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Resumo  

As dinâmicas territoriais internas e as projeções internacionais do Brasil e de Portugal afetam de 
maneira direta e indireta os fluxos populacionais que historicamente compõem suas relações, fazendo-
os expandir-se ou contrair-se e até mesmo mudar de sentido. Nesta perspectiva, a presente 
configuração dos fluxos migratórios entre estes países refletem as transformações na ordem 
internacional e seus impactos nas respectivas organizações internas. Tais mudanças articulam de 
modo complexo fatos como a crise financeira e econômica nos EUA e na UE e o crescimento 
econômico dos países emergentes; as atuais contradições entre o unilateralismo norte-americano a 
partir dos atentados de 11 de setembro de 2001 e o processo de multilateralização e cooperação que 
se desenvolveram a partir da década de 1990; a diminuição da desigualdade social no Brasil e o 
processo de desmonte do Estado de Bem Estar Social em Portugal, dentre outros eventos observados 
especialmente a partir dos anos 2000. Examinar estas transformações, relacionando-as às 
reconfigurações, rupturas e continuidades destes movimentos de população, compreender seus reais 
significados e conseqüências é a proposta aqui presente. O objetivo, portanto, é analisar as dinâmicas 
migratórias a partir dos territórios dos países envolvidos, o que metodologicamente exige observar os 
múltiplos atores e variáreis que os constituem, como o Estado, o mercado de trabalho, os migrantes e a 
própria sociedade de origem e de destino dos fluxos. Até o momento já se pode demonstrar o 
expressivo crescimento do fluxo de portugueses ao Brasil e o incremento do retorno de brasileiros. Em 
contrapartida, porém, mesmo que apresente retração em termos absolutos, a comunidade brasileira 
vem crescendo em importância relativa, constituindo mais de um quarto dos estrangeiros em Portugal. 
Traçar e analisar o panorama atual das migrações entre estes países certamente colaborará na 
compreensão da nova realidade, cuja resposta certamente não se encontra apenas nos aspectos 
econômicos. 
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Introdução 

Cada fase da história conhece arranjos de fluxos populacionais que lhe são próprios e que se originam 
de diferentes condições, bem como sintonizam causas e conseqüências de forma complexa, tanto no 
que diz respeito aos lugares de partida, como aos lugares de destino (SANTOS, A. L. 2010; SANTOS, 
M. 2002). Por isso, apesar de recorrente como objeto de estudo nas ciências humanas e sociais, o 
fenômeno migratório não se esgotou. Ao contrário, ele é objeto de preocupações e polêmicas que 
caracterizam o mundo de hoje. Considerando que o conhecimento não é definitivo, reafirma-se a 
necessidade de buscar respostas para as migrações na atualidade. 

Este artigo procede do esforço de revisitar a questão migratória com a finalidade de contribuir para a 
compreensão da população brasileira e portuguesa no presente tomando como ponto de partida as 
dinâmicas do território brasileiro e português. Os laços históricos, culturais, econômicos e institucionais 
criados entre estes países não estão extintos e apresentam hoje formas específicas de articulação que 
necessitam de esclarecimentos. A análise dos fluxos migratórios entre ambos colabora nessa tarefa, já 
que sua própria existência revela e alimenta tais vínculos. É imprescindível explanar o que a atual 
configuração destes fluxos de população tem de inédito, considerando o seu padrão histórico e 
enquadrando-o no panorama dos movimentos populacionais que caracterizam estes países no mundo. 

Ao enfatizar a análise do território é possível explorar as migrações tanto no âmbito das relações 
internacionais como na esfera doméstica (REIS, 2003). No que diz respeito à primeira, as migrações 
fundamentam-se na capacidade desigual dos países de fazer valer seus interesses políticos e na 
maneira como se inserem economicamente. Nas palavras de Olga Becker (1997, p.319), “cada nova 
ordem política mundial correspondeu uma nova ordem econômica com a emergência de novos fluxos 
demográficos”. Trata-se, portanto, de atentar para as identidades dos países como atores geopolíticos 
e, de modo imbricado a isso, examinar suas participações na divisão internacional do trabalho 
(SASSEN, 2003). 

A condição e atuação de um país na ordem internacional afeta a organização interna do seu território, o 
que influencia diretamente os deslocamentos populacionais (BEAUJEU-GARNIER, 1980; SANTOS, M. 
2004). A reestruturação produtiva à escala global; as formas específicas da organização do mercado 
de trabalho, no período da globalização marcadamente dual; a inserção dos imigrantes no território 
enquanto força de trabalho e o papel por eles cumprido na divisão social e territorial do trabalho são 
aspectos reveladores das relações entre a ordem internacional, as determinações do capital e a 
mobilidade socioespacial que possibilitam avaliar concretamente a atual situação (BECKER, 1990; 
HOBSBAWM, 1990; PATARRA, 2005).  

Somado a isso, admite-se a necessidade fundamental de “considerar as migrações como uma 
expressão espacial dos mecanismos de modernização” (SANTOS, M. 2004, p.302). Assim, as 
transformações estruturais na sociedade são o ponto de partida para compreensão do fenômeno 
migratório. Em outros termos, resultado de um processo global de mudanças, o fenômeno migratório é 
interpretado como processo, no qual distintas trajetórias individuais, tomadas coletivamente, expõem as 
estruturas sociais nas quais se enquadram. Afinal, como explica Santos (2005, p.129), “os 
comportamentos dos indivíduos, isto é as práxis individuais, são subordinados, estruturados pela práxis 
social”. Por isso o enfoque não está apenas nas pessoas que migram. Deseja-se, isto sim, 
compreender o contexto que as envolvem, buscando na estrutura social as articulações que permitem 
tal ato e em que medida esse, tomado coletivamente, é semente de transformação social. 
Evidentemente, as experiências individuais são importantes, contudo o são porque revelam aspectos 
da estrutura na qual se inserem (SANTOS, A. 2010; SANTOS, M. 2005). 

 



A emigração brasileira 

Observa-se que a partir da década de 1980 os fluxos tradicionais para o Brasil, como os oriundos de 
Portugal, Espanha e Itália, tornaram-se quase ausentes. Isto se inseriu também no contexto da nova 
organização territorial da Europa, por meio da construção paulatina da União Européia, que repercutiu 
na reordenação dos fluxos e padrões migratórios mundiais. O Ocidente europeu, que desde o século 
XIX tinha se firmado como origem dos migrantes, passou a receber grande contingente de 
estrangeiros, provenientes, sobretudo de países pobres e do próprio continente. 

Simultaneamente foi adquirindo importância uma imigração não tradicional direcionada ao Brasil, vinda 
de alguns países africanos (como Angola e outros países da África lusófona) e alguns países vizinhos, 
especialmente a Bolívia (BAENINGER, 2012; OLIVEIRA & OLIVEIRA [orgs.], 2011). O processo de 
descolonização da África e os novos posicionamentos do Brasil no cenário internacional, buscando 
aproximações político-econômicas com países do hemisfério sul, constituíram a gênese e as bases de 
sustentação destes movimentos durante as décadas de 1990 e 2000. 

Paralelamente, o Brasil foi se consolidando como um país de emigração. Este processo manifestou 
claramente a crise político-econômica enfrentada pelo país a partir dos anos 1980, cuja origem foi a 
crise do petróleo de 1973. Esta acelerou o processo de consolidação de um sistema financeiro 
globalizado, comandado principalmente por grandes corporações americanas e europeias e pela 
imposição de princípios do Consenso de Washington (1989) aos países pobres, especialmente da 
América Latina (MARTINS, 2003).  

Houve esvaziamento do modelo de Estado Desenvolvimentista, responsável desde os anos 1930 por 
esforços de promover a industrialização, e a subsequente abertura econômica, fundamentada no 
ideário político-econômico neoliberal. No decorrer dos anos 1980 o Brasil enfrentava a crise da dívida 
externa e a falta de financiamento norte-americano, a superinflação até 1994 e, posteriormente, as 
sucessivas crises econômicas (crise do México em 1994, da Ásia em 1997, da Rússia em 1998), que 
evidenciavam a fragilidade dos Estados nacionais frente à especulação financeira. À estagnação 
econômica brasileira somou-se a obsolescência de padrões tecnológicos fordistas e as inovações e 
difusão de padrões flexíveis, altamente poupadores de mão de obra, aplicados à produção. O resultado 
foi o enfraquecimento do parque produtivo brasileiro, incapaz de suportar a concorrência externa, e o 
aumento do desemprego (SANTOS, A.L. 2010; RUCKERT, 2007). 

A classe média brasileira sofreu perda de renda, o que propiciou sua retração, já que se vinculava 
diretamente ao setor industrial em corrosão ou aos setores públicos, cujas instituições deveriam 
respeitar os imperativos de cortes de gastos. Todavia, constatava-se o surgimento de um novo perfil na 
classe média, caracterizado por sua ligação com o setor de serviços, pela flexibilidade dos contratos e 
trabalhos realizados, pelos valores cosmopolitas e individualistas.  

O modelo representado por esse novo perfil acabou difundindo-se nesta parcela da população 
brasileira, o que somado aos tradicionais desejos de consumo, status social e poder, constituiu-se em 
um fator psicológico relevante para motivar a emigração. É justamente a classe média que mais tem 
perseguido a busca de melhores condições de vida fora do país (GUERRA et alli, 2006; SANTOS, A. L. 
2010).  

Apesar da carência de dados oficiais, estudos demográficos estimam que entre 1980 e 1990 o saldo 
migratório brasileiro foi negativo. Saíram do país cerca de 1,8 milhão de pessoas. Na década seguinte, 
o fato repete-se, embora com menor intensidade, as perdas totalizaram cerca de 550 mil pessoas 
(CARVALHO & CAMPOS, 2006). Nos anos 2000, pesquisas com base em dados da Agência Nacional 



de Aviação Civil (Anac) confirmam a tendência iniciada em 1980, estima-se que saíram do Brasil 
aproximadamente 265 mil pessoas (CARNEIRO, 2010). 

Mas se por um lado a tendência se confirmou, por outro o perfil dos emigrantes se transformou na 
última década. As causas disso se vinculam às amplas mudanças na economia e nas políticas públicas 
adotadas no Brasil desde o final da primeira metade dos anos 2000. A redução da taxa de desemprego 
e da pobreza foi acompanhada pelo aumento real do salário mínimo, dos anos de escolaridade e do 
acesso ao crédito, sinalizando a recuperação do crescimento econômico atrelada a novas políticas 
voltadas a segmentos de baixa renda. Tais fatos culminaram na mobilidade social ascendente, o que é 
explicitado pela expansão recente da classe média (POCHMANN, 2010). Segundo dados da Secretaria 
de Assuntos Estratégicos (SAE) entre 2004 e 2010 quase 20 milhões de pessoas saíram da pobreza e 
32 milhões ascenderam às classes médias (níveis A, B e C). A classe média C, que representa uma 
renda domiciliar entre mil e quatro mil reais mensais, foi a que mais cresceu e hoje congrega mais de 
50% da população brasileira (SAE, 2011).  

Houve, portanto, melhoria recente das condições de uma parcela da população do país. Esta ascensão 
de parte das camadas menos favorecidas a uma situação econômica melhor, permite-lhe uma nova 
possibilidade: a de pensar em migrar para o exterior. Mesmo que para concretização disso seja 
necessário o crédito, o qual, dado sua nova situação socioeconômica, igualmente passa a estar 
disponível (SANTOS, A. L. 2010).  

Deste modo, na última década, os emigrantes pertencem predominantemente a classe média ou média 
inferior: “são migrantes com escolarização, em sua maioria de nível médio e dispõem de capital para 
utilização do meio de transporte rápido – avião” (ROSSINI, 2008: 344). Além disso, podem arcar com 
os gastos iniciais, o que inclui moradia, alimentação, transporte, até conseguirem um trabalho que 
possibilite sua permanência no novo país. 

Nota-se que a noção de rede entendida tanto no sentido das técnicas, sinônimo de infraestrutura que 
permite transporte de pessoas, mercadorias, informações, energia, como denotando relações sociais, 
políticas, trocas de valores, mensagens, são essenciais para compreensão do fenômeno migratório 
(SANTOS, M., 2002). Frequentemente as relações de amizade e as redes de solidariedade com 
imigrantes brasileiros estabelecidos há mais tempo no país de destino são cruciais aos imigrantes mais 
recentes (SANTOS, A. L. 2010).  

Em 2010, segundo o Ministério das Relações Internacionais (MRE), viviam no exterior 3.122.813 
brasileiros. O Censo Demográfico de 2010, por sua vez, informou que residem fora do país 491.243 
brasileiros. Tais discrepâncias revelam os desafios de mensurar o fenômeno migratório e as limitações 
de cada metodologia empregada3. Em uma autocrítica o MRE avalia que o número de brasileiros 
indocumentados e o recente fenômeno do retorno colocam a necessidade de se revisar os dados 
apresentados, os quais devem estar superestimados e provavelmente aproximar-se de 2,5 milhões de 
pessoas. O IBGE, por sua vez, reconhece a subestimação do êxodo nas cifras apresentadas 
derivadas, em meio a outras limitações, da possibilidade de perda de informação gerada pela falta de 

                                                             
3 Os dados divulgados pelo MRE referem-se aos países em que há repartições consulares. Tratam-se de “informações 
locais (quando disponíveis), tais como levantamentos oficiais, estimativas feitas por organizações não-governamentais e 
pesquisas conduzidas pela mídia, ou em projeções fei¬tas pelas embaixadas e consulados do Brasil, geralmente a partir de 
dados relativos à prestação de serviços consulares, tais como a emissão de passaportes e o registro de atos notariais” 
(MRE, 2011: p.09). O IBGE, por sua vez, incluiu somente no último Censo, referente ao ano de 2010, questões que 
possibilitam computar o número de pessoas que saíram do país. Sobre a metodologia utilizada, Campos (2011, p.75) 
esclarece: “a maior inovação trazida pelo Censo 2010 com relação ao estudo da migração internaciona l foi a presença do 
quesito que investigou se alguma pessoa que morara anteriormente com o entrevistado estava morando em outro país em 
31 de julho de 2010. Para os casos afirmativos, investigou-se também o sexo, o ano de nascimento, o ano da última partida 
do Brasil para morar em outro país e qual era o país de residência na data de referência do censo” . 



informante sobre a pessoa que emigrou no momento de realização do Censo (MRE, 2011; IBGE, 2011; 
OLIVEIRA & OLIVEIRA [orgs.], 2011).  

A metodologia de obtenção dos dados utilizada no Censo de 2010 possibilita traçar com maior precisão 
a origem dos fluxos no território brasileiro (ver mapa 1). Quase 70% dos que deixaram o Brasil são 
oriundos de municípios dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Rio de Janeiro e 
Bahia, que, em ordem decrescente, são os primeiros estados na classificação geral (IBGE, 2011).  

 

Mapa 1: Brasil – Proporção de domicílios com emigrantes internacionais, por município de origem, 2010 

 

A população brasileira residente no exterior corresponde a 1,6% dos habitantes do país (MRE, 2011; 
IBGE, 2011). Relacionado à vastidão territorial que caracteriza o Brasil, pode-se interpretar que a 
emigração internacional é pouco expressiva, ainda mais se comparada ao predomínio das migrações 



internas 4 . Todavia, deve-se levar em conta que o fenômeno é seletivo territorialmente e não 
corresponde a uma seção transversal da população total, mas, ao contrário, somente algumas poucas 
pessoas migram (TREWARTHA,1974). Em outros termos, o fenômeno é bastante significativo em 
escala local e afeta grupos etários e com características sociais, econômicas e culturais específicas. 

 

Portugal dentre os principais países receptores 

A seletividade verificada na origem dos fluxos está presente também no destino, o que se percebe ao 
avaliar a distribuição dos brasileiras e brasileiros no mundo. As técnicas utilizadas pelo MRE permitem 
delinear com maior exatidão um panorama dessa distribuição. Nota-se que os destinos prioritários são 
os Estados Unidos e países da Europa, que juntos congregam mais de 75% da população que deixou 
o Brasil (MRE, 2011).  

Do total de imigrantes brasileiros na Europa mais de 50% mora no Reino Unido, Espanha e Portugal 
(MRE, 2011). Este último é o sexto país que mais recebe brasileiros no mundo e hoje concentra 4,3% 
dos que habitam no exterior (MRE, 2011). A participação destes migrantes no total da população 
residente em Portugal é considerável, ultrapassando 1%. Trata-se da maior proporção entre os países 
do continente europeu e segunda maior no mundo (ver Tabela 1). 

 

Tabela 1: Participação dos brasileiros no total da população residente nos dez principais países 
receptores – situação em 2010 

País 
População total 

residente 
População brasileira 

residente 
Participação brasileira 
no total de residentes 

Paraguai 6.451.120 200.000 3,1 

Portugal 10.637.346 136.220 1,3 

Bélgica 10.879.155 60.000 0,55 

Estados Unidos 309.050.816 1.388.000 0,45 

Espanha 46.070.971 158.761 0,34 

Reino Unido 62.221.879 180.000 0,28 

Japão 127.450.000 230.552 0,18 

Itália 60.483.419 85.000 0,14 

França 64.895.811 80.010 0,12 

Alemanha 81.775.575 91.087 0,11 
 
Fontes:  Ministério das Relações Exteriores. Brasileiros no Mundo: Estimativas, 2011. 
United Nations. Indicator on Population. In United Nations Statistics Division. Demographic and Social  Statistics. 
Statistical Products and Databases. Social Indicators, 2011.  
Organização: Aline Lima Santos 

 

                                                             
4 As dificuldades de mensurar as migrações internas são ainda maiores do que das migrações internacionais.  Mesmo 
assim, estudos sobre os movimentos populacionais no interior do Brasil estimam que, em 2000, 5.196.093 pessoas 
migraram de uma Unidade da Federação para outra. Naquela ocasião, a proporção destes migrantes nacionais em relação 
ao total de habitantes era de 3% (IBGE, 2000; OLIVEIRA & OLIVEIRA [orgs.], 2011). Dados relativos aos movimentos 
populacionais no mundo, por sua vez, demonstram que a magnitude das migrações no interior dos países 
(aproximadamente 740 milhões de pessoas) é quase quatro vezes superior as migrações internacionais (estimada em 214 
milhões de pessoas) (PNUD, 2009). Pode-se inferir, portanto, que o número de pessoas que se movimentam no interior do 
Brasil  é muito superior ao de pessoas que deixam o país para morar no exterior. 



A presença brasileira em Portugal, apesar de acompanhar cinco séculos de história, adquiriu expressão 
justamente a partir dos anos 1980, quando se constata seu crescimento expressivo. Tal incremento 
convergiu para alteração do padrão migratório tradicional deste país, até então marcado pelo 
predomínio da emigração. O processo de democratização de Portugal, de descolonização da África e a 
adesão a Comunidade Econômica Européia em 1986, foram eventos que conjuntamente redefiniram o 
país internamente e no âmbito do sistema internacional, culminando no crescimento da imigração 
(SANTOS, A. L. 2010).   

Estes movimentos iniciaram-se na segunda metade dos anos 1970 com o retorno de portugueses 
vindos das ex-colônias e manteve-se na década de 1980 com os fluxos de estrangeiros daí oriundos. 
Na década de 1990 esta imigração consolidou-se e houve diversificação dos fluxos, com a entrada de 
asiáticos e pessoas provenientes do leste-europeu (SANTOS, A. L. 2010). Durante toda a década de 
2000 o saldo migratório português manteve-se positivo, atingindo o máximo de 70.000 pessoas em 
2002, decrescendo a partir daí até o mínimo de 3.815 pessoas em 2010 (INE, 2011). 

O aumento da população estrangeira em Portugal nas décadas de 1990 e 2000 é relacionado a 
diversos fatores, dos quais se destaca o dinamismo econômico gerado pelo crescimento do 
investimento europeu no país. Associam-se a isso também a adesão do país ao espaço de Schengen5 
em 1991, os investimentos em infraestrutura para acontecimento de eventos como a Exposição 
Mundial de 1998 em Lisboa, a entrada do euro em circulação em 2002 e, no âmbito extra-europeu, os 
ataques de 11 de setembro aos Estados Unidos, que, dentre outras consequências, resultou na maior 
restrição à imigração a este país, transformando países europeus como Portugal em “destinos 
alternativos” para os fluxos migratórios (SANTOS, A. L. 2010). 

Em 2011 o total de estrangeiros residentes em Portugal era de 436.822 pessoas, pouco mais de 4% da 
população residente total, o que significou uma queda de 1,9% em relação ao ano anterior. Foram 
registrados 111.445 brasileiros vivendo no país, o que demonstra uma retração de 6,63%, também 
houve diminuição da representatividade da comunidade brasileira no total dos estrangeiros, passando 
de 26,81% em 2010 para 25,5% em 2011. Ainda assim, os registros indicam um fluxo de 12.896 
brasileiros no ano de 2011(SEF, 2011, 2012). A redução da comunidade brasileira em Portugal é 
resultante do abrandamento das entradas, da aquisição de nacionalidade de uma parcela destes 
imigrantes, do retorno ao Brasil e da migração para outros países europeus. 

 

Expansão atual da migração de Portugal para o Brasil 

Se por um lado, os fluxos do Brasil para Portugal dão sinais de decréscimo, por outro, o contra fluxo 
expandiu-se, formado tanto pelo retorno de brasileiros como pela migração de portugueses ao Brasil. 
De janeiro a outubro de 2011, 87% das pessoas que em Portugal recorreram ao Programa de Retorno 
Voluntário (PRV) eram brasileiras. Nestes dez meses, o número total de imigrantes que solicitaram 
auxílio para retornar ao país de origem foi igual ao do ano anterior, o que indica que os dados 
referentes ao ano de 2011 deverão demonstrar o aumento do retorno que vem se desenhando desde 
2008 (ver gráfico 1). A este número somam-se as pessoas que retornam com recursos próprios. 

                                                             
5 O espaço Schengen resulta do Acordo Schengen (1985) que permite a livre circulação de pessoas no território formado 
pelos países signatários, os quais adotam procedimentos e normas comuns no que se refere à imigração e, de modo mais 
amplo, ao controle das fronteiras externas. O espaço Schengen não se confunde com a União Europeia, embora a 
cooperação instaurada pelo Acordo tenha sido integrada pelo direito da UE em 1997 



 

Fonte: “Migrações: Imigrantes brasileiros e angolanos saem de Portugal devido à crise financeira”. Público,            
Lisboa, 25 de novembro de 2011, Sociedade. Disponível em <http://www.publico.pt/Sociedade/imigrantes-brasileiros-e-
angolanos-saem-de-portugal-devido-a-crise-financeira-1522560>. Acesso em 01/02/2013. 

Além do incremento do movimento de retorno, a contracorrente é composta majoritariamente por fluxos 
migratórios de portugueses para o Brasil. Segundo dados do Ministério da Justiça (MJ), de dezembro 
de 2009 a julho de 2011 o número de portugueses regulares aumentou mais de 50 mil, passando de 
276 mil para 328 mil. No mesmo período, o total de estrangeiros regulares no país foi de 961 mil para 
1,46 milhão, o que denota um crescimento de 50%. De 2008 para 2010, os pedidos de permanência 
subiram de 10 para 18 mil pedidos e as requisições para naturalização passaram de 1.119 para 2.116 
(MJ, 2012). 

Perante isso, estaria o Brasil tornando-se novamente um país de imigração e Portugal um país de 
emigração? O sentido dominante dos fluxos migratórios entre estes países estaria invertendo-se após 
quase três décadas de predomínio dos deslocamentos sul-norte? A fim de evitar prognósticos 
precipitados formulados por raciocínios reducionistas, é necessário analisar os dados, considerando 
que a configuração dos fluxos é influenciada e, ao mesmo tempo, influência as dinâmicas da ordem 
internacional e as organizações territoriais internas dos países de origem e receptor. 

Principalmente após 2008 são abundantes as tendências apontadas como possíveis repercussões da 
crise nas migrações. Fala-se, por exemplo, na redução das entradas de estrangeiros nos principais 
países receptores, na abrupta interrupção do aumento da população de estrangeiros, na redução de 
remessas enviadas aos países de origem, no aumento do fenômeno do retorno (OIM, 2011). Ressalva-
se, porém, que “a manutenção, o incremento ou a diminuição dos fluxos migratórios não pode ser 
medida em escala anual, sendo o decênio o período mais adequado para uma tentativa de avaliação 
das correspondentes tendências” (ROCHA-TRINDADE, 2002: p.153). Deste modo, é preciso relativizar 
estas tendências e enquadrá-las nas especificidades dos países envolvidos, verificando quais seus 
limites e suas validades. Além disso, é preciso compreender que as transformações atuais nas 
migrações não são estritamente desdobramentos da crise desencadeada no mercado imobiliário dos 
EUA, cujo ápice se deu em 2008 com a falência do Lehman Brothers, mas sim, deve-se compreendê-la 
no âmbito mais amplo dos processos políticos, econômicos e sociais desencadeados no mundo 
contemporâneo. 

 



A atual conjuntura político-econômica e os fluxos migratórios entre Brasil e Portugal 

A quebra do crescimento da população imigrante que vinha se sustentando desde 1980 em Portugal e 
o aumento do retorno de brasileiros e da imigração portuguesa para o Brasil a partir do fim da última 
década decorrem da atual conjuntura macroeconômica e política cujas principais características 
desenham-se a partir dos anos 2000. Impõe-se analisar tal conjuntura que inclui novas posturas 
geopolíticas dos Estados Unidos, novas regiões de prosperidade e crescimento econômico no mundo; 
a consolidação de centros urbanos globais, sobretudo na Ásia e América Latina, a crise financeira e 
econômica nos Estados Unidos e na Zona do Euro.  

A década de 2000 inicia-se com fortes abalos nos processos de multilateralização e cooperação 
desencadeados com o fim da Guerra Fria. Para compreendê-los é preciso observar que a ordem 
mundial estabelecida nos anos 1990 ajustou complementaridade e concorrência de modo simultâneo, à 
medida que, de um lado, desenvolviam-se os esforços pela constituição da governança mundial, 
comandada principalmente pela ONU, e, de outro, consolidava-se a supremacia dos Estados Unidos 
não apenas no que se referia ao seu poderio militar, mas também a sua hegemonia econômica, política 
e cultural (COSTA, 2008). 

Os processos de multilateralização e cooperação desenvolveram-se de modo dependente da atuação 
‘multilateralista’ da política externa norte-americana durante o governo Clinton, que durou de 1993 a 
2000. A criação do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (NAFTA), a ativação da Cooperação 
Econômica da Ásia e do Pacífico (APEC), os incentivos à Área de Livre Comércio das Américas 
(ALCA), os novos sentidos conferidos à Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), as 
missões de pacificação em diversas partes do mundo, o apoio ao combate à fome e às doenças, a 
redução das tropas militares norte-americanas no exterior, dentre inúmeros outros exemplos, 
demonstram claramente que esta postura se vinculava aos interesses particulares do país e era uma 
estratégia, muitas vezes de caráter meramente retórico, de angariar consensos e legitimidade e 
ascender no cenário internacional sem utilizar diretamente a força militar (GUIMARÃES, 2002; COSTA, 
2008). 

De qualquer maneira, conforme sublinha Costa (2008), é fácil identificar empiricamente o 
desenvolvimento do multilateralismo no mundo por meio da ocorrência de eventos que visavam discutir 
temas de interesse global e que são tidos como desafios, como meio ambiente, desarmamento, direitos 
humanos, terrorismo, crime organizado, refugiados, dentre outros. O autor chama atenção também ao 
aumento do número e da importância dos Tratados, Protocolos, Convenções e Acordos internacionais.  

A isso se acrescentam a atuação dos agentes econômicos em regimes transnacionais e as instituições 
supranacionais como os mercados comuns, os quais, no contexto de liberalização política e econômica 
que estimularam a globalização, transformaram significativamente o tradicional sistema mundial 
formado por Estados soberanos mutuamente excludentes, relativizando e desafiando o papel destes 
atores que passam a ser cada vez mais interdependentes e a ver desintegrarem as distinções entre 
suas políticas internas e externas (NYE, 2002; ROSENAU, 2000; ZOLBERG, 1994).   

O caso europeu é, talvez, o modelo mais explícito deste processo que, todavia, está presente e afeta 
de modo particular todos os países do sistema internacional. A construção da União Europeia (UE) 
avançou decisivamente nos anos 1990. Consolidou-se a livre circulação de mercadorias, serviços, 
capitais e pessoas. Impuseram-se assim importantes constrangimentos aos Estados nacionais 
europeus membros da UE. Estes constrangimentos afetam a soberania estatal, colocando limites ao 
tradicional monopólio de decisões autônomas, concretamente no que diz respeito, dentre outros 
assuntos, à imposição de taxas alfandegárias, à emissão de moeda, ao controle de fronteiras, à 
definição da legitimidade da mobilidade (MATTEUCCI, 2009; REIS, 2003).  



Sobre este último aspecto, convém lembrar o Acordo de Schengen, que instaurou uma vasta expansão 
da autorização para viajar com apenas uma regulamentação mínima e a instituição de portões de 
entrada livre da União Europeia nos aeroportos dos países membros. Tais fatos autorizam mencionar 
uma possível cidadania europeia e transformaram as migrações, tanto provenientes da própria Europa 
como as extracontinentais, em uma temática de interesse comum. As nacionalidades e a cidadania 
tornam-se não necessariamente exclusivas, já que a liberdade de circulação facilita a existência de 
comunidades transnacionais, os imigrantes de origem europeia passaram até mesmo a ter direito à 
participação política local no país de acolhimento (ZOLBERG, 1994).  

Ao mesmo tempo, a economia europeia caminhava de modo estável. Países mais pobres chegaram a 
apresentar importante crescimento econômico derivado dos investimentos europeus para 
modernização de seus territórios, como o já assinalado caso português. Destaca-se que a transição 
para a União Monetária foi fator fundamental desta estabilidade no fim dos anos 1990; a adoção do 
Euro, inicialmente como moeda ‘virtual’ no mundo dos negócios, diminuiu os gastos das empresas em 
transferências de um país para outro, o que possibilitou aumento dos seus lucros e instigou o comércio 
tanto no interior da Europa como com o restante do mundo (UE, 2003).  

Notam-se, também, as mudanças no mercado de trabalho, demonstrando as especificidades do 
período da globalização, caracterizado pelo desenvolvimento de setores altamente lucrativos, ligados 
às finanças e serviços especializados e exigentes de elevado grau de qualificação e, em contrapartida, 
pela expansão de postos de trabalho pouco ou nada exigentes, mal remunerados e, muitas vezes, 
preteridos pela população local. Esses setores ofereceram amplas oportunidades para os 
trabalhadores migrantes, os quais predominaram na configuração dos crescentes fluxos populacionais, 
perfazendo as chamadas migrações laborais, que se dirigiram à UE no decorrer da década de 1990 e 
2000.  

Como consequência do aprofundamento da globalização em virtude dos processos de 
multilateralização, abertura econômica e avanços tecnológicos em comunicações e transportes, de 
modo geral, a partir de meados dos anos 1990, registrou-se o rápido e expressivo crescimento das 
migrações irregulares no mundo, particularmente na Europa. Esta categoria dos deslocamentos 
populacionais aumentou em ritmo mais acelerado do que as relacionadas ao reagrupamento familiar, 
predominante nos processos migratórios, às vinculadas a vistos de trabalho permanentes ou 
temporários, que apresentam a segunda maior expansão, e às situações de refugiados e asilo. Estima-
se que existam de 6 a 8 milhões de migrantes irregulares na Europa continental, sobretudo nos países 
da parte meridional, volume que corresponde a mais de 20% dos migrantes em situação irregular no 
mundo (PAPADEMETRIOU, 2008).    

Quanto aos EUA, ressalta-se que, nesta fase, conquistaram significativos incrementos nas exportações 
e crescimento econômico, além de aprofundarem vínculos econômicos, políticos e culturais em todo o 
mundo. Esta conjuntura estimulou os fluxos migratórios ao país, especialmente aqueles provenientes 
da América Latina, caso dos fluxos de brasileiros, e da Ásia. Se em 1990 os estrangeiros 
correspondiam a 7,9% do total da população residente dos EUA, o que somava 19,8 milhões de 
pessoas, em 2000 nota-se o crescimento de 3,2% desta participação, que em números absolutos 
passou a ser de 31,1 milhões de pessoas e representava 11,1% da população total (GIBSON & 
LENNON, 1999; MALONE et alli, 2003). Cerca de 30% desta população estrangeira nos EUA 
corresponde a situações irregulares, o que responde por aproximadamente 30% do total da migração 
internacional não autorizada (PAPADEMETRIOU, 2008). 

No fim dos anos 1990, porém, eram severas as críticas internas à política externa do governo Clinton e 
as hostilidades externas à hegemonia do país no mundo, sendo as mais manifestas aquelas oriundas 
do Oriente Médio. Os antagonismos internos evidenciaram-se com a ascensão dos republicanos ao 



poder nas eleições presidenciais de 2000, grupo cuja postura ‘unilateralista’ iria estabelecer uma 
guinada na conformação da polarização entre busca de consenso e interesses soberanos nacionais, 
alterando drasticamente a ordem internacional (COSTA, 2008; GUIMARÃES, 2002).  

A transição para uma postura realista e unilateralista radical viria de maneira explícita em resposta aos 
ataques de 11 de setembro de 2001. Os argumentos pautados na segurança nacional, na guerra 
contra o terror, nos interesses nacionais, e as tendências protecionistas e imperiais da política externa 
dos EUA levaram a um retrocesso no recente e delicado sistema multipolar que se instaurou com o fim 
da Guerra Fria. A rejeição ao Protocolo de Kyoto, as concessões de subsídios agrícolas, as tentativas 
de frear a aprovação de um protocolo que poderia investigar práticas de tortura na prisão de 
Guantánamo, dentre inúmeros outros fatos exemplificam este processo (COSTA, 2008; GUIMARÃES, 
2002). 

Verificou-se desde os ataques de 11 de setembro de 2001 o recrudescimento da política de defesa, 
gerando aumento dos gastos militares. Por sua vez, as intervenções no Oriente Médio, dentre outros 
fatores, originaram instabilidades que convergiram para o aumento do preço do petróleo, o que 
encareceu as importações norte-americanas e prejudicou as exportações, especialmente para a 
Europa, aumentando os déficits na balança comercial (NAIME, 2005). A expansão vista durante 
praticamente todo o governo Clinton encontrou limites, que o Federal Reserve (Fed) enfrentou com a 
manutenção da taxa de juros baixa, a qual possibilitou nova aceleração da economia (AKB, 2008). 

Desde então, o setor imobiliário, aproveitando-se dos juros baixos, passou por uma fase de aumento 
da demanda, relacionada ao atendimento do segmento ‘subprime’, formado por clientes de baixa renda 
que representavam elevados riscos de inadimplência. As especulações derivadas desta circunstância 
alimentavam o encarecimento dos imóveis e a cadeia de vendas de títulos, sustentando novos 
empréstimos. Contudo os sucessivos aumentos dos juros desde 2004 e o encarecimento do crédito daí 
decorrente ocasionaram o descumprimento dos pagamentos, diminuição da demanda e, por 
conseguinte, desvalorização dos imóveis (AKB, 2008). 

A desaceleração da economia dos Estados Unidos, explícita a partir de 2006, trouxe fortes 
repercussões, o auge se deu em 2008 com a falência do Lehman Brothers e os pacotes de ajuda do 
governo à Fannie Mae e a Freddie Mac, as duas maiores empresas hipotecárias do país (AKB, 2008). 
Este conjunto de fatores impactou negativamente as taxas de desemprego, os investimentos diretos e 
o consumo, afetando de modo direto as condições de vida da população. A isso se soma o acirramento 
do controle dos fluxos migratórios dirigidos ao país, por meio da imposição de uma série de restrições 
para obtenção de vistos de entrada, da maior vigilância na fronteira com o México e de tentativas de 
criminalização dos imigrantes irregulares, culminando em uma diminuição do ritmo de crescimento dos 
fluxos migratórios, crescentes desde os anos 1970. Enquanto de 1990 a 2000 houve incremento de 
mais de 11 milhões de estrangeiros residentes nos EUA, de 2000 a 2010 a população estrangeira foi 
acrescida em 6,5 milhões de pessoas, chegando a representar 12,3% da população total, e denotava 
um crescimento desta participação de 1,25%, isto é, menor do que no período anterior (3,2%) 
(MALONE et alli, 2003; U.S. CENSUS BUREAU, 2011).   

No entanto, se a ordem internacional sofre os abalos nos processos de multilateralização devido às 
novas posturas geopolíticas dos EUA, por outro lado verifica-se a continuidade de algumas 
características da fase precedente, principalmente no que se refere à União Europeia. Houve 
aprofundamento das relações de interdependência, por exemplo, com a introdução, em 2002, de 
moedas e notas de euro nas transações cotidianas, substituindo assim as inúmeras moedas nacionais.  

Em consequência cresceram ainda mais os fluxos populacionais dirigidos ao continente, especialmente 
os que são provenientes da América Latina, cujo destino prioritário, conforme já mencionado, impôs 



mais dificuldades e passou a oferecer menos oportunidades. Nota-se, no início dos anos 2000, a 
diferença da taxa de câmbio como elemento fundamental das migrações laborais. Ganhar em euro era, 
no geral, mais conveniente do que ganhar em dólares para muitos imigrantes que tinham como projeto 
trabalhar, juntar dinheiro e retornar, e/ou para aqueles que habitualmente enviavam remessas para 
familiares ou para investimentos no país de origem.  

Mas o elevado grau de complexidade e imbricação entre as inúmeras instituições financeiras e os 
mercados no mundo fez a crise norte-americana, na segunda metade da década, atingir a Europa, 
especialmente a zona do euro (AKG, 2008). Desde 2006 os investidores passaram a temer a 
insolvência dos governos europeus. Esta desconfiança acabou evidenciando e acirrando as 
dificuldades dos países do sul europeu de cumprir as metas do pacto de estabilidade e crescimento6, 
nomeadamente Grécia, Portugal, Espanha, Irlanda e Itália, o resultado foi o aumento das dívidas 
públicas e os déficits orçamentários persistentes (DINIZ, 2012; OREIRO, 2011). 

No entanto, o maior problema inicialmente não era tanto o endividamento público destes países, com 
exceção da Grécia, mas sim o endividamento do setor privado, isto é, das empresas não financeiras, 
dos bancos e da população, que, sem regulamentação, cresceu expressivamente nos anos 2000. 
Desde a quebra do Lehman Brothers, porém, os governos europeus têm realizado programas de 
socorro ao setor financeiro e de estímulo à economia em recessão, impedindo o colapso econômico e 
aumentando o endividamento, o que realimenta as desconfianças dos investidores e tem fortes 
impactos para o euro, que passou por desvalorizações e cuja manutenção tornou-se incerta (AKG, 
2008; DINIZ, 2012; OREIRO, 2011).  

Apesar dos esforços dos governos em particular e da UE de modo mais amplo, a crise econômica 
persiste. Projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI, 2011) apontam para a diminuição da 
expansão da economia mundial, que em 2010 foi de 5,2%, em 2011 foi de 3,8% e em 2012 deverá 
manter-se por volta de 3,3%. Esta contração reflete o medíocre crescimento econômico dos países 
desenvolvidos, em torno de 1,2%, e, mais que isso, demonstra a situação dos países da Zona do Euro, 
cujas estimativas apontam para uma recessão de -0,5% em 2012. As perspectivas de retração dos 
países europeus periféricos são ainda maiores, este ano a economia portuguesa deverá contrair-se por 
volta de -1,8%.  

Os reflexos sociais desta situação são explícitos. A imposição de ajustes fiscais aos governos tem sido 
perversa em relação à população. As taxas de desemprego elevam-se, principalmente entre os jovens, 
há arrocho salarial, flexibilização de leis trabalhistas, aumento da idade de aposentadoria, ampliação 
das jornadas de trabalho, redução de pensões e das verbas destinadas à saúde e à educação, o que 
se agrava em decorrência do envelhecimento populacional característico destes países 
(PESCHANSKI, 2011).  

Para enfrentar a crise, em 2010, Portugal aprovou um conjunto de medidas de austeridade, dentre elas, 
a redução em 5% dos gastos com os salários de altos funcionários públicos e de políticos, diminuição 
dos valores de subsídio aos desempregados, aumento dos impostos e cancelamento de grandes 
projetos de investimento (Tudo o que vai mudar..., 2010). Destaca-se, ainda que sua taxa de 
desemprego, prevista para atingir 13,4% em 2012, encontra-se em patamares superiores ao da Zona 
do Euro (FMI, 2011).  

Com o objetivo de combater o crescente desemprego foi lançada, por exemplo, pelo Instituto do 
Emprego e Formação Profissional (IEFP), a medida “Estímulo 2012”, cujo objetivo é apoiar a 

                                                             
6 Recorda-se o pacto de estabilidade e crescimento para instituição da moeda única, o qual impedia que a dívida pública e 
os déficits orçamentários excedessem respectivamente 60% e 3% do PIB de cada país (UE, 2003). 



contratação de desempregados e promover a empregabilidade por meio da formação profissional. As 
emigrações também são mencionadas como mecanismo de alívio das pressões sobre o mercado de 
trabalho e os gastos com desempregados, é o que se infere da entrevista concedida pelo primeiro 
ministro português, Pedro Passos Coelho, ao jornal Correio da Manhã em 16/12/2011. Na declaração, 
que gerou intensas polêmicas, o primeiro ministro referiu-se especificamente ao caso dos professores, 
os quais, segundo ele, têm nos países de língua portuguesa uma alternativa. Em uma perspectiva mais 
abrangente, o eurodeputado português, Paulo Rangel, sugeriu a criação de uma agência nacional de 
apoio à emigração (RTP, 2011).  

 Expressa-se, assim, particularmente a situação geral de desmonte do Estado do Bem-Estar-Social na 
UE, com gravidade maior nos países que adotaram regime democrático mais recentemente, tornando 
explícito que o ‘modelo europeu’ está de fato desgastado. Pesquisas realizadas em diferentes países 
pela Organização Internacional para as Migrações concluíram que as circunstâncias econômicas e do 
mercado de trabalho afetam claramente as percepções da sociedade receptora com relação aos 
migrantes, os quais, muitas vezes são tidos como culpados pelos problemas socioeconômicos 
enfrentados (OIM, 2011). A ausência da função protetora dos Estados pode servir de pretexto para 
fortalecimento de grupos partidários de racismo e nacionalismo historicamente presentes no cenário 
europeu, comprometendo a segurança e a democracia nos países do continente, principalmente tendo-
se em vista a relevante participação dos migrantes nestas sociedades. Fica, portanto, a questão de  
como os migrantes presentes na Europa, especialmente as pessoas provenientes do Brasil que moram 
em Portugal, são afetados por tais transformações.   

Portugal subordina suas políticas de imigração às diretivas europeias relacionadas ao tema, mas ao 
mesmo tempo, mantém os históricos privilégios jurídicos relativos aos imigrantes do Brasil e de suas 
outras ex-colônias, com as quais procura fortalecer vínculos políticos e econômicos (SANTOS, A. L. 
2010; SANTOS, V. 2004). Mesmo na conjuntura de crise econômica e social, esta prática 
provavelmente se manterá. Isto porque o caráter de reciprocidade e cooperação das legislações e 
acordos relacionados às migrações entre Portugal e Brasil, além de marcar a histórica relação entre 
ambos, faz com que os portugueses egressos também gozem destas discriminações positivas no 
Brasil, importante país receptor, o qual tem se destacado no cenário internacional pelo crescimento 
econômico dos últimos anos e pela carência de mão de obra técnica e especializada. 

Embora o Brasil não esteja descolado da crise, nele as repercussões desta situação têm sido menores. 
Destacam-se suas relações comerciais com a China, cujo crescimento econômico também tem se 
sustentado em patamares superiores a média mundial. A China tornou-se o maior parceiro comercial 
do Brasil em 2009. Em 2010, as trocas entre ambos cresceram mais de 50% em relação ao ano 
anterior, o saldo comercial foi favorável ao Brasil e a China foi o maior investidor estrangeiro no país 
(Brasil e China buscam..., 2011). Nota-se, aliás, que estes países pertencem às novas regiões de 
prosperidade e crescimento econômico no mundo. Neles também se consolidaram importantes centros 
urbanos globais, como a cidade de São Paulo, por exemplo.  

Segundo estimativas do FMI (2011) conjuntamente os países emergentes crescerão 5,4% em 2012. O 
Brasil, compondo este cenário, deverá crescer cerca de 3,6%. Há um crescimento em ritmo menor 
comparado a 2011, ano em que os países emergentes cresceram 6,2% e o Brasil cresceu 3,8%. 
Mesmo assim trata-se de uma expansão significativa, ainda mais se confrontado com o desempenho 
das econômicas avançadas. Diante da combinação da situação econômica e da importância política ou 
político-estratégica do Brasil e da China, os quais já são lideranças regionais, espera-se, mesmo no 
contexto da crise atual, aumento de suas influências no mundo (Los BRICs no pueden..., 2011) .  

Já no que diz respeito às dinâmicas territoriais internas, o crescimento econômico brasileiro na década 
de 2000-2010 esteve acima da média histórica dos anos 1980 e 1990, e foi associado, de modo 



inédito, às melhorias na distribuição de renda, levando à diminuição das desigualdades (IPEA, 2012). 
Conforme estudos do Centro de Políticas Sociais da FGV:  

“não há na história brasileira, estatisticamente documentada desde 1960, nada 
similar à redução da desigualdade da renda observada desde 2001. [...] No período 
2001 a 2009 a renda dos 10% mais pobres cresceu 440% mais que a dos 10% mais 
ricos. [...] Se a década de 1990 foi a de estabilização da economia, a de 2000 foi a 
de redução de desigualdade de renda” (NERI, 2011: p. 46).  

Tais fatores confluem para diminuição da taxa de desemprego, estimadas em 7,5% em 2012 (FMI, 
2011; IPEA, 2012). É preciso, porém, relativizar este dado e ponderá-lo diante da heterogeneidade 
estrutural presente no mercado de trabalho, decorrente da coexistência de empresas diferentes entre si 
pelos graus de produtividade e tecnologia aplicados à produção. Disso resulta a ampla diversidade da 
estrutura ocupacional, que apresenta formas de ocupação que vão das mais regulares, com carteira 
assinada, dentro dos limites de jornada de trabalho previstos na lei e que oferecem rendimentos 
compatíveis com as exigências, até a completa informalidade, com trabalhos desprovidos de quaisquer 
direitos trabalhistas (IPEA, 2012). Além disso, as disparidades regionais no território brasileiro 
impactam diretamente o mercado de trabalho. Observa-se, por exemplo, que nos últimos anos a maior 
parte dos postos de trabalho criados ocorreu na região Sudeste. Soma-se, por fim, que crescem 
principalmente os empregos relacionados aos setores de serviços e construção civil, e que a maior 
parte das vagas criadas no setor formal (cerca de 70%) oferecem remunerações de até dois salários 
mínimos (IPEA, 2012).  

Estes fatores certamente afetam a distribuição e a inserção dos imigrantes portugueses e dos 
brasileiros que retornaram de Portugal no território, bem como a visão e percepção da população 
brasileira com relação a estas pessoas. Cabe mencionar, por fim, que o discurso popularmente vigente 
de ‘irmandade’ entre Brasil e Portugal somado à ideia de países multiétnicos não significa a ausência 
de conflitos, pelo contrário, os estranhamentos estão constantemente presentes (MENDES, 2011).     

 

Considerações Finais 

Embora seja cedo para afirmações categóricas sobre manutenção, incremento ou diminuição dos 
fluxos, é evidente o desafio e a necessidade de reflexão sobre as transformações na configuração dos 
deslocamentos entre Brasil e Portugal. Os dados mais atuais disponíveis apontam para o ‘futuro em 
aberto’, cujos reais significados ainda carecem de elucidações. A análise das dinâmicas da inserção 
destes países na ordem internacional e da organização interna de seus territórios se mostram frutíferas 
para compreensão deste fenômeno complexo. 

Pode-se apontar tendência à superação da vinda de portugueses ao Brasil em detrimento da ida de 
brasileiros a Portugal, fatos acompanhados pelo retorno de brasileiros e pelo empreendimento de novo 
projeto migratório a partir de Portugal para outros países europeus, especialmente França e Reino 
Unido. Isto porque há o contexto de crise que estimula as saídas de parcela da população portuguesa 
de seu país, especialmente os mais jovens, enquanto, no Brasil, há oportunidades de engajamento no 
mercado de trabalho para mão de obra técnica e especializada. A história compartilhada, a tradição dos 
fluxos migratórios entre Brasil e Portugal, a cultura, a língua, as relações econômicas e políticas entre 
estes países também são fatores relevantes na formatação atual dos deslocamentos. 

Para o caso dos portugueses que tem migrado para o Brasil, nota-se a existência daqueles que 
chegam com contrato assinado pelas multinacionais que atuam no Brasil com salários dignos e 
autorização do Ministério do Trabalho e das Relações Exteriores. Mas há também os que se arriscam a 



migrar sem trabalho certo, na condição de turista. Muitos conseguem trabalho de modo informal, 
encontram dificuldades para regularização, já que muitas empresas não assumem as burocracias de 
contratação destes estrangeiros. Resulta daí uma situação em que pessoas altamente qualificadas 
conseguem trabalhos compatíveis com sua formação, recebem salários relativamente altos, mas são 
trabalhadores informais e migrantes irregulares. Já em Portugal, o mercado de trabalho não está aberto 
do ponto de vista dos méritos e formação profissional dos imigrantes brasileiros. Há muito a caminhar 
na conquista de direitos para estes grupos estrangeiros. As experiências acumuladas historicamente de 
portugueses no Brasil e de brasileiros em Portugal certamente contribuem no atual momento de 
debates das políticas migratórias, brasileira e portuguesa, nas quais se coloca urgente colocar a 
dignidade humana como paradigma da relação com a alteridade 
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