
Emigração é Pobreza? 
 

”Portugal era um país de emigração!” E com esta frase se exorcisava um passado comum de 
privação que obrigara diversas gerações de nacionais a sair do País para escapar à pobreza, 
à perseguição ou à guerra. Tempos houve em que se entendeu o trabalho no estrangeiro 
como uma humilhação a que Portugal sujeitava os seus filhos ou filhas, por falta de resposta 
interna à sua vontade de progredir na vida, de “levantar cabeça”, de merecer o respeito e a 
admiração da terra. Tempos houve – e não muito longínquos – em que, na cena 
internacional, os países se classificavam como “de emigração”, “de imigração” ou “de 
trânsito”.  
 
Hoje sabemos que praticamente em todos os Países há estrangeiros a trabalhar, que todos 
os países têm nacionais a trabalhar no estrangeiro, que é frequente ir estudar  ou viver a 
reforma no estrangeiro. Hoje, à migração de nacionais de Estados membros da União 
Europeia para o território de outros Estados membros chama-se “mobilidade”, só os 
nacionais de países terceiros são imigrantes, as empresas levam para fora do país pessoas 
em prestação de serviços. Hoje, emigração não é necessariamente sinónimo de pobreza, 
embora o seja quase sempre de oportunidade. Aliás, as pessoas muito pobres não dispõem, 
em princípio, dos capitais financeiros e de competências necessários à competição no 
mercado global. O que não significa que de zonas do globo onde a vida é particularmente 
difícil, não se saia por desespero, mesmo com risco de vida. 
 
Como é hoje a emigração de portugueses e portuguesas? Sabemos que muita gente sai, 
mas para a onde, para fazer o quê, em que condições? Para responder a estas e outras 
questões relativas ao trabalho português fora do país foi criado o Observatório da 
Emigração, resultado de uma parceria entre a Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e 
Comunidades Portuguesas e o ISCTE.  
 
O Observatório da Emigração tem tido como principal actividade a recolha e disponibilização 
de indicadores estatísticos da emigração portuguesa (quantos são os emigrantes 
portugueses, qual o volume das saídas anuais, que remessas enviam, quantos acedem à 
nacionalidade dos países de destino, etc.). Para isso tem informação disponibilizada no 
Portal www.observatorioemigracao.secomunidades.pt.  

Também no âmbito do Ano Europeu de Combate à Pobreza e Exclusão Social o OEm está a 
desenvolver um projecto sobre a existência – ou não – de situações de pobreza e de risco de 
pobreza entre emigrantes portugueses em alguns países, intitulado“Pobreza e exclusão 
social de portuguesas e portugueses e seus familiares em países onde tais situações são 
particularmente gravosas”. 

Com este estudo, de carácter exploratório, pretende-se: 

 estimar a incidência de situações de pobreza e de exclusão social na emigração 
portuguesa num número limitado de países, seleccionados tendo em conta a 
variedade das situações de emigração, a representatividade dessas situações e a 
disponibilidade de informação estatística relevante (Brasil, Venezuela, França, Suíça, Reino 
Unido); 

 identificar as causas prováveis dessas situações e as características  fundamentais 
dos contextos em que ocorrem; 

 comparar, para cada país seleccionado, e sempre que possível, as referidas 
situações de pobreza e de exclusão social com as vividas por outras populações 
emigradas e pelas populações autóctones; 

 recensear as políticas públicas e as intervenções de organismos da sociedade civil 
visando a redução da incidência daquelas situações, tanto a nível nacional como 
internacional e transnacional (em especial na União Europeia) e apresentar 
recomendações neste domínio. 

Neste momento a equipa do Observatório encontra-se a realizar entrevistas a informadores 
privilegiados (assistentes sociais que trabalham com portugueses no estrangeiro, 

http://www.observatorioemigracao.secomunidades.pt/


representantes de associações de portugueses no estrangeiro, etc.) sobre a temática em 
causa. No fim do ano será apresentado um relatório com os resultados do projecto. 
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