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Bi'uno Simão 

Melhores salários e maior realização profissional foram aspectos determinantes no incentivo à nova vaga de emigração de portugueses. 

ESTUDO 

Emigrantes ganham o triplo 
do que recebiam em Portugal 
Quatro em cada dez emigrantes dizem que saíram do país por estarem desempregados 
ou receberem baixos salários. E em termos monetários, a saída de facto compensa: 
os emigrantes dizem receber, em média, três vezes mais lá fora do que em Portugal. 
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uando comecei à 
procura de tra-
balho só me apa-
reciam opções 
de estágio profis-

sional. Ainda comecei um, mas rapi-
damente percebi que não teria mui-
tas opções e que estaria sujeita a or-
denados precários", conta Madalena 
Lourenço. Por isso, tomou uma deci-
são: "Quando recebi uma proposta  

para onde estou agora nem hesitei. Ia 
fazer o que realmente gosto e ganhar 
mais dinheiro, ter mais experiência 
profissional, e portanto saí". Agora, 
com 25 anos, trabalha num laborató-
rio no desenvolvimento de próteses 
e, profissionalmente, está bem me-
lhor do que em Portugal, garante. 

A história de Madalena Lourenço 
é um bom exemplo do que se passou 
com centenas de milhares de portu-
gueses, que saíram de Portugal. As ra-
zões repetem-se a maior parte das ve-
zes: falta de perspectivas, desempre-
go e baixos salários. As queixas são co-
nhecidas, mas quando se olha para os 
números exactos, o fenómeno ganha 
outra dimensão. Em média, os emi- 

grantes recebem no seu país de desti-
no três vezes mais do que recebiam 
quando estavam em Portugal, revela 
o estudo "Regresso ao futuro: a nova 
emigração e a relação com a socieda-
de portuguesa", financiado pela Fun-
dação para a Ciência e a Tecnologia e 
desenvolvido por uma equipa da Uni-
versidade de Lisboa, Universidade de 
Coimbra e do ISCTE. 

Neste relatório, apresentado re-
centemente na Fundação Calouste 
Gulbenkian durante uma conferên-
cia internacional, seis mil emigran-
tes foram questionados sobre, entre 
outras coisas, o salário que recebiam 
antes e depois de emigrar. Em média, 
a remuneração em Portugal ronda- 

va os mil euros, enquanto no país de 
destino declaram receber cerca de 
três mil euros. 

Mesmo descontando o efeito do 
custo de vida, mais elevado na maio-
ria dos países de destino dos emi-
grantes portugueses, compreende-
-se o que motivou uma nova geração 
de emigrantes a sair de Portugal de 
forma maciça. De resto, são os pró-
prios emigrantes que o assumem: 
quatro em cada dez portugueses que 
participaram na recente vaga de 
emigração dizem que saíram do país 
por receberem um salário baixo ou 
por estarem desempregados. 

Se o ganho salarial é evidente em 
todos os destinos de emigração, o di- 

66 
Rapidamente percebi 
que não teria muitas 
opções e que estaria 
sujeita a ordenados 
precários. 
MADALENA LOURENÇO 
Ortoprotésica, 25 anos, emigrante 
em Zamora, Espanha 

Esta vaga de 
emigrantes é mais 
qualificada porque 
Portugal está também 
mais qualificado. 
JOÃO PEIXOTO 
Professor e investigador no 
Instituto Superior de Economia e 
Gestão (ISEG) e especialista em 
migrações internacionais 

ferencial já varia bastante consoan-
te a localização. É na Noruega e na 
Suíça, onde os salários declarados 
pelos emigrantes portugueses é 
mais elevado, bem acima dos quatro 
mil euros. Já França, Luxemburgo e 
Espanha destacam-se como os paí-
ses onde os salários pagos aos emi-
grantes são menos altos. 

Trabalhadores bem pagos 
vão para países lusófonos 
Curioso também é verificar que 

são os países lusófonos que recebem 
os emigrantes que mais recebiam em 
Portugal. O salário médios dos por-
tugueses que emigraram para estes 
países andava em torno de 1.500 eu- 
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Noruega entre 
os melhores países 

Espanha 
recebe 
os mais 
qualificados 

PERGUNTAS A 
JOÃO PEIXOTO 
Professor e investigador do ISEG 

e especialista em migrações 

As razões dos 
novos emigrantes 

Cerca de quatro em cada dez 

emigrantes portugueses esco-

lhem sair do país por estarem 

em situação de desemprego ou 

insatisfeitos com os salários, 

quer quando olhamos para emi-

grantes muito qualificados ou 

pouco qualificados. Ao mesmo 

tempo, e acompanhando a insa-

tisfação profissional, a opção 

"não via futuro no país" foi uma 

das respostas mais êscolhidas 

no questionário realizado. As 

diferenças entre os emigrantes 

com altos níveis de qualificação 

e os poucos qualificados surge 

em indicadores que implicam 

uma mudança na experiência 

profissional, com os mais qua-

lificados a investirem mais na 

progressão da carreira, novas 

experiências ou formação pro-

fissional ou académica. Já os 

emigrantes menos qualificados 

são os que mais têm em conta 
motivações familiares. 

rose, com excepção de Angola, o 
excedente que foram ganhar 
para o país de acolhimento é dos 
mais pequenos. Isso pode ser ex-
plicado, em grande medida, pelo 
facto de estes países terem um 
custo de vida mais baixo do que 
em Portugal e do que os restan-
tes países para onde os portugue-
ses mais emigram. 

Ainda assim, o país que reco-
lhe a maior satisfação profissio-
nal dos portugueses face à expe-
riência de emigração é a Norue-
ga. Seguem-se a Irlanda e a Ho-
landa, países onde os emigran-
tes têm, maioritariamente, for-
mação superior. • 

A situação profissional em Portugal ou a falta de perspectivas para 

o futuro são algumas das motivações que levam os portugueses a 
emigrar. Olhando para os números é possível tirar algumas conclu-

sões: a Noruega é o país onde os emigrantes estão mais satisfeitos. 

NORUEGA É O PAÍS ONDE, EM MÉDIA, 
DIFERENÇA SALARIAL MAIS COMPENSA 
Salário mensal bruto em euros 

Na Europa, a Noruega e a Suécia são os países onde a diferença sala-

rial entre Portugal e o país de destino é a mais significativa tendo em 

conta a média do salário mensal bruto. Já nos países lusófonos, Ango-

la é o destino que mais se destaca, apesar de os portugueses que par-

tem para Angola serem consideravelmente bem remunerados entre os 

emigrantes. França é o pais onde a diferença salarial é menor. 

PORTUGUESES NO LUXEMBURGO 
SÃO OS MENOS SATISFEITOS 
Média da satisfação profissional em Portugal e actualmente 

Acompanhando a compensação salarial, a Noruega é o país que con-
quista os maiores níveis de satisfação pessoal entre os emigrantes, 

bem como a maior diferença entre a satisfação profissional em Portu-

gal e a actual. Moçambique, Angola e Brasil são os países onde a satis-

fação profissional regista menos evolução. Ainda assim, França e Lu-

xemburgo são os países onde os portugueses estão menos satisfeitos. 

Fonte: REMIGR 

Entre os países mais procurados 
por esta nova vaga de emigran-
tes portugueses com mais do que 
ensino secundário no seu currí-
culo académico, Espanha desta-
ca-se. 

No total da amostra recolhi-
da pelo estudo, cerca de 86% dos 
portugueses a residir no país vi-
zinho têm uma formação no en-
sino superior. Entre os restan-
tes países que registam um 
maior número de emigrantes 
com elevados níveis de qualifica-
ção académica estão também os 
Estados Unidos da América, a Ir-
landa e a Noruega. 

Também no Brasil são alta-
mente especializados, com uma 
taxa de 81% dos emigrantes com 
urna licenciatura, mestrado ou 
doutoramento. Já no Reino Uni-
do, o país com o maior número 
de amostras recolhidas, cerca de 
sete em cada dez portugueses 
têm mais do que o ensino secun-
dário. 

Por outro lado, os destinos 
mais tradicionais de emigração 
e os mais procurados durante a 
década de 60, como França e Lu-
xemburgo são os que apresen-
tam os números mais baixos de 
portugueses com elevados níveis 
de escolaridade. Em França, 
apenas 38% dos emigrantes re-
gistados no inquérito têm mais 
do que o ensino secundário. O 
mesmo acontece com Luxem-
burgo, um destino onde apenas 
cerca de três em cada dez portu-
gueses tem formação superior. 

Este é um cenário que pode-
rá encontrar explicação nos dois 
tipos de emigração e emigrantes 
registados, e permitirá concluir 
que os portugueses que saem de 
Portugal à procura de oportuni-
dades de evolução profissional, 
e que partem com maiores qua-
lificações académicas, procuram 
destinos como Espanha, Brasil, 
norte da Europa e Reino Unido. 

Já os portugueses com mais 
qualificações têm tendência a es-
colher os mesmos mercados de 
trabalho que outrora acolheram 
portugueses.• LB/ME 

"Não é só o 
desemprego 
que faz sair 
as pessoas" 

João Peixoto, especialista em 
migrações internacionais, ex-
plicou aos Negócios algumas 
conclusões do estudo. 

A maior parte desta nova 

vaga de emigrantes tinham 

emprego. Afinal a "fuga de 

cérebros" não acontece por 

causa do desemprego? 

Não é só o desemprego que 

faz sair as pessoas. É claro que 

isso faz sair, mas não é a única 
nem a principal motivação. Ou-
tra tão ou mais forte é o subem-

prego. Por alto, cerca de 20% 

dos emigrantes que saíram esta-

vam desempregados. O que si-
gnifica que os restantes 80% ti-

nham emprego. Tem de haver 

qualquer coisa muito forte que 

motive alguém com emprego a 

sair do seu país. Além disso, im-

porta também assinalar que esta 

vaga de emigrantes é mais qua-

lificada porque Portugal está 

também mais qualificado. 

Durante a conferência. al-
guém comentava que esta 
nova vaga de portugueses 
não se revê enquanto emi-

grante. Concorda? 
Concordo. Há muitos emigran-

tes que não se identificam assim, 

ou porque são muito escolariza-

dos, ou porque circulam entre 

vários países. Por isso é que cha-
mamos ao inquérito "Portugue-

ses no Estrangeiro". Muitos en-

caram a sua saída como uma ex-

periência de um ano ou de um 

ano e meio, não a consideram 
como emigração. 

Estes emigrantes vão voltar? 

As migrações são impossíveis 

de prever. Há urna enorme mar-

gem de incerteza. 
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Emigrantes 
ganham 
o triplo do 
que recebiam 
em Portugal 

ECONOMIA 20 e 21 


