
'Fuga de cérebros'
vale 40% da emigração
portuguesa por ano
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EMIGRAÇÃO

"Fuga de cérebros"
atinge 40% de saídas
DESTINOS O Quadros superiores portugueses mais procurados no Brasil, Angola e Moçambique
CRESCIMENTO O Recuperação da economia não irá travar deslocação de jovens para o estrangeiro

Venezuela suscita

maior impacto

? A Venezuela, perante a cri-
se política que enfrenta atual-
mente, é para o professor uni-
versitário Jorge Malheiros o

país que suscita o maior im-
pacto no regresso de emi-
grantes a Portugal. "É um re-
torno complicado e com im-
pacto visível na Madeira e no
distrito de Aveiro" , disse. •

SAIBA MAIS

35
países integram a Organização

para a Cooperação e Desenvol-

vimento Económico (OCDE). A

associação inclui a maior parte
dos países com um produto in-
terno bruto por habitante eleva-
do e estados que aceitem os

princípios da democracia e da

economia de mercado.

Portugal é fundador
Portugal é um dos 20 países que
em 1961 criaram a organização.
Dos 28 estados da União Euro-

peia, há seis que não pertencem
(Bulgária, Roménia, Croácia,
Chipre, Malta e Lituânia).



JOÃOSARAMAGO

A "fuga de cérebros" re-
presenta 40% das saídas
anuais de portugueses,

estimou ontem o professor do
Instituto de Geografia e de Or-
denamento do Território, Jorge
Malheiros, durante a apresen-
tação do relatório 'Perspectivas
da Migração - 2017' , da OCDE.

Em 2016 , saíram do nosso país
97 151 pessoas, segundo os da-
dos do Instituto Nacional de Es-
tatística, pelo que os profissio-
nais com maior grau académico
foram cerca 38 mil. Jorge Ma-
lheiros referiu que os países de

destino são, "em particular,
países do hemisfério Sul, como
Angola, Moçambique e Brasil,
que atraem um maior número
de quadros superiores" . O aca-
démico adiantou que há, con-
DESEMPREGO JOVEM EM

PORTUGAL É 048 MAIS
ALTO DA UNIÃO EUROPEIA
tudo, um número crescente de
licenciados que procuram uma
saída profissional na União Eu-
ropeia ou na América do Norte.

Nos próximos anos e com o
crescimento económico verifi-
cado em Portugal, Jorge Ma-

lheiros estima que a emigração
portuguesa sofrerá uma quebra,
a exemplo dos dois últimos
anos. Mas, entre os emigrantes
com maior grau académico
"esta tendência não se irá veri-
ficar". O aumento da "fuga de
cérebros" ocorreu no mesmo
período em que 97 mil (25%)
portugueses com idades entre
os 15 e os 25 anos, e que não es-
tudam, estavam desemprega-
dos. Na União Europeia, só a
Grécia (40%), Espanha (37%) e
Itália (35%) têm mais desem-
prego jovem (mais napág. 47) . •

Imigração familiar lidera em Portugal
? Portugal integra o grupo de

países com economias des-
envolvidas no qual a maior
parte da imigração é consti-
tuída por famílias. Na apre-
sentação do relatório 'Pers-
pectivas da Migração - 2017' ,

o responsável da divisão das

migrações da OCDE, Jean-
-Christophe Dumont, referiu
que em 2015 "51% dos que
imigraram para Portugal fi-
zeram-no em agrupamento
familiar" . Estados Unidos da
América e Estónia lideram
neste campo, com 74 %> . • Apresentação do relatório


