
Portugal com quase
200 mil emigrantes
nos últimos três anos

Emigração foi a válvula
de escape que aliviou as
tensões sociais nestes três
anos com a troika pl2ai4



Emigração foi a válvula de escape
que aliviou as tensões sociais
Portugal perdeu entre 150 e 200 mil pessoas nos últimos três
anos. Foi a terceira maior sangria demográfica dos últimos 100
anos. Mais do que a crise, os especialistas culpam a resposta
"austeritária" que reconduziu o país à periferia da Europa

A debandada actual "não está a ter qualquer consequência positiva em tee rmos de criação de novos empregos ou na remuneração dos portugueses'

300
mil portugueses , entre
temporários e permanentes,
nos últimos três anos foram
procurar trabalho lá fora

40
ao fim de 40 anosde democracia,
voltamos a atravessar
um momento de sangria
demográfica, como só aconteceu
nos anos 10 e nos anos 60



Emigrantes
Natana i-aria

Pode o primeiro-ministro, Pedro Pas-

sos Coelho, bradar no Parlamento
que o país já saiu da crise que os

estragos colaterais da consolidação
orçamental estão aí, sem perspec-
tivas de se desagravarem tão cedo:
nos últimos três anos, Portugal per-
deu entre 150 mil e 200 mil pessoas
que deixaram o país em busca de
trabalho e, não menos importante,
de perspectivas de futuro

A estes cálculos, os especialistas
que estudam os fluxos migratórios, já
subtraíram as reentradas. Estamos,
portanto, a falar de emigração per-
manente: milhares de portugueses
desempregados (ou que até tinham

emprego, mas zero perspectivas de

progressão), novos, velhos, homens,
mulheres, com filhos e sem filhos,
com "canudos" na bagagem (menos)
ou apenas operários com saberes de
anos em profissões desqualificadas
(mais).

"Em matéria de emigração, os efei-
tos da troika foram tão maus como
em tudo o resto, ou eventualmente
piores, porque os impactos foram
muito fortes e muito graves", diag-
nostica o investigador João Peixoto,
do Instituto Superior de Economia e

Gestão (ISEG).
Na coluna das saídas, aos portu-

gueses que vão procurar trabalho lá
fora (longe da sua zona de conforto,
portanto) somam-se os imigrantes,
sobretudo brasileiros e de Leste, que
desistiram do país também. "Se dis-

sermos que Portugal perdeu entre
150 e 200 mil pessoas nos últimos
três anos, estamos a ser conserva-
dores. Ora, em média, nos últimos

quarenta anos, entraram em Portu-
gal 10 mil imigrantes. Mesmo que só

estivéssemos a mandar lá para fora
75 mil por ano, e creio que são mais,
já seriam sete vezes mais", contrapõe
Rui Pena Pires, coordenador científi-

co do Observatório da Emigração.
Em 2012, o saldo migratório atin-

giu valores negativos históricos. O

país ficou com menos 37.352 indiví-
duos. O ano anterior também já ti-
nha registado um saldo migratório
negativo de 24.300 indivíduos. Bas-

ta lembrar que em 2009 (já depois
de declarada a crise) o país ostenta-
va um saldo migratório positivo de
15.400 indivíduos para se ficar com
uma noção mais ou menos clara dos

estragos provocados. "Portugal já é,
a seguir a Malta, o segundo país da
União Europeia com mais emigran-
tes em percentagem da população:
28,8%", enfatiza Rui Pena Pires.

Quanto a quem sai, o diagnóstico
está mais ou menos feito. Aumenta-
ram os qualificados - na Saúde, os
enfermeiros são retrato exemplar
-, mas a maior fatia dos emigrantes
continua a ser a dos desqualificados.
Saem para o Brasil e para Angola,
mas os aviões mais cheios são os que
rumam a destinos como Alemanha,
Reino Unido e Suíça. "Entre 2008
e 2010, porque a crise foi global, a

emigração até diminuiu. A partir de

2010, cresceu rapidamente. Em 2012,
saíram 20 mil pessoas para o Reino
Unido. Em 2013, já foram 30 mil, is-

to é, aumentou 50% só num ano. Se
isto aconteceu também nos outros
destinos, aí temos as 100 mil saídas

ano", contextualiza Rui Pena Pires.
Por último, saem os jovens em

arranque da vida profissional, os
desempregados, mas também os

que, como observa Rui Pena Pires,
"até têm trabalho mas perderam
qualquer expectativa de progressão
profissional e de melhoria das con-

dições de vida". O investigador no-
ta, aliás, que mais do que invectivas
mais ou menos infelizes sobre zonas
de conforto e a pieguice dos portu-
gueses, o gatilho para a debandada
foram "as sucessivas alterações das

expectativas dos portugueses". "A

falta de confiança no futuro é o que
faz aumentar a emigração", sublinha,

para acrescentar que se a emigração
que marcou a década de 60 caiu em
1974 "não foi porque as coisas melho-
raram de repente, mas por causa das

expectativas que as pessoas ganha-
ram nesse ano".

O peso da falta de esperança
"A total falta de esperança é o legado
mais pesado da política da troika",
concorda Manuel Loff. Para o histo-
riador, "esta sensação colectiva de

que aqui não vale a pena não encon-

tra paralelo em nenhuma fase da his-
tória contemporânea portuguesa".
Especialista em História Contempo-
rânea, Loff sustenta que Portugal
vive hoje "o seu terceiro pior mo-
mento de sangria demográfica" dos
últimos 100 anos. "É bom que tenha-
mos presente que, ao fim de 40 anos
de democracia, num sistema que
segundo muitos está estabilizado,
voltamos a atravessar um momento
de sangria demográfica, em que Por-

tugal volta a perder população em
termos líquidos, como só aconteceu
nos anos 10 e nos anos 60. Se nos
lembrarmos que esses dois momen-
tos correspondem a duas guerras,
a entrada de Portugal na I Guerra
Mundial e a Guerra Colonial, e que
esses anos são também marcados

por mudanças de regime, ficamos
com uma ideia da violência enorme
a que estamos sujeitos".

Recuando aos anos 60, Rui Pena
Pires distingue o facto de uma boa

parte "das consequências recessi-
vas" daqueles anos terem tido tra-
vão "com a chegada de meio milhão
de retornados". Aos retornados, Ma-
nuel Loff soma ainda "os refractários
e os 200 mil soldados que estavam
no activo nas frentes africanas". E
uma das razões para o pessimismo
de ambos quanto ao preço a pagar
agora é que, numa sociedade ainda

por cima muito mais envelhecida do

que a dos anos 60, não se perspec-
tiva nenhuma chegada maciça que
compense a sangria. Pior: "Nos anos

60, a fuga de mão-de-obra levou ao
aumento do custo do trabalho de

quem cá ficou", recorda Manuel
Loff. Dito de outro modo, "apesar
de não haver então o direito à greve

nem ao movimento sindical livre,
a falta de mão-de-obra levou a um
aumento dos salários de quem cá fi-

cou, numa altura em que a economia
estava mobilizada para o esforço de

guerra". Ao contrário, a debanda-
da actual "não está a ter qualquer
consequência positiva em termos
de criação de novos empregos ou
na remuneração dos portugueses"
que ficam. Pelo contrário, "o que se

anuncia às pessoas é que têm que se

habituar a viver com muito menos e



que vai ser assim por muitos anos,
o regresso à fatalidade da pobreza".
Corta-se nos salários, aumenta-se
os horários de trabalho, paga-se o

trabalho extraordinário ao mesmo
preço do outro, eliminam-se feria-
dos. "Quem não aceita, é convidado
a sair". E, nesse sentido, sublinha
ainda Loff, vivem-se "dias piores".
Válvula de escape
Num curtíssimo prazo, pode-se até

pensar que a saída dos cerca de 300
mil portugueses, entre temporários
e permanentes, que nos últimos três
anos foram procurar trabalho lá fora
até ajudou às contas do país. Afinal,
na semana passada, o INE anunciou
um desagravamento do desemprego
para os 15,1%, contra os 17,5% do pe-
ríodo homólogo do ano anterior. "Se
tivermos vistas curtas, a válvula de

escape funcionou. Limitaram-se os

gastos com o subsídio de desempre-
go, diminuíram as tensões sociais,
aumentaram as remessas", aponta
Jorge Malheiros, do Instituto de Ge-

ografia da Universidade de Lisboa.
"Se não tem havido esta fuga, o de-

semprego estaria muito elevado e
a conflitualidade social também",
concorda Rui Pena Pires, do Obser-
vatório da Emigração.

Não nos iludamos, porém. "Um
país que perde população sistema-
ticamente, e por períodos muito lon-

gos, põe em causa toda a sua dinâ-
mica de desenvolvimento", continua
Malheiros. "Portugal aproximou-se
dos países mais recessivos, como a

Lituânia, a Roménia ou a Bulgária,
países que têm baixa imigração e alta

emigração. Não é grande meta", con-
corda Rui Pena Pires. "Tudo isto vai
reverter a convergência de Portugal
com a média europeia", acrescenta
Manuel Loff. "Da produção de rique-
za aos índices de desenvolvimento
humano, passando pelas qualifica-
ções da população, porque convém
não nos esquecermos que uma parte
substancial dos jovens qualificados
tem optado pela emigração, esta aus-
teridade está-nos a custar décadas
de luta", concretiza.

O saldo destes três anos é a peri-
ferização de Portugal. "Depois de
décadas a dizerem-nos que a com-
petitividade portuguesa não passa-
va pelos salários baixos, mas pela

melhoria tecnológica e de qualifi-
cação, passámos a ser de novo, tal
como no passado, um mercado de
recursos para algum investimento
estrangeiro efémero, que agora vai
ser chinês ou brasileiro, mas que é

feito nos mesmos termos que é feito
em qualquer país asiático, ou seja,
baseado num exército laborai barato
e intensivo".

Mais do que a crise, os especialis-
tas ouvidos pelo PÚBLICO culpam
a resposta à crise. A pergunta se es-

ta sangria poderia ter sido mitigada
numa sociedade mergulhada numa
crise à escala internacional, todos
concordam que sim. "Se o Gover-
no tivesse optado por uma política
menos recessiva, do ponto de vista
económico, e não tivesse como re-
sultado das políticas de consolidação
orçamental a destruição do emprego
a que assistimos, por um lado, e a
precarização das expectativas sobre

o futuro, por outro, o resultado po-
deria não ser tão mau em termos de
saldo migratório e de custos para o

país", responde Rui Pena Pires.
"Mais do que a crise, foi a resposta

'austeritária' à crise que acentuou o

problema demográfico do país", con-
corda Jorge Malheiros, para quem o

Governo poderia ter preparado um
quadro reactivo e estratégico suscep-
tível de criar um clima de confiança
em relação ao país, logo que surgis-
sem os primeiros sintomas de melho-
ria. "Relativamente à emigração, o
Governo pensou de menos e pensou
tarde. Não se lembrou que, a seguir,
era preciso garantir estratégias de

ligação das pessoas ao país. Isto era
essencial, pelo menos para quem te-
nha uma visão do país a longo prazo
que não passe por transformar o pa-
ís na Singapura da Europa", insiste

Jorge Malheiros. "Devia desde logo
ter havido um discurso que fizesse a
apologia, não da emigração, mas das
duas nações: da nação portuguesa
dentro do Estado e para lá das fron-
teiras do Estado", concretiza.

É verdade, ressalva Manuel Lo-
ff, que "Portugal tem uma tradição
histórica de procura de mobilidade
social através da emigração". Mas o
historiador considera também que
o saldo teria sido menos negativo
se, desde logo, "os Estados do Sul

da Europa que sofreram esta chan-

tagem fortíssima das instituições
europeias e dos países da Europa
do Norte tivessem tentado desen-
volver uma resposta comum". "Um
dos problemas foi que, em vez dis-

so, se puseram cada um neste papel
de ver quem é que se porta melhor
para obter os favores da troika, com
cada um a procurar a saída mais lim-

pa, para usar a terminologia deste
Governo". Temos assim "toda uma
geração de portugueses, mas tam-
bém de italianos e irlandeses, que
se sentem expulsos do país". Em
comum, o facto de viverem todos

"subjugados a uma moral econó-
mica que pressupõe que o medo do
futuro é o melhor ingrediente para
a competitividade". Bem-vindos ao

país pôs-troika.

"Portugal já é, a
seguir a Malta, o
segundo país da
União Europeia
com mais
emigrantes em
percentagem da
população: 28,8%"
Rui Pena Pires
Investigador

Este pais também
não é para bebés

A
perda populacional por
via das migrações, a troika
deixou um outro saldo

negativo: o da natalidade.
Em 2013, houve menos 23.756
nascimentos do que mortes.
Nasceram apenas 82.787 bebés.
No ano anterior, o alarme
já soara alto por ter havido
menos 17.771 nados-vivos
do que óbitos. A tendência

começara a desenhar-se nos
anos anteriores, e, no balanço
entre nascimentos e óbitos, o

país "perdeu" 47.519 pessoas
em apenas três anos, entre 2011
e2013.



O que leva o geógrafo Jorge
Malheiros, do Instituto de
Geografia da Universidade de
Lisboa, a concluir que a troika
deixou o país "pior em todos
os sentidos" foi o ritmo a que
tudo isto se deu. "Quando há

capital de esperança, dinâmica
económica e superavit
migratório, como a seguir
ao 25 de Abril e no período
mais animado dos anos 90, a

fecundidade e a natalidade têm
saldos positivos", começa por
recordar. E o contrário também
é verdade, ou seja, "nos
contextos muito depressivos,
na forma como se olha para o

país e para o mundo, os valores
caem abruptamente". No
mesmo período de três anos,
a idade média da mulher ao
nascimento do primeiro filho
aumentou cinco meses: dos
29,2 anos para os 29,7.

Para o investigador Rui

Pena Pires, o saldo natural vai
continuar a diminuir. "A taxa
de feminização da emigração
actual é muito alta. Nalguns
destinos, como o Reino Unido,
as mulheres até estão em
maioria".

Quanto à comissão
multidisciplinar que o líder
do PSD incumbiu de, até
Junho, apresentar propostas
de incentivo à natalidade,
Malheiros não se mostra
optimista: "Parece-me uma
comissão marcada por uma
lógica de retoma da natalidade
através de um pensamento
conservador", opina. N.F.

20%
Estima-se que um quinto (20%)
dos trabalhadores qualif içados
tenha emigrado à procura
de um futuro melhor fora de
Portugal

De emigrantes a trabalhadores móveis
Ana Rute Silva

Quem recruta quadros de

topo para empresas não
teme a emigração, porque,
dizem, há talento a circular
no mundo inteiro

Há sempre dois lados da mesma mo-
eda. Estima-se que um quinto dos
trabalhadores qualificados tenha
emigrado à procura de um futuro
melhor fora de Portugal, país atrapa-
lhado com a crise, sem perspectivas
de futuro ou emprego estável para
oferecer. Mas para quem recruta ta-
lento qualificado, o mercado é, há
muito, global. A competição pelos
melhores começou bem antes de
a crise ter forçado milhares a emi-

grarem para o estrangeiro (a grande
maioria ainda sem qualificação). 0
verdadeiro desafio começa quando
a economia permitir: conseguirá o

país chamar de volta os seus quadros
mais talentosos?

"Mais importante do que nos pre-
ocuparmos com a possibilidade de
os jovens saírem é ocuparmo-nos em
criar um país e cidades com condi-

ções económicas, ambientais e cul-
turais que sejam atractivas para que
pessoas talentosas queiram e possam
exercer a sua actividade profissional
e viver a sua vida aqui", diz José Ban-

caleiro, que tem dedicado a carreira
a gerir trabalhadores (foi director de
recursos humanos na Tabaqueira, na
Essilor ou na OPCA). 0 também pro-
fessor e actual director da Stanton
Chase, empresa que recruta execu-
tivos de topo, acredita que, com um
"pequeno esforço", Portugal podia
ser "o país mais atractivo da Europa".

Quando um cliente lhe pede para
procurar alguém para ocupar um
cargo de liderança, na lista de nomes

que apresenta é normal ter candida-
tos que trabalham fora de Portugal.
0 mercado de trabalho alargou fron-
teiras e o destino varia consoante as

oportunidades profissionais. "Mais

Mais do queem emigrantes, pode-se falar em 'trabalhadores móveis'

As pessoas
tendencialmente
ficam mais presas
aos seus lugares
porque não
correm riscos"



do que emigrantes, muitas destas

pessoas transformaram-se em tra-
balhadores móveis, que se têm vindo
a adaptar ao fenómeno da globali-
zação. Basta pensar no número de

quadros que há uns anos achavam

quase impossível irem trabalhar lon-

ge de casa e que já estão em Angola

ou em Espanha", diz, lembrando o
caso dos engenheiros civis.

Maria da Glória Ribeiro, funda-
dora e managingpartner da Amrop
em Portugal, diz mesmo que há mais

expatriados, hoje, não devido à cri-

se, mas sim graças à globalização.
"É fundamental perceber que quase
nunca, hoje, há fronteiras para fazer

pesquisa de candidatos", diz. Nos
momentos de instabilidade econó-
mica, "as pessoas tendencialmente
ficam mais presas aos seus lugares
porque não correm riscos", acres-
centa, excluindo da análise todos os

que não conseguem encontrar em-

prego. Ao mesmo tempo, as empre-
sas recrutam menos, fruto da queda
do investimento.

As ofertas de trabalho também
têm mudado nos últimos anos. José
Bancaleiro conta que a "tradicional
figura da expatriação tem vindo a ser
substituída pela figura da mobilidade
internacional", oferecida como uma
condição normal de admissão e sem
qualquer pacote financeiro "extra-
ordinário". Quem é recrutado, sabe

que tem um posto de trabalho global
e pode, caso aceite, mudar de país
mas sem receber um "pacote dou-
rado" e apetecível, como sucedia há

alguns anos.

O "desafio monstruoso"
A globalização de talentos existe há
muito nas universidades que, cada
vez mais, competem pelos melho-
res professores e alunos. Francisco

Veloso, director da escola de gestão
da Católica, recorda que há anos que
perde e ganha docentes nesta "guer-
ra" pelos melhores. "Este ano, por
exemplo, recrutámos uma professo-
ra da Turquia que estava a acabar o
doutoramento na Carnegie Mellon
e tinha ofertas de escolas da Euro-

pa, dos Estados Unidos e da Ásia. E

perdi um professor colombiano que
teve uma oferta de uma escola do
Canadá", conta, sublinhando que,
ter uma escola nos rankings interna-
cionais, com boa reputação e inves-

tigação, é determinante para cativar

profissionais qualificados.
Francisco Veloso acredita que até

ao espoletar da crise económica, em
Portugal havia "menos mobilidade
do que seria desejável". Recorda o

caso da Irlanda, que, nos anos 1980,
assistiu à fuga maciça de talentos,
para os ver regressar na década de
1990. "Essas pessoas são uma fon-

te, absolutamente crítica, de con-
tactos", defende, referindo-se à
afinidade cultural que pode ajudar
a abrir portas. "Portugal não tinha
uma diáspora qualificada, nem lugar
de destaque, salvo raras excepções.
Esta saída mais alargada de portu-
gueses vai permitir ter alguns bene-
fícios", acredita. Veloso partilha a

mesma opinião de José Bancaleiro:

o desafio é aproveitar o talento que
se move no planeta. "É muito impor-
tante, à medida que o país recupera,
as escolas estarem completamente
integradas nas redes de circulação
de saber internacional, para atrair
alunos e professores que podem
contribuir para o tecido económi-
co. Estrangeiros e portugueses",
sustenta.

Na outra face da moeda estão
instituições que, como a Unidade
de Transferência de Tecnologia da
Universidade de Aveiro, lutam para
manter os colaboradores. Os cortes
nos orçamentos públicos afastam o

talento. Retê-10, diz José Paulo Rai-
nho, coordenador desta unidade,
"está a ser um desafio monstruoso".
"O problema é que não existe capa-
cidade ou possibilidade de pagar o

que estas pessoas merecem. Temos,
infelizmente, colaboradores com
doutoramento, pós-graduações e

uma capacidade incrível de traba-
lho, a receber o ordenado mínimo.
E, confrontadas com estes valores,
as pessoas começam a fazer contas
e têm de encontrar oportunidades
lá fora", diz, lamentando a falta de

capacidade para reter os profissio-
nais.

Ainda esta semana, o ministro da
Economia alemão Sigmar Gabriel
mostrou-se preocupado com os efei-
tos desta emigração qualificada em
Portugal e Espanha e que, na sua opi-
nião, mais poderia contribuir para o

crescimento dos países mais afecta-
dos pela crise da dívida.


