são de apresentação obrigatória anual por parte de todas as
pessoas singulares ou colectivas com trabalhadores ao seu serviço e pelos serviços da administração
central, regional e local e pelos institutos públicos em relação aos trabalhadores com contrato
individual de trabalho. 139
Estes Quadros de Pessoal além de disponibilizarem dados sobre os declarantes, permitem uma
caracterização dos trabalhadores a partir de variáveis como sejam o sexo, a idade, o nível de
qualificação, a habilitação, a profissão ou a antiguidade na empresa, o que fundamentou a sua
utilização para o estudo actual. No entanto, além de estes dados se referirem apenas a uma parte do
universo dos trabalhadores em Portugal – o dos trabalhadores por conta de outrem - deixando de
fora todo o conjunto dos trabalhadores independentes, constatou-se a ausência de uma desagregação
dos dados por nacionalidade, apesar de permitirem uma distinção entre trabalhadores estrangeiros e
nacionais, o que dificultou o preenchimento das Tabelas do estudo. Outro aspecto que
impossibilitou o recurso, exclusivo aos Quadros de Pessoal para a construção dos quadros,
designadamente a Tabela 5, prende-se com o nível de desagregação das classificações profissionais
e o seu cruzamento com as demais variáveis.
Perante estas fragilidades, recorreu-se a uma segunda fonte de informação, nomeadamente ao
SIISEF, Base de Dados do SEF. Esta base de dados reúne a informação sobre os estrangeiros com
estatuto legal de residente em Portugal. Ao realizar-se este exercício, concluiu-se que os dados do
SIISEF referentes aos fluxos e aos stocks de imigrantes laborais, não se encontram classificados
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ROSÁRIO, Edite; SANTOS, Tiago (2008). “Indicadores e sua análise”, in Medir a Integração: O caso de Portugal.
Indicadores regionais de inserção socioeconómica dos nacionais de países terceiros. Lisboa: OIM, p. 43.
139
Consultado em 30 de Maio de 2010 a partir de: http://www.gep.mtss.gov.pt/destaques/oa2010qp.php.
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com o grau de desagregação pretendido pelas especificações, designadamente no que respeita às
qualificações profissionais, para as quais foi possível combinar, apenas, duas categorias: AD
(trabalhadores altamente qualificados e investigadores) e BC (trabalhadores qualificados e os de
menor qualificação). Estas duas categorias constituíram a aproximação possível entre a
desagregação requerida e a tipificação legal portuguesa, que preside à recolha e classificação da
informação. A categoria “Trabalhador Sazonal” é inexistente, uma vez que não se encontra, ainda,
tipificada na legislação portuguesa.
Tendo presente este desvio às especificações, procedeu-se ainda assim à filtragem dos dados do
SIISEF segundo os critérios acima referidos. Detectaram-se, contudo, dois constrangimentos, a
saber, por um lado, o visível deflacionamento dos dados quando aplicado o filtro para apuramento
do nível de qualificação dos estrangeiros – o qual não poderia ser confrontado ou validado com
nenhuma outra fonte de informação – e, por outro, o desencontro na substância daquilo que o
SIISEF apurou como estrangeiros com uma “qualificação” e o que os Quadros de Pessoal
contabilizam como “trabalhadores por conta de outrem”. Com valores aquém da realidade e
impedidos de comparar dois conjuntos populacionais delimitados segundo critérios distintos,
procedeu-se a uma segunda tentativa de apuramento de dados.
Optou-se por ensaiar a construção de cenários de estimativas com base numa combinação de
informação existente em três fontes. A saber: o inquérito ao emprego (Labour Force Survey, LFS)
do Eurostat, e os já referidos Quadros de Pessoal e a Base de Dados do SEF.
Projectaram-se duas abordagens distintas, a primeira das quais focou-se em 2006 e teve como ponto
de partida os totais marginais relevantes que existem na informação publicada do LFS, suprindo as
omissões existentes quanto à distribuição dos trabalhadores pelas variáveis cruzadas nas tabelas do
estudo. Recorreu-se posteriormente à informação dos Quadros de Pessoal (cujo potencial e
fragilidades foram supra enunciados) e, nas omissões desta, aos dados do SEF. O segundo ensaio,
realizado sobre os dados de 2009 assentou no total de trabalhadores estrangeiros segundo o LFS,
com recurso sempre que possível aos dados SEF, para distribuição dos casos por cada uma das
situações. Quando estes últimos eram inexistentes, recorreu-se aos Quadros de Pessoal.
No entanto, e atenta a fragilidade apresentada na qualidade e fiabilidade da informação obtida,
através destes ensaios, em que os resultados apontam para a inexistência de informação acerca do
número de empregados por conta própria entre os dados publicados dos Quadros de Pessoal, e face
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ao elevado número de casos omissos nos dados do SEF relativos à “qualificação” dos estrangeiros,
o PCN optou pela não publicação desta informação no presente estudo.
Pese embora os desvios resultantes das dificuldades enfrentados pelos autores e coordenadores do
presente estudo e já devidamente justificados em sede própria, há que ressalvar que os esforços
empreendidos e os recursos alocados e investidos para a formulação teórica e prática aqui
apresentada, não se revelaram infrutíferos, uma vez que permitiram reconhecer o potencial valor
acrescentado da base de dados SIISEF, como também identificar os pontos fracos da mesma.
É convicção do PCN que investimentos desta natureza possam contribuir para o melhoramento das
ferramentas ou mecanismos disponíveis para o tratamento e consequente aumento da fiabilidade e
qualidade da informação estatística, o que permitirá, no futuro, conhecer e caracterizar a realidade
migratória em e para Portugal.
*
Recorreu-se ainda, a trabalhos de investigação que com abordagens metodológicas diferentes
apontam para algumas tendências que serão aqui apresentadas.
Dentro do período em análise, um trabalho de investigação recente, estimou que a proporção de
estrangeiros na população activa portuguesa se aproxima dos 5% a 6%. 140 Em 2010, o relatório
Contingente de Oportunidades de Emprego no País para Trabalhadores Imigrantes, para 2010,
apoiado nas estimativas do Inquérito ao Emprego do 3.º Trimestre de 2009, apontava para um peso
de 4,5% da população estrangeira na população activa em território nacional e para 4,2% no volume
total de emprego. A taxa de actividade da população estrangeira, 13 pontos percentuais acima da
registada para os nacionais, situava-se nos 65,3%. 141
Conhece-se também, a partir dos dados disponibilizados pela DGSS, que, no que respeita às
contribuições de pessoas singulares para a Segurança Social, o peso dos trabalhadores dos países
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PEIXOTO, João (2008). “Imigração e mercado de trabalho em Portugal: investigação e tendências recentes”, in
PEIXOTO, João (org.), Revista Migrações, Imigração e Mercado de Trabalho, 2. Lisboa: ACIDI, p. 27.
141
MTSS (2010). Contingente de Oportunidades de Emprego no País para Trabalhadores Imigrantes, para 2010.
Lisboa: MTSS, p. 12. Em 2009, o relatório do MTSS referia que a população estrangeira representava 4,6% do total da
população activa, taxas de actividade superiores às dos nacionais, e 4,4% do total da população empregada no país.
MTSS (2009). Contingente de Oportunidades de Emprego no País para Trabalhadores Imigrantes, para 2009. Lisboa:
MTSS, pp. 12-13.
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terceiros, no conjunto dos estrangeiros, se situa, de 2004 até 2009, entre os 82% e os 84%. 142 De
entre todos os nacionais de países estrangeiros, destacaram-se os provenientes da América, com
contribuições para a Segurança Social crescentes ao longo do período (de 26%, em 2004, para 36%,
em 2009). Seguiram-se os contribuintes dos PALOP, que representam uma média de 22% a 23%
das contribuições estrangeiras de países extra-comunitários, cuja representação tem vindo a
diminuir desde 2006, aproximando-se do peso que representa o grupo seguinte, o dos países da UE,
que desde 2008 representa 16% dos contribuintes de nacionalidade estrangeira.
Já no que diz respeito ao desemprego registado, 143 e de acordo com os dados dos relatórios
estatísticos mensais do IEFP, que calculam os desempregados registados nos Centros de Emprego
nacionais, 144 é possível concluir que os trabalhadores de países terceiros representam um peso
crescente no total dos desempregados registados no último mês de cada ano, entre 2004 e 2010
(Tabela 6). De facto, os desempregados deste grupo de países representavam, em 2004, 3,8% do
total nacional, proporção que em 2008 aumentava para 5,2%, situando-se em 2010 nos 6%. Este
crescimento acompanha, por um lado, a “evolução positiva e sustentada” que caracteriza o stock de
residentes estrangeiros em Portugal, 145 e, por outro, o próprio crescimento de desempregados
registados no país – à excepção do período entre 2006 e 2007 em que se verificou, a nível nacional,
um declínio do desemprego registado. É de relembrar, no entanto, que estes dados, tanto ao nível
dos trabalhadores nacionais como dos estrangeiros, se referem, apenas, aos desempregados que se
inscreveram nos Centros de Emprego e aí registaram a sua condição perante a profissão. Os que,
pelas mais variadas razões, não “oficializaram” desta forma a sua situação de desemprego não se
encontram aqui representados, embora constituam trabalhadores desempregados.
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Os dados não englobaram o número dos contribuintes nacionais que permitissem uma comparação com o todo
nacional.
143
A partir das estimativas dos Inquéritos ao Emprego, os relatórios de contingentes do MTSS apontaram, para o 3.º
Trimestre de 2009 e para a média dos três primeiros trimestres de 2008, respectivamente, uma taxa de desemprego de
nacionais estrangeiros de 16% e 10,4%, o dobro da registada para os nacionais, no primeiro período, e 3 pontos
percentuais acima destes, no segundo. MTSS (2010), Op. Cit., p. 12 e MTSS (2009), Op. Cit., pp. 12-13.
144
O IEFP define «desempregado» como o “candidato inscrito num Centro de Emprego, que não tem trabalho, procura
um emprego como trabalhador por conta de outrem, está imediatamente disponível e tem capacidade para o trabalho”
(acessível a partir de http://www.iefp.pt/estatisticas/Documents/GLOSSARIO_VERSAOFINAL.pdf). Os desempregados
estrangeiros registados no IEFP são nacionais da UE ou de países terceiros residentes em Portugal, tendo estes de
possuir autorização de residência ou permanência válida, ou ainda qualquer título de residência ou permanência legal
que permita o desempenho de uma actividade profissional (acessível a partir de:
http://www.iefp.pt/FAQ/Paginas/Home.aspx#Imigrantes).
145
SEF (2009). Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo2008. Lisboa: SEF/DPF-NP, p. 22. Acessível a partir de:
http://www.sef.pt/documentos/59/RIFA2008ReVIII.pdf#1.
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De referir que o peso dos desempregados nacionais da UE se manteve idêntico até 2007 (0,5%),
registando um aumento a partir desse ano e atingindo o seu valor máximo, 0,9%, em 2009. Em
termos dos grupos nacionais que se destacam no desemprego registado, durante o período em
análise, o Brasil apresenta, os valores mais elevados de desempregados registados, seguindo-se a
Ucrânia 146 (exceptuando 2009 em que se situaram na terceira posição) e Cabo Verde.
Regionalmente, é o grupo dos nacionais dos PALOP o que regista o maior número de
desempregados. Esta distribuição geográfica do desemprego registado reflecte quer os quantitativos
de estrangeiros em Portugal, quer a evolução do emprego nos segmentos do mercado que ocupam
(como a construção civil, por exemplo, actividade significativa para os três grupos nacionais
referenciados, com destaque para os ucranianos 147 ).
Realça-se ainda que, ao contrário do que se verifica para os totais nacionais, no grupo dos nacionais de
países terceiros, as mulheres não representaram sempre, a maioria dos registos de desemprego: essa
maior proporção do desemprego feminino verificou-se apenas em 2006, 2007 e 2008. Trata-se de uma
tendência que poderá estar relacionada, uma vez mais, com o comportamento do mercado de trabalho
nos sectores de actividade que empregam, tradicionalmente, mão-de-obra imigrante feminina.
*
Analisando a situação dos migrantes e seus descendentes directos no mercado de trabalho nacional,
o módulo ad hoc publicado no Inquérito ao Emprego do 4.º Trimestre de 2009 oferece algumas
perspectivas que complementam as estatísticas acima referidas. 148 Trata-se de um estudo
desenvolvido no 2.º Trimestre de 2008, com base em estimativas obtidas a partir de um inquérito
realizado por amostragem 149 a um grupo-alvo residente em Portugal e de idades compreendidas
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Os desempregados ucranianos registados eram 2.959em 2004, 3.488, 3.506, 3.002, 3.804, 3.813 e 5.521 nos anos
subsequentes.
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ROSÁRIO, Edite; SANTOS, Tiago, Op. Cit.,pp.69-74.
148
MAGALHÃES, Graça (2010). “Situação dos migrantes e seus descendentes directos no mercado de trabalho –
Módulo ad hoc do Inquérito ao Emprego de 2008”, in INE (2010). Estatísticas do Mercado de Trabalho: 4.º Trimestre
de 2009. Lisboa: INE, pp. 53-59.
149
Tal como o próprio estudo refere, as estimativas resultantes do inquérito por amostragem, obtiveram, em alguns
casos, erros de amostragem associados superiores a 20%. Devem, por isso, ser lidos e interpretados com cautela. Além
disso, por terem por base uma amostra que não é concebida tendo em mente a representação da população estrangeira
ou os movimentos migratórios, os Inquéritos ao Emprego não constituem uma fonte segura para este tipo de análise. O
Conselho Superior de Estatística refere, num documento de 2006 relativo às Estatísticas dos Movimentos Migratórios,
que os Inquéritos ao Emprego apresentam dificuldades “em assegurar uma amostra representativa relativamente à
população estrangeira uma vez que o inquérito foi desenhado com outros objectivos”. Conselho Superior de Estatística
(2006). Estatísticas dos Movimentos Migratórios. Lisboa: CSE/DSFA, p. 58.
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entre os 15 e os 74 anos. Aplicando um conjunto de variáveis, o estudo permitiu a distinção de três
sub-grupos de indivíduos: sem background migratório, com background migratório e com Portugal
como país de nascimento (com, pelo menos, um dos pais de nacionalidade estrangeira) e com
background migratório mas nascidos fora do país.
Os resultados obtidos apontaram para cerca de 9,5% de indivíduos residentes em Portugal, entre os
15 e os 74 anos, com background migratório, quer por terem nascido fora de Portugal (7,9%), quer
por serem descendentes de imigrantes (1,6%). Neste conjunto, estavam representados indivíduos
comparativamente mais jovens, sobretudo no último segmento. 150 Na totalidade do grupo-alvo, os
indivíduos com nacionalidade estrangeira representavam 4% do total e 41,4% do sub-grupo com
background migratório. 151 Por outro lado, a percentagem de indivíduos com background migratório
empregados (68,8%) era superior à de indivíduos sem background migratório (62,4%), sendo que o
maior número de desempregados se encontrava também naquele sub-grupo (7,2%, contra 4,8%). 152
Relativamente às profissões ocupadas, os indivíduos com background migratório apresentavam
valores percentuais mais elevados em profissões como “Pessoal dos serviços e vendedores” (19,6%
contra 14,9%), “Trabalhadores não qualificados” (16,4% para 12,9%) e, em menor proporção,
“Especialistas das profissões intelectuais e científicas” (12,9% contra 8,6%); simultaneamente
apresentavam valores comparativamente mais baixos na profissão “Agricultores e trabalhadores
qualificados da agricultura e pescas” (1,7% para 10,4%). 153
*
A Tabela 5.1, construída a partir dos Quadros de Pessoal do MTSS segue, sempre que possível, os
critérios privilegiados para os quadros estatísticos do estudo. Esta tabela indica-nos algumas tendências,
quanto à distribuição dos nacionais estrangeiros pelos sectores de actividade e por níveis de qualificação.
Assim, os dados publicados nos Quadros de Pessoal permitem concluir que os trabalhadores de
nacionalidade estrangeira representam, entre 2004 e 2008, cerca de 5% das pessoas ao serviço154

150

Idem, p. 54.
Idem, p. 55.
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Idem, p. 55-56.
153
Idem, p. 56.
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«Pessoas ao serviço», conforme consta das Instruções Gerais de Preenchimento dos formulários dos Quadros de
Pessoal, incluem, para um dada empresa, todos os trabalhadores por conta de outrem, os trabalhadores familiares não
remunerados e os próprios empregadores desde que aí exerçam funções.
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em Portugal. Na sua maioria são homens – correspondem entre 63% do total, em 2004, e 59,6%, em
2008 –, provenientes da Europa, sobretudo dos países da Europa de Leste, seguindo-se o conjunto
dos PALOP e o Brasil – em 2008 os trabalhadores deste país representavam 28,2% do total e aquele
conjunto 25,6%. A esmagadora maioria, acima de 95%, é trabalhadora por conta de outrem e possui
habilitações, maioritariamente, ao nível do ensino básico.
Não permitindo uma análise por ocupações com o detalhe equivalente às categorias ISCO-88 e por
nacionalidades, os Quadros de Pessoal contabilizam o número de estrangeiros que trabalham por conta
de outrem, segundo o seu nível de qualificação e distribuindo-os pelos sectores de actividade económica
(CAE – Classificação Portuguesa das Actividades Económicas). Tal como demonstra a Tabela 5.1, o
número de trabalhadores por conta de outrem (TCO) de nacionalidade estrangeira correspondiam, em
2004, a 5,4% do total dos TCO, aumentando para 5,8% no ano seguinte. Depois de um decréscimo de
um ponto percentual, nos dois anos seguintes, esta percentagem situava-se nos 6% em 2008.
Enquanto que a grande maioria dos TCO nacionais corresponde a profissionais qualificados – a
percentagem destes trabalhadores tem vindo, no entanto, a diminuir entre 2004 e 2008, de 76% para
63% –, a par de uma percentagem de altamente qualificados que ronda, para o período, os 13%14%. Os TCO de nacionalidade estrangeira, distribuem-se, maioritariamente, nas categorias dos
profissionais qualificados (numa média de 52%) e dos não qualificados (rondando uma média de
34%). A par desta maior proporção de TCO estrangeiros nos escalões menos qualificados – e apesar
da redução gradual dos não qualificados em favor dos qualificados – é de notar que a média das
percentagens de TCO altamente qualificados se situa nos 5,2%, um valor significativamente abaixo
da média nacional.
Por outro lado, verifica-se que grande parte dos TCO nacionais se encontra empregada na “indústria
transformadora” – em 2004, cerca de 29% dos TCO nacionais situava-se naquele sector de
actividade, diminuindo essa percentagem para 23% em 2008 – seguindo-se o “comércio a grosso e a
retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos” – cerca de 19,4% ao longo de período –, a
“construção” e as “actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas” – rondando
os 11,5%, em média, nos quatros anos. Já no que respeita aos TCO de nacionalidade estrangeira,
constata-se uma maior concentração nos sectores da “construção” e das “actividades imobiliárias,
alugueres e serviços prestados às empresas” e/ou “actividades administrativas e dos serviços de
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apoio”, 155 que, em conjunto, abarcam cerca de 46% dos TCO estrangeiros em todo o período.
Seguem-se os sectores do “alojamento, restauração e similares” e da “indústria transformadora”
que, conjuntamente, incluem cerca de 27% daqueles trabalhadores.
Esta maior concentração dos trabalhadores estrangeiros em alguns sectores de actividade, em
particular na construção, deve-se ao facto de a imigração em Portugal ter assentado muito na
procura de mão-de-obra neste sector de actividade, pelas razões apontadas no início do presente
estudo, e que absorveu uma porção muito significativa dos imigrantes europeus extra-União e de
países terceiros. A concentração sectorial dos imigrantes, quer para as mulheres, quer para os
homens, e em comparação com os trabalhadores nacionais, parece ser maior em Portugal do que
para qualquer outro país da OCDE. 156
A concluir, refira-se que nos principais sectores em que se encontram empregados os TCO
nacionais, os profissionais qualificados estão sempre representados em maior número e com
consideráveis margens de diferença em relação ao peso dos não qualificados. No sector da
“indústria transformadora”, por exemplo, os profissionais qualificados constituem cerca de 73%, em
todo o período, contra 14,8% de profissionais não qualificados; tendência muito semelhante
verifica-se no sector da “construção” e do “comércio a grosso e a retalho; reparação de veículos
automóveis e motociclos”. Valores mais próximos entre uns profissionais e outros encontram-se,
por exemplo, no sector das “actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas”:
em 2004 os trabalhadores qualificados representavam 59% e os não qualificados 8,6% e em 2006 os
primeiros constituíam 37% do sector, enquanto que os não qualificados 29%. Nos dois anos
seguintes, para as “actividades administrativas e dos serviços de apoio”, os profissionais não
qualificados sobrepuseram-se aos qualificados em 11 e 8 pontos percentuais, respectivamente.
Já no que respeita aos TCO de nacionalidade estrangeira, predominam também os profissionais
qualificados nos principais sectores de actividade ocupados por estes trabalhadores. No entanto, a
diferença entre o peso dos trabalhadores qualificados e dos não qualificados é relativamente menor.
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De acordo com o relatório de contingente de oportunidades de 2010, que se apoia para estes dados nos Quadros de
Pessoal de 2007, a concentração do grupo de nacionais de países extracomunitários nas actividades administrativas e
serviços de apoio deve-se às empresas de selecção e colocação de pessoal – com 47% dos trabalhadores imigrantes desse
sector –, nomeadamente a empresas de subcontratação de pessoal, normalmente numa base temporária, e às empresas de
limpeza industrial – com 39% dos trabalhadores imigrantes extra-UE do sector. MTSS (2010),Op. Cit., p. 18.
156
OECD (2008). Jobs for Immigrants. Labour Market Integration in Belgium, France, The Netherlands and Portugal.
Vol. 2. Paris: OECD, pp. 297-298.
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Veja-se, por exemplo, no sector da “construção”, em que os primeiros representam, em média,
cerca de 61,6%, contra 35,3%, no período em consideração (o peso dos qualificados foi
aumentando, por oposição ao dos não qualificados que decresceu ao longo do período). Tendência
muito idêntica pode constatar-se, igualmente, nos sectores do “alojamento, restauração e similares”
e da “indústria transformadora”. Um maior peso, comparativo, dos TCO estrangeiros não
qualificados verifica-se, por exemplo, nos sectores das “actividades imobiliárias, alugueres e
serviços prestados às empresas” e/ou “actividades administrativas e dos serviços de apoio”; aqui os
profissionais não qualificados têm em média um peso de 52%, contra 22% dos TCO de
nacionalidade estrangeira no sector. Já os TCO altamente qualificados, de nacionalidade
estrangeira, encontram-se mais representados nos sectores da “educação”, das “actividades
financeiras e seguros”, das “actividades de informação e comunicação” e da “electricidade, gás,
vapor, água quente e fria”; refira-se, no entanto, que estes são sectores de menor presença de TCO
estrangeiros.
Relativamente à análise por profissões, e segundo um estudo de 2008 da OCDE, que assentou
igualmente nos dados dos Quadros de Pessoal, a presença de imigrantes em profissões de menor
qualificação é um traço pronunciado da imigração portuguesa. As mulheres são as que maior
concentração apresentam neste tipo de profissões, sobretudo quando são de nacionalidade caboverdiana, com destaque para os serviços domésticos e a restauração, predominando aqui as
mulheres de nacionalidade brasileira. Para os homens, o cenário de concentração em determinadas
profissões parece ser semelhante, havendo forte presença de imigrantes nas profissões de artesão,
operários ou relacionados, verificando-se igualmente uma concentração mais evidente entre os
cabo-verdianos. 157

3.2.2

Tendências e desenvolvimentos recentes

As tendências aqui elencadas, malgrado as fragilidades estatísticas, que foram complementadas com
trabalhos de investigação desenvolvidos neste âmbito, permitem enunciar que a imigração de
nacionais de países terceiros para Portugal é marcadamente «económica». Está-se perante um
movimento de entrada de mão-de-obra para preenchimento de postos de trabalho em sectores de
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OECD (2008). Jobs for Immigrants. Labour Market Integration in Belgium, France, The Netherlands and Portugal.
Vol. 2. Paris: OECD, pp. 299. As conclusões aqui mencionadas são relativas a 2005.
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actividade já pouco atractivos para os nacionais ou cidadãos comunitários: construção, actividades
imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas, alojamento e restauração. 158 Ao longo dos
últimos anos, os dados disponíveis demonstram que os imigrantes de países terceiros continuam a
encontrar emprego nos mesmos sectores de actividade, registando-se uma reduzida «diversificação
ocupacional» e, até, uma constância na distribuição «nacionalidade-tipo de ocupação».
Esta realidade estende-se por todo o país e que, previsivelmente manter-se-á, na medida em que as
actividades menos qualificadas são as que libertam maior número de postos de trabalho no mercado
nacional e os que mais imediatamente podem ser ocupados – dadas as habilitações dos nacionais de
países terceiros, a sua disponibilidade, a menor «formalidade» do acesso e a menor atractividade
das condições oferecidas – pelos imigrantes.159
Paralelamente, e conforme apontam diversos estudos, há uma sobre-qualificação dos estrangeiros,
sobretudo em algumas nacionalidades (como a brasileira e a ucraniana), que se traduz pelo
exercício de ocupações profissionais cujo nível de habilitação requerido se encontra abaixo das
habilitações académicas dos trabalhadores estrangeiros. 160
*
Muito embora as tendências apontadas demonstrem uma certa estabilidade no tempo, poderão
esperar-se alterações, nomeadamente em resultado da actual crise económico-financeira., Os media
portugueses veiculam, com alguma regularidade, a existência de um movimento de saída de
imigrantes do território nacional. 161 Na base destes regressos, estariam valores mais elevados de
desemprego, em comparação com os verificados para os trabalhadores nacionais e em relação aos
anos anteriores. Em Maio de 2009, de facto, o número de estrangeiros registados no IEFP
representava um aumento face ao período homólogo de 2008. No entanto, afectava, sobretudo, os
trabalhadores da UE. 162
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PEIXOTO, João, Op. Cit., pp. 29-30.
ABREU, Alexandre; PEIXOTO, João. (2008), “Demography, labour force and migration: trends, prospects and
policy implications in Portugal”. SOCIUS Working Papers, 9/2008, Lisboa: SOCIUS-ISEG/UTL, pp. 20-21.
160
ROSÁRIO, Edite; SANTOS, Tiago. (2008), Op. Cit., p. 54; PEIXOTO, João, Op. Cit., p. 31.
161
Ver, a título de exemplo, um artigo de 2008 acessível a partir de:
http://diario.iol.pt/sociedade/imigrantes-crise-migracao-brasil-brasileiros-tvi24/1051694-4071.html.
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Acessível a partir de: http://observatorio-das-desigualdades.cies.iscte.pt/index.jsp?page=indicators&id=70.
159
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Não obstante, o stock da população estrangeira de 2009 registou um aumento de 3% face aos
valores do ano precedente, dando continuidade à evolução positiva e sustentada que caracteriza este
universo populacional em Portugal nos anos mais recentes. Porém, ao nível da emissão de primeiros
títulos de residência, em 2009 verificou-se uma quebra de 15% face ao ano precedente.
Não sendo possível aferir, com segurança, a extensão do desemprego entre os trabalhadores
estrangeiros, nem se conhecendo o impacto que a recessão económica estará a ter sobre os projectos
migratórios dos que se encontram em Portugal ou dos que planeiam entrar, não é possível traçar
cenários futuros, sobretudo de tão curto prazo. A projectar-se um cálculo e um cenário em matéria
de migração económica, muitas outras variáveis deverão ser consideradas, e entre elas, uma de
substancial importância: o quadro político-legal migratório, em Portugal e na UE.
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4

Cooperação com países terceiros

No espírito da Abordagem Global das Migrações, 163 adoptada pelo Conselho Europeu em
Dezembro de 2005, e posteriormente completada pelas suas conclusões sobre o desenvolvimento de
uma Política Europeia Abrangente em matéria de Migrações, 164 e do Programa de Estocolmo, 165
adoptado em Dezembro de 2009 e cujo Plano de Acção 2010-2014 166 será adoptado em breve,
Portugal promoveu, em cooperação com alguns dos países de maior expressão na imigração
portuguesa, como Cabo Verde, a Ucrânia ou o Brasil, projectos e acordos bilaterais 167 que
procuram, em estreita colaboração entre os parceiros, facilitar a migração regular e conciliar a oferta
de qualificações e competências, nos países de origem, e as oportunidades de trabalho disponíveis
no mercado português.
Em funcionamento desde Janeiro de 2008, o projecto CAMPO- Centro de Apoio ao Imigrante no
País de Origem 168 surgiu no âmbito da Comissão Conjunta entre Portugal e Cabo Verde para as
questões da imigração. Tem como objectivo apoiar e informar os potenciais migrantes em Cabo
Verde, procurando, através de um atendimento personalizado, fornecer informação útil e
actualizada ao cidadão, garantir vias de imigração regular e estabelecer as articulações necessárias
para agilizar a admissão em Portugal. Em última análise, o CAMPO pretende funcionar como uma
ponte entre o país de origem e o de acolhimento, contribuindo de forma prática e directa para a
integração dos imigrantes em Portugal. Entre os diversos serviços prestados no âmbito do projecto
destacam-se a divulgação de ofertas de oportunidades de emprego em Portugal e em Cabo Verde e a
disponibilização de apoio no estabelecimento de contactos com as entidades patronais, na obtenção
dos documentos necessários à concretização do reagrupamento familiar e da nacionalidade para os
cidadãos cabo-verdianos que já residam em Portugal.
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Consultado em 9 de Junho de 2010, a partir de http://register.consilium.eu.int/pdf/en/05/st15/st15744.en05.pdf.
Consultar também a Comunicação da Comissão “A abordagem global da migração um ano depois: rumo a uma
política europeia global em matéria de migração”, acessível a partir de:
http://www.dgai.mai.gov.pt/cms/files/conteudos/Comun%20AGM%201ano%20depois%20JOCE.pdf.
165
Consultado em 9 de Junho de 2010, a partir de:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:PT:PDF.
166
Consultado em 9 de Junho de 2010, a partir de:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0171:FIN:PT:PDF.
167
Pode consultar-se uma lista de acordos bilaterais celebrados em matéria de migração em:
http://www.gddc.pt/siii/pesquisa-resultados.asp?capitulotema-im-pesq=42,&natureza=IB&go=Pesquisar&orig=temas.
Para acordos multilaterais aceder a:
http://www.gddc.pt/siii/pesquisa-resultados.asp?capitulotema-im-pesq=42,&natureza=IM&go=Pesquisar&orig=temas.
168
Consultado em 27 de Novembro de 2009, a partir de: http://www.aipaglobal.com/objectivos.php.
164
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Por outro lado, o CAMPO alerta as associações de Imigrantes e a rede dos Centros Locais de Apoio
à Integração dos Imigrantes (CLAII) para a chegada de um cidadão cabo-verdiano a um
determinado local do país, promovendo assim uma preparação antecipada para o seu
acompanhamento. São parceiros do Projecto Campo o Instituto Português de Apoio ao
Desenvolvimento (IPAD), 169 o ACIDI 170 e a Associação dos Imigrantes nos Açores (AIPA). 171
No que diz respeito ao projecto-piloto entre Portugal e a Ucrânia sobre “migração temporária e
circular”, aprovado no âmbito do acordo bilateral sobre migração temporária de cidadãos
ucranianos para prestação de trabalho na República Portuguesa, aprovado a 14 de Fevereiro de
2005, 172 prevê-se o recrutamento de imigrantes ucranianos para o exercício de uma actividade
profissional temporária em Portugal, nomeadamente nos sectores de actividade de Agricultura,
Hotelaria e Restauração e Construção Civil. Segundo o acordo firmado entre as Partes, o IEFP e o
Centro Estatal de Emprego e Formação Profissional do Ministério do Trabalho e de Política Social
da Ucrânia articulam-se directamente, trocando informações sobre as oportunidades de trabalho, os
sectores de actividade em que existem e as disponibilidades de mão-de-obra e os seus perfis
profissionais. 173 Antes da admissão do trabalhador migrante, promove-se, desta forma, a sua
selecção ainda no país de origem com base em critérios que assentam sobretudo na adequação do
seu perfil e competências, garantindo-se a entrada regular em território português e um contrato de
trabalho estabelecido com a entidade empregadora.
No âmbito deste Acordo, os cidadãos ucranianos, uma vez admitidos em território nacional, ficam
sujeitos à Lei da Imigração em vigor e às suas disposições, 174 designadamente se houver lugar a
pedido de prorrogação da estada, e gozam das mesmas condições de remuneração e de trabalho em
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O IPAD, do MNE, prossegue o fim de ajuda pública ao desenvolvimento com vista ao fortalecimento das relações
externas de Portugal e à promoção do desenvolvimento económico, social e cultural dos países beneficiários, em
especial os de língua oficial portuguesa. É financiador do Projecto Campo. Consultado em 10 de Junho de 2010, a partir
de: http://www.ipad.mne.gov.pt/.
170
No âmbito do Projecto Campo cabe ao ACIDI assegurar a formação inicial e contínua dos técnicos, a
disponibilização de informação e ajuda no estabelecimento das ligações com os Centros Locais de Apoio à Integração
dos Imigrantes.
171
A AIPA visa, entre outros, o objectivo de contribuir para a integração social e combate à exclusão, discriminação de
cidadãos migrantes, promovendo a sua dignificação e igualdade de oportunidades, direitos e obrigações com os
cidadãos nacionais. É responsável pela implementação do Projecto Campo e pelo seu funcionamento. Consultado em 10
de Junho de 2010, a partir de: http://www.aipa-azores.com/.
172
Consultado em 10 de Junho de 2010 a partir de: http://dre.pt/pdf1sdip/2005/02/031A00/10141017.pdf.
173
Artigos 2.º e 3.º do Decreto n.º 3/2005, de 14 de Fevereiro, que aprovou e publicou o Acordo Bilateral, acessível a
partir do endereço referido na nota de rodapé anterior.
174
Artigo 6.º do Decreto n.º 3/2005, de 14 de Fevereiro.
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vigor para os trabalhadores portugueses, dos instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho,
dos usos e costumes, bem como dos benefícios da segurança social estabelecidos pela legislação
portuguesa, e, igualmente, dos mesmos direitos e da mesma protecção em termos de higiene e
segurança no trabalho. 175
Após esta estadia, os trabalhadores regressam à Ucrânia para implementação de projectos, criação
de emprego por conta própria ou de outrem, podendo esperar, após uma avaliação desta experiência
migratória, preferência num segundo recrutamento e facilidade nos procedimentos de admissão –
neste processo de retorno e circularidade, o projecto beneficia do apoio operacional da OIM e do
Banco Mundial.
Concluído em 2003, 176 o Acordo celebrado entre Portugal e o Brasil sobre a contratação recíproca
de nacionais – o conhecido «Acordo Lula» –, estipulava que os cidadãos de ambos os países – com
a possibilidade de se fazerem acompanhar pelos seus familiares – ficavam abrangidos pelas
disposições do Acordo desde que se deslocassem ao território de um Estado para aí exercerem uma
actividade profissional por conta de outrem, por períodos limitados de tempo, e mediante contratos
validados pelos órgãos competentes do Estado receptor. 177 Eram englobadas no Acordo todas as
profissões, desde que o seu exercício não estivesse condicionado, temporária ou permanentemente,
a estrangeiros no Estado receptor. Estabelecia-se, também, que a obtenção de qualquer tipo de visto
não deveria ultrapassar 60 dias e que “as entidades competentes trocarão entre si informação
disponível sobre as oportunidades de trabalho e os sectores de actividade em que as mesmas
existam, bem como sobre as disponibilidades de mão-de-obra”. 178 Dispunha-se um princípio de
igualdade de direitos, e obrigações, de natureza laboral e de protecção no que se referia à higiene e à
segurança no trabalho. Do mesmo modo se afirmava que os nacionais contratados poderiam
”transferir para o seu Estado de origem, em moeda livremente convertível, a remuneração auferida
no território do Estado receptor, de acordo com a legislação em vigor neste Estado”. 179 Para
assegurar a execução do Acordo, foi criada uma Comissão Mista presidida por membros do
Governo de cada um dos Estados contratantes.
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Artigo 7.º do Decreto n.º 3/2005, de 14 de Fevereiro.
O Acordo foi aprovado pelo Decreto n.º 40/2003, de 19 de Setembro, e está acessível a partir de:
http://dre.pt/pdf1sdip/2003/09/217A00/60846086.pdf.
177
Artigo 1.º do Decreto n.º 40/2003, de 19 de Setembro.
178
Artigo 5.º do Decreto n.º 40/2003, de 19 de Setembro.
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Artigo 9.º do Decreto n.º 40/2003, de 19 de Setembro.
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5

Interpretações e conclusões

Uma abordagem à questão da satisfação das necessidades de mão-de-obra sentidas por qualquer
economia nacional, a portuguesa no caso em apreço, passa necessariamente pela análise do tipo de
papel que o Estado desempenha na gestão dos fluxos migratórios. A análise da evolução das
políticas de imigração do Estado português nas duas últimas décadas permite constatar que, mais do
que moldar os fluxos migratórios, as leis foram na maior parte das vezes uma resposta a esses
mesmos fluxos, constituindo respostas a posteriori a situações em que a população estrangeira a
permanecer e a residir em situação irregular se acumulava.
Pode afirmar-se que ao longo dos anos noventa e no princípio da década de 2000, a imigração laboral foi
um factor essencial para o funcionamento do mercado de trabalho, num contexto de necessidade crescente
de mão-de-obra a baixo custo para os sectores menos qualificados da economia, e em que os trabalhadores
nacionais, em virtude da emigração potenciada pela livre circulação de trabalhadores no espaço
comunitário, começavam a exigir maiores salários e melhores condições de trabalho. Mas essa imigração
fez-se em muitos casos a partir das entradas, ou da estada, irregular de estrangeiros em Portugal. A lei
vinha depois regular os fluxos que a antecediam, processos que vinham de facto ao encontro das carências
de mão-de-obra na economia, e que assim se viram satisfeitas por trabalhadores imigrantes.
É preciso, no entanto, ter presente, duas condicionantes de peso: por um lado, o Estado português
procurava adaptar-se a uma situação de certa forma nova na sua história contemporânea – a entrada
em massa de trabalhadores estrangeiros em Portugal para exercer uma actividade profissional; por
outro lado, Portugal procurava adaptar o seu enquadramento legislativo à produção legal
comunitária em matéria de imigração e, mais geralmente, de circulação através das fronteiras.
Em 2003, em contexto de crise e de arrefecimento da actividade económica, o Estado adopta pela
primeira vez um sistema de quotas de imigração que será, a partir daí, o princípio orientador da
política portuguesa face à entrada de estrangeiros para exercício de actividade profissional. Trata-se
de indexar a quantidade de cidadãos estrangeiros que serão admitidos a entrar em Portugal para
exercer actividade económica, às necessidades de mão-de-obra da economia portuguesa, calculadas
a partir da agregação das necessidades de cada sector, determinadas por organismo governamental.
O problema foi a ineficácia comprovada logo no primeiro ano de utilização das quotas, em que o
contingente fixado ficou, na sua esmagadora maioria, por preencher, ao mesmo tempo que se
suspeita que muitos mais imigrantes irregulares terão entrado no país.
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A razão para a pouca eficácia da lei estará no complexo conjunto de procedimentos operacionais
necessários para o preenchimento de uma vaga, identificada por um empregador, e que passa pela
aquisição de visto no país de origem. Perante a complexidade do processo de aquisição de um
documento para trabalhar legalmente em Portugal, muitos tomam a opção de trabalhar e residir sem
documentos legais de estadia. Adoptar mecanismos que facilitem este processo é uma forma de
caminhar no sentido de assumir um papel mais activo, pelo Estado, na resolução das carências de
mão-de-obra através da imigração.
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Anexo 2 – Estatísticas
Nota: Conforme se refere no ponto 1.1.4 e no ponto 3.2 do presente estudo, não foi possível apurar dados, com o detalhe e a fiabilidade necessários, para o preenchimento
das tabelas deste Anexo.
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5.1) Número de trabalhadores por conta de outrem segundo tipo de actividade económica e nível de qualificação, de 2004 a 20081
ANO: 2004
2. Estrangeiros2

1. Nacionais
Actividades (CAE-REV. 2.1)

A. Altamente
qualificados
D. Investigadores3

Total

Agricultura, prod. animal, caça e
silvicultura
Pesca
Ind. extractivas
Ind. transformadoras

B.
C. Não
Nível
Qualificados4 qualificados5 desconhecido

40.031

1.536

27.935

9.538

A. Altamente
qualificados
D. Investigadores3

Total

1.022

3.535

B.
Qualificados4

37

1.077

Nível
D. Não
qualificados5 desconhecido
2.337

84

3.926

522

3.171

156

77

156

7

120

13

16

11.649

818

9.271

947

613

567

18

309

193

47

703.793

59.936

575.761

51.294

16.802

19.656

1.234

10.998

6.632

792

11.392

4.347

6.219

85

741

116

18

56

12

30

Construção

279.772

22.728

205.562

47.352

4.130

32.990

451

18.579

13.603

357

Com. grosso e retalho; Rep. veículos auto.,
motoc. e bens uso pessoal e doméstico

484.679

52.619

392.297

30.451

9.312

15.363

868

9.430

4.573

492

Alojamento e restauração (rest. e sim.)

149.314

15.119

128.256

2.909

3.030

20.430

1.000

12.947

6.120

363

Transportes, armaz. e comunicações

136.763

30.091

100.231

3.430

3.011

4.803

343

4.033

322

105

77.757

24.481

52.070

802

404

609

245

326

33

5

273.675

45.833

162.467

23.704

41.671

30.876

1.039

6.083

15.802

7.952

13.264

4.548

6.209

489

2.018

140

29

48

10

53

Prod. dist. de electricidade, gás e água

Actividades financeiras
Actividades imobiliárias, alugueres e
serviços prestados às empresas
Adm. pública, defesa e seg. social obrigatória
Educação
Saúde e acção social
Out. act. de serv. colect., soc. e pessoas
Org. internac. e inst. extra-territoriais

TOTAL

43.284

15.263

26.352

582

1.087

1.185

544

422

193

26

125.404

19.564

101.563

1.453

2.824

3.880

652

2.348

732

148

80.734

14.336

54.934

3.473

7.991

3.940

359

2.044

1.041

496

30

6

14

8

2

6

2

1

3

0

2.435.467

311.747

1.852.312

176.673

94.735

138.252

6.846

68.821

51.619

10.966
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ANO: 2005
2. Estrangeiros2

1. Nacionais
Actividades (CAE-REV. 2.1)

Agricultura, prod. animal, caça e
silvicultura
Pesca
Ind. extractivas
Ind. transformadoras

A. Altamente
qualificados
D. Investigadores3

Total

C. Não
Nível
B.
Qualificados4 qualificados5 desconhecido

49.467

1.383

17.072

29.470

A. Altamente
qualificados
D. Investigadores3

Total

1.542

3.934

B.
Qualificados4

31

1.244

Nível
D. Não
qualificados5 desconhecido
2.554

105

6.933

310

5.863

621

139

190

6

150

14

20

12.048

729

9.343

1.200

776

551

18

325

169

39

704.613

62.537

516.679

102.487

22.910

18.690

1.206

11.124

5.678

682

11.730

4.723

5.877

88

1.042

151

30

84

3

34

Construção

294.849

22.864

212.798

52.258

6.929

34.606

454

20.895

12.876

381

Com. grosso e retalho; Rep. veículos
auto., motoc. e bens uso pessoal e
doméstico

503.972

58.048

351.829

80.553

13.542

16.414

938

10.195

4.639

642

Alojamento e restauração (rest. e sim.)

156.592

13.443

109.437

29.333

4.379

22.017

937

14.099

6.390

591

Transportes, armaz. e comunicações

140.195

31.999

97.392

5.926

4.878

5.493

404

4.587

355

147

79.219

25.533

50.952

2.162

572

804

265

496

33

10

302.166

49.274

112.879

89.177

50.836

35.589

1.051

7.524

17.217

9.797

Adm. pública, defesa e seg. social
obrigatória

28.455

5.955

12.582

4.743

5.175

327

36

129

63

99

Educação

58.793

18.902

26.944

9.434

3.513

1.431

606

566

216

43

Prod. dist. de electricidade, gás e água

Actividades financeiras
Actividades imobiliárias, alugueres e
serviços prestados às empresas

Saúde e acção social
Out. act. de serv. colect., soc. e pessoas
Org. internac. e inst. extra-territoriais

TOTAL

153.045

24.472

97.207

26.165

5.201

4.777

847

2.856

925

149

87.559

16.100

46.898

15.985

8.576

4.093

406

2.177

931

579

36

8

10

16

2

0

0

0

0

0

2.589.672

336.280

1.673.762

449.618

130.012

149.067

7.235

76.451

52.063

13.318
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ANO: 2006
2. Estrangeiros2

1. Nacionais
Actividades (CAE-REV. 2.1)

Agricultura, prod. animal, caça e
silvicultura
Pesca
Ind. extractivas
Ind. transformadoras

A. Altamente
qualificados
D. Investigadores3

Total

C. Não
Nível
B.
Qualificados4 qualificados5 desconhecido

48.188

1.232

18.256

26.494

A. Altamente
qualificados
D. Investigadores3

Total

2.206

3.757

B.
Qualificados4

29

1.323

Nível
D. Não
qualificados5 desconhecido
2.223

182

7.260

318

6.478

275

189

182

8

150

7

17

11.485

716

8.849

1.153

767

498

20

292

144

42

682.715

61.931

491.679

98.769

30.336

17.304

1.186

10.149

4.971

998

12.245

4.870

5.891

262

1.222

169

27

98

10

34

Construção

298.433

25.094

215.573

50.670

7.096

34.525

484

22.265

11.244

532

Com. grosso e retalho; Rep. veículos
auto., motoc. e bens uso pessoal e
doméstico

508.632

60.670

353.931

80.177

13.854

16.498

1.003

10.241

4.620

634

Alojamento e restauração (rest. e sim.)

159.465

14.148

110.501

30.257

4.559

22.208

959

14.085

6.601

563

Transportes, armaz. e comunicações

140.081

31.990

97.481

5.523

5.087

5.489

362

4.691

300

136

78.179

25.941

49.401

1.849

988

1.236

441

753

29

13

321.342

54.151

118.820

92.504

55.867

35.200

1.204

7.345

17.745

8.906

Adm. pública, defesa e seg. social
obrigatória

27.906

6.121

11.957

4.231

5.597

296

42

130

64

60

Educação

65.686

19.127

33.439

9.235

3.885

1.422

594

564

220

44

163.244

26.180

104.566

26.835

5.663

4.635

776

2.827

869

163

92.735

17.345

49.261

16.863

9.266

4.518

463

2.339

1.147

569

35

7

14

12

2

8

3

2

3

0

2.617.631

349.841

1.676.097

445.109

146.584

147.945

7.601

77.254

50.197

12.893

Prod. dist. de electricidade, gás e água

Actividades financeiras
Actividades imobiliárias, alugueres e
serviços prestados às empresas

Saúde e acção social
Out. act. de serv. colect., soc. e pessoas
Org. internac. e inst. extra-territoriais

TOTAL
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ANO: 2007
2. Estrangeiros2

1. Nacionais
Actividades (CAE-REV. 3)

A. Altamente
qualificados
D. Investigadores3

Total

Agricultura, prod. animal, caça, floresta
e pesca

55.433

1.618

C. Não
Nível
B.
Qualificados4 qualificados5 desconhecido
27.065

24.507

2.243

A. Altamente
qualificados
D. Investigadores3

Total
3.627

B.
Qualificados4

45

1.516

Nível
D. Não
qualificados5 desconhecido
1.915

151

11.642

747

9.151

1.184

560

453

21

279

117

36

674.064

58.432

435.746

156.267

23.619

16.729

1.129

10.071

4.585

944

9.729

4.179

5.089

135

326

37

18

16

0

3

15.281

2.175

6.135

2.695

4.276

1.049

29

523

308

189

Construção

333.692

28.440

237.749

58.559

8.944

37.388

567

24.109

11.961

751

Com. grosso e retalho; Rep. veículos
auto. e motociclos

548.515

65.205

377.593

90.924

14.793

17.263

1.059

10.680

4.795

729

Transportes e armazenagem

139.394

24.700

102.971

6.244

5.479

5.950

285

5.112

312

241

Alojamento, restauração e similares

Ind. extractivas
Ind. transformadoras
Electricidade, gás, vapor, água quente e fria
Captação, tratamento e dist. de água;
San., gestão de resíduos e despoluição

183.235

17.079

125.445

35.313

5.398

24.536

1.209

15.787

6.933

607

Actividades de inf. e de comunicação

57.613

28.380

23.691

1.644

3.898

998

506

355

61

76

Actividades financeiras e de seguros

86.866

30.674

52.809

2.147

1.236

1.458

553

846

40

19

Actividades imobiliárias

20.557

5.484

9.806

3.920

1.347

1.384

217

599

475

93

Actividades de consultoria, cient., téc. e sim.
Actividades adm. e dos serv. de apoio
Adm. pública, defesa e seg. social
obrigatória

93.028

29.839

49.020

7.037

7.132

2.374

569

1.209

388

208

223.612

15.992

67.497

91.723

48.400

33.642

413

6.857

18.101

8.271

34.927

7.192

16.619

4.550

6.566

390

63

193

49

85

73.369

29.020

32.649

7.002

4.698

1.698

976

448

224

50

Actividades de saúde humana e apoio social

173.144

29.283

111.275

27.400

5.186

4.830

840

2.941

914

135

Actividades artísticas, de espect., desp. e rec.

19.708

3.963

11.398

2.457

1.890

1.445

211

821

224

189

Outras actividades de serviços

64.133

11.919

35.601

12.407

4.206

2.750

297

1.652

556

245

40

13

24

3

0

9

0

6

3

0

2.817.982

394.334

1.737.333

536.118

150.197

158.010

9.007

84.020

51.961

13.022

Educação

Activ. dos org. internac. e out. inst.
extra-territ.

TOTAL
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ANO: 2008
2. Estrangeiros2

1. Nacionais
Actividades (CAE-REV. 3)

A. Altamente
qualificados
D. Investigadores3

Total

Agricultura, prod. animal, caça, floresta
e pesca

55.565

1.958

C. Não
Nível
B.
Qualificados4 qualificados5 desconhecido
34.058

17.490

2.059

A. Altamente
qualificados
D. Investigadores3

Total
4.733

B.
Qualificados4

64

3.240

Nível
D. Não
qualificados5 desconhecido
1.311

118

11.641

784

8.975

1.141

741

466

23

284

99

60

660.496

61.705

481.593

95.489

21.709

17.466

120

11.884

4.451

1.011

9.295

4.052

4.777

139

327

43

23

18

0

2

16.930

2.379

7.008

2.765

4.778

1.173

30

577

327

239

Construção

326.252

28.776

232.374

55.623

9.479

37.769

739

23.479

12.605

946

Com. grosso e retalho; Rep. veículos
auto. e motociclos

550.087

67.240

375.508

92.412

14.927

19.781

1.148

11.815

6.036

782

Transportes e armazenagem

136.776

25.546

100.211

4.972

6.047

6.432

347

5.474

289

322

Alojamento, restauração e similares

Ind. extractivas
Ind. transformadoras
Electricidade, gás, vapor, água quente e fria
Captação, tratamento e dist. de água;
San., gestão de resíduos e despoluição

185.692

17.646

126.876

35.447

5.723

28.619

1.361

18.410

8.203

645

Actividades de inf. e de comunicação

60.338

30.584

24.268

1.686

3.800

1.318

675

461

85

97

Actividades financeiras e de seguros

89.287

32.287

53.441

2.302

1.257

1.080

433

575

51

21

Actividades imobiliárias

20.940

5.680

10.024

3.767

1.469

1.619

216

677

614

112

Actividades de consultoria, cient., téc. e sim.
Actividades adm. e dos serv. de apoio
Adm. pública, defesa e seg. social
obrigatória

98.569

33.844

50.716

7.113

6.896

2.842

676

1.395

513

258

238.465

20.470

73.195

93.738

51.062

34.079

629

7.263

18.611

7.576

37.627

7.998

17.660

3.660

8.309

416

85

173

52

106

73.414

30.798

32.305

5.723

4.588

1.771

1.050

485

175

61

Actividades de saúde humana e apoio social

187.692

32.445

120.527

28.108

6.612

5.323

863

3.273

1.003

184

Actividades artísticas, de espect., desp. e rec.

20.833

4.368

11.915

2.439

2.111

1.581

229

929

222

201

Outras actividades de serviços

68.370

12.619

38.089

13.130

4.532

3.565

307

1.947

906

405

40

13

18

8

1

10

5

5

0

0

2.848.309

421.192

1.803.538

467.152

156.427

170.086

9.023

92.364

55.553

13.146

Educação

Activ. dos org. internac. e out. inst.
extra-territ.

TOTAL
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1

A presente tabela foi elaborada a partir dos Quadros de Pessoal do MTSS (de 2004 a 2008). Os dados são relativos ao mês de Outubro de cada ano, dizem respeito a trabalhadores por conta de outrem,
compreendem homens e mulheres (a desagregação por género é apenas feita para os totais nacionais) e são relativos ao Continente, até 2006, e a Portugal de 2007 em diante. Por não ser possível a
desagregação por profissões, conforme requisitado na Tabela 5, sobretudo para os trabalhadores estrangeiros, optou-se pela elaboração de uma nova tabela que incluísse a actividade (CAE - REV. 2.1 e 3) e
os níveis de qualificação possíveis de extrair dos Quadros de Pessoal.

2

Para este tipo de informação - actividade económica e qualificação - os dados relativos a trabalhadores estrangeiros que constam dos Quadros de Pessoal não destrinçam as nacionalidades.

3

A partir das classificações dos Quadros de Pessoal do MTSS, designadamente por Nível de Qualificação, agruparam-se nesta categoria os quadros superiores e os profissionais altamente qualificados.

4

A partir das classificações dos Quadros de Pessoal do MTSS, designadamente por Nível de Qualificação, agruparam-se nesta categoria os quadros médios, os encarregados cont. chefe de equipa, os
profissionais qualificados e os profissionais semi-qualificados.

5

A partir das classificações dos Quadros de Pessoal do MTSS, designadamente por Nível de Qualificação, agruparam-se nesta categoria os profissionais não qualificados e os estagiários, praticantes e
aprendizes.
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6) Desempregados registados por nacionalidade (situação no fim do mês de Dezembro de cada ano)1
País de
Nacionalidade
H
Nacionais

País de
Nacionalidade

2004
M

194.172

254.644

UE-15

658

853

UE-10

12

23

UE-2

331

235

1.001

1.111

Sub-Total UE

H

Total
448.816 Nacionais

M
262.704

1.511 UE-15

606

762

35 UE-10

19

41

374

295

999

1.098

2.112 Sub-Total UE

Países Terceiros2

457.803 Nacionais

M
249.632

1.368 UE-15

530

743

60 UE-10

21

69

450

399

1.001

1.211

2.097 Sub-Total UE

Países Terceiros2

2007
H

Total

181.346

669 UE-2

País de
Nacionalidade

2006
H

Total

195.099

566 UE-2

País de
Nacionalidade

2005

430.978 Nacionais

M

Total

148.853

221.916

370.769

1.273 UE-15

504

665

1.169

90 UE-10

20

80

100

335

383

718

859

1.128

1.987

849 UE-2
2.212 Sub-Total UE

Países Terceiros2

Países Terceiros2

Brasil

1.665

2.102

3.767 Brasil

2.027

2.605

4.632 Brasil

2.035

2.917

4.952 Brasil

1.572

3.125

4.697

Cabo Verde

1.490

1.365

2.855 Cabo Verde

1.482

1.379

2.861 Cabo Verde

1.445

1.330

2.775 Ucrânia

1.373

1.629

3.002

Angola

1.393

1.310

2.703 Angola

1.419

1.364

2.783 Angola

1.219

1.277

Guiné-Bissau

1.027

773

875

787

833

752

São Tomé e Príncipe

463

443

906 São Tomé e Príncipe

460

419

879 São Tomé e Príncipe

428

403

Moçambique

279 Moçambique

105

164

269 Moçambique

96

164

59

83

142 Venezuela

42

64

na

na

1.800 Guiné-Bissau

1.662 Guiné-Bissau

2.496 Cabo Verde

1.182

1.260

2.442

1.585 Angola

1.052

1.318

2.370

831 Guiné-Bissau

613

681

1.294

260 Moldávia

409

468

877

106 São Tomé e Príncipe

376

397

773

na Moçambique

92

170

262

106

173

Venezuela

69

91

EUA

na

na

na EUA

na

na

na EUA

China

na

na

na China

na

na

na China

na

na

na China

na

na

na

África do Sul

na

na

na África do Sul

na

na

na África do Sul

na

na

na EUA

na

na

na

Outros Países da
Europa

2.466

1.694

4.160

Outros Países da
Europa

2.769

2.172

4.941

Outros Países da
Europa

2.687

2.400

5.087

Outros Países da
Europa

226

391

617

Outros Países de
África

108

48

156

Outros Países de
África

281

112

393

Outros Países de
África

324

139

463

Outros Países de
África

241

164

405

Outros Países da
América

36

55

91

Outros Países da
América

71

93

164

Outros Países da
América

85

145

230

Outros Países da
América

93

180

273

717

330

552

195

501

175

676 Outros Países

331

181

512

Outros Países
Sub-Total
TOTAL

9.540

8.384

204.713

264.139

160 Venezuela

1.047 Outros Países
17.924 Sub-Total
468.852 TOTAL

10.100

9.373

206.198

273.175
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747 Outros Países
19.473 Sub-Total
479.373 TOTAL

9.695

9.766

192.042

260.609

19.461 Sub-Total
452.651 TOTAL
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9.964

17.524

157.272

233.008

390.280
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País de
Nacionalidade

2008
H

Nacionais
UE-15

2009

M

Total

H

2010
M

Total

H

M

Total

169.046

222.756

391.802

228.840

259.392

488.232

241.699

280.254

521.953

545

716

1.261

768

962

1.730

725

972

1.697

UE-10

34

99

133

58

151

209

59

157

216

UE-2

508

494

1.002

1.476

1.270

2.746

1.829

1.403

3.232

1.087

1.309

2.396

2.302

2.383

4.685

2.613

2.532

5.145

2.699

4.210

6.909

4.455

5.940

10.395

4.974

6.732

11.706

Sub-Total UE
Países Terceiros

2

Brasil

Países Terceiros
Ano

Países UE

% do total desempregados
registados

Ucrânia

2.004

1.800

3.804

2.383

1.430

3.813

3.336

2.185

5.521

Cabo Verde

1.464

1.273

2.737

3.156

2.305

5.461

2.557

1.535

4.092

2004

3,8

0,5

Angola

1.348

1.238

2.586

1.986

1.534

3.520

2.006

1.526

3.532

2005

4,1

0,4

Guiné-Bissau

705

684

1.389

1.358

803

2.161

1.506

852

2.358

2006

4,3

0,5

Moldávia

563

505

1.068

926

684

1.610

831

624

1.455

2007

4,5

0,5

São Tomé e Príncipe

455

399

854

625

436

1.061

659

472

1.131

2008

5,2

0,6

Rússia

238

336

574

341

425

766

332

402

734

2009

6,1

0,9

Índia

na

na

na

na

na

na

na

na

na

2010

6,0

0,9

China

na

na

na

na

na

na

na

na

na

Outros Países da
Europa

40

60

100

50

87

137

48

99

147

Outros Países de
África

458

365

823

851

480

1.331

884

507

1.391

Outros Países da
América

99

186

285

145

251

396

152

272

424

Outros Países
Sub-Total
TOTAL

455

223

678

819

287

1.106

854

308

1.162

10.528

11.279

21.807

17.095

14.662

31.757

18.139

15.514

33.653

180.661

235.344

416.005

248.237

276.437

524.674

262.451

298.300

560.751
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1
Os dados que constam nesta tabela provêm dos Relatórios Estatísticos Mensais do IEFP e são relativos à situação registada no final do mês de Dezembro do respectivo ano. Em 2010 os dados correspondem ao
mês de Maio, último período para o qual existia informação à data de realização do estudo. No âmbito destes relatórios, «desempregados» são os candidatos inscritos num Centro de Emprego, que não têm
trabalho, procuram um emprego como trabalhador por conta de outrem, estão imediatamente disponíveis e têm capacidade para o trabalho. Os desempregados estrangeiros registados no IEFP são nacionais da
UE ou de países terceiros residentes em Portugal, tendo estes de possuir autorização de residência ou permanência válida, ou ainda qualquer título de residência ou permanência legal que permita o desempenho
de uma actividade profissional. Os relatórios do IEFP, para os indíviduos estrangeiros, não fornecem dados sobre os grupos profissionais, actividade económica e/ou níveis de instrução.
2
À semelhança das tabelas anteriores,elencaram-se,a partir dos dados publicados pelo SEF nos seus Relatórios Estatísticos Anuais, os 10 grupos nacionais mais representativos num determinado ano. Para 2009 e
2010 mantém-se o ranking de 2008, último ano para o qual existem dados disponíveis.
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