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Resumo Este artigo sintetiza as principais conclusões de um estudo exploratório
que teve como objectivo melhor conhecer a composição, formas de instalação e
trajectórias da população imigrante do concelho de Loures (área metropolitana de
Lisboa), através da análise cruzada de duas fontes distintas: imprensa diária e
trabalho de campo de tipo etnográfico. Para além dos aspectos metodológicos da
pesquisa, o artigo discute a informação obtida a partir de quatro eixos de
problematização, organizados em torno das noções de: território/mobilidade,
imigrante/estrangeiro, cidadão/indocumentado, institucional/informal.

Pa la vras-cha ve Imi gra ção, mo bi li da de ter ri to ri al, Lou res.

Contexto, objectivos e metodologia da investigação

Si tu a do na área me tro po li ta na de Lis boa e con tí guo a esta ci da de, o con ce lho de
Lou res era, em 1991, o se gun do mais po pu lo so e o quar to mais den so po pu la ci o nal -
men te do dis tri to de Lis boa (a se guir a Lis boa, Ama do ra e Oe i ras).1 Ape sar da re du -
ção po pu la ci o nal so fri da pela sa í da de Odi ve las,2 con ti nua a ser um dos mais po pu -
lo sos con ce lhos da me tró po le de Lis boa, com apro xi ma da men te 200 mil ha bi tan tes
em 2001,3 e um lo cal ten ta dor para a ins ta la ção de quem se di ri ge para a me tró po le
de Lis boa.

Com um sec tor ter ciá rio em cres ci men to, de cor ren te de uma cres cen te ac ti vi -
da de co mer ci al, des ta cam-se, no se cun dá rio, as in dús tri as me ta lo me câ ni cas, de
ma te ri al de trans por te, do sec tor quí mi co e, ain da, as in dús tri as de ali men ta ção e
be bi das. A hor ti cul tu ra e a vi ti vi ni cul tu ra são as prin ci pa is pro du ções agrí co las.
Enquan to a ac ti vi da de in dus tri al se si tua, so bre tu do, nas fre gue si as da mar gem di -
re i ta do Tejo — Sa ca vém, San ta Iria da Azóia, São João da Ta lha e Ca ma ra te —, a
agrí co la ocu pa a le zí ria, en tre as ser ras de Fri e las e Mon te mor, e as fre gue si as de
Lou sa, Fa nhões e Bu ce las. Estas áre as con ju gam-se numa pa i sa gem pro gres si va -
men te ur ba ni za da, ocu pa da por po pu la ções das mais di ver sas pro ve niên ci as, ape -
sar da re du ção das suas áre as ha bi ta ci o na is, de vi do à sa í da de Odi ve las, mais pró -
xi ma da ca pi tal e as so ci a da à fun ção re si den ci al.

No que diz res pe i to à po pu la ção es tran ge i ra, e de acor do com es ta tís ti cas do
SEF (Ser vi ço de Estran ge i ros e Fron te i ras), sa be mos que no dis tri to de Lis boa o nú -
me ro de es tran ge i ros terá du pli ca do en tre 1991 e 1999. Se gun do da dos do INE
(Insti tu to Na ci o nal de Esta tís ti ca), em 1991, Lou res era o ter ce i ro con ce lho do
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dis tri to de Lis boa com ma i or nú me ro de es tran ge i ros, a se guir a Lis boa e a Cas ca is,
e o ter ce i ro com ma i or nú me ro de ori un dos de pa í ses afri ca nos, es sen ci al men te das
ex-co ló ni as por tu gue sas, a se guir a Lis boa e a Ama do ra.

No se gun do pro ces so de re gu la ri za ção de es tran ge i ros (de 11/06 a 11/12 de
1996), dada a im por tân cia da po pu la ção imi gran te aqui ins ta la da, o con ce lho de
Lou res teve um cen tro de re cep ção de pe di dos, en tre os 16 si tu a dos na área da gran -
de Lis boa, que con tou com cer ca de 13% (3.871) dos pe di dos da Di rec ção Re gi o nal
de Lis boa. Des ta ca ram-se, en tão, os pe di dos de an go la nos, gui ne en ses e, em me nor 
quan ti da de, cabo-ver di a nos, são-to men ses, in di a nos e pa quis ta ne ses.

Tal como acon te ce nou tros con ce lhos li mí tro fes da ci da de de Lis boa, a exis -
tên cia de vas tas áre as dis po ní ve is para ins ta la ção de no vos re si den tes, não só
ba ir ros e “zo nas-for mi gue i ro”, que se es ten dem para fora dos nú cle os das lo ca -
li da des mais pró xi mas da fron te i ra com a ca pi tal, como tam bém es pa ços li vres,
me nos den sa men te po vo a dos, que ain da re gis tam mar cas de ru ra li da de, tem
con tri bu í do para a atrac ção des te con ce lho. Não sen do um caso iso la do no âm -
bi to da área me tro po li ta na de Lis boa, Lou res as su me, pois, uma ex pres si vi da de
evi den te.

O pro jec to de in ves ti ga ção “Pre sen tes e des co nhe ci dos: uma aná li se so ci o an -
tro po ló gi ca so bre mo bi li da de e me di a ção com po pu la ções imi gran tes no con ce lho
de Lou res” teve como ob jec ti vo ana li sar a in ci dên cia ter ri to ri al da imi gra ção nes te
con ce lho, pro pon do-se iden ti fi car si tu a ções-tipo as so ci a das a pro ces sos de imi gra -
ção e ins ta la ção no mu ni cí pio. Pes qui sa so li ci ta da em fi nal de 2000 pelo GARSE,4

da Câ ma ra Mu ni ci pal de Lou res, tra tou-se de um es tu do ex plo ra tó rio, que de cor -
reu en tre Ja ne i ro e De zem bro de 2001, efec tu a do por uma pe que na equi pa de so ció -
lo gos e an tro pó lo gos.5

Uma cir cuns tân cia ex te ri or à pro pos ta de tra ba lho veio con di ci o nar todo o
con tex to de aná li se. Fa la mos do pro ces so de le ga li za ção de imi gran tes atra vés da
con ces são de au to ri za ção de per ma nên cia, que de cor reu de 22 de Ja ne i ro a 4 de De -
zem bro de 2001, ten do co in ci di do com o pe río do da in ves ti ga ção. O am bi en te pro -
du zi do em tor no des te pro ces so deu uma vi si bi li da de ao tema imi gra ção a ní vel da
opi nião pú bli ca que nos obri gou, não só, a um acom pa nha men to apro fun da do das
no tí ci as que iam sen do emi ti das pe los mass me dia, como al te rou as pró pri as con di -
ções de tra ba lho no ter re no. As ex pec ta ti vas cri a das en tre os imi gran tes acer ca des -
te pro ces so con tri bu í ram para que, ao lon go da pes qui sa, to más se mos cons ciên cia
de como es tes se pro cu ra vam res guar dar face aos cu ri o sos que os in ter pe la vam,
dada a im por tân cia que qual quer ce dên cia de in for ma ção as su mia na re so lu ção
das suas vi das.

Des te modo, cons ci en tes das di fi cul da des me to do ló gi cas na aná li se de pro -
ces sos de mo bi li da de po pu la ci o nal que, não ape nas trans cen dem ter ri to ri al men te
as fron te i ras mu ni ci pa is como, tam bém, pro du zem for mas de ocul ta ção que di fi -
cul tam o aces so di rec to aos seus pro ta go nis tas, op tá mos por um es tu do ex plo ra tó -
rio. Ao lon go de um ano, a re co lha e sis te ma ti za ção de in for ma ção foi-se or ga ni zan -
do em pa ta ma res pro gres si vos de apro xi ma ção à re a li da de ana li sa da, em dois ní -
ve is de pes qui sa com ple men ta res: pes qui sa bi bli o grá fi ca e do cu men tal, que in -
cluiu uma re co lha exa us ti va na im pren sa diá ria ao lon go do ano de 2001, e pes qui sa 
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de ter re no de tipo et no grá fi co, com a cons ti tu i ção de uma rede de in for man tes,
para além da ob ser va ção e da par ti ci pa ção em si tu a ções de di ver so tipo.6

Qu an to ao pri me i ro ní vel de pes qui sa, o fir ma men to dos me dia re ve lou-se
um ve í cu lo pri vi le gi a do para a aná li se des te fe nó me no: os es te reó ti pos cons tru í dos 
a par tir do efe i to mass me dia são pro du to res de re a li da de, dis po ni bi li zan do ele men -
tos de in for ma ção e de opi nião que são es sen ci a is, quer no pla no da ca rac te ri za ção
de pro ta go nis tas, quer na vi si bi li za ção das re des in ter pes so a is, quer ain da na per -
cep ção das in ser ções es tru tu ra is (so bre tu do no que diz res pe i to ao ní vel do mer ca -
do de tra ba lho). Por esta ra zão, os me dia es ti ve ram no cen tro da nos sa aten ção
como fon te et no grá fi ca e, até, como fac tor de in ter ven ção na re a li da de imi gra tó ria.
Com efe i to, e pe ran te as ver ti gi no sas mu dan ças na es tru tu ra da po pu la ção imi gra -
da ocor ri das nos úl ti mos anos, cuja di ver si fi ca ção quan to às ori gens na ci o na is e
 étnicas não pára de nos sur pre en der, a pes qui sa ci en tí fi ca é di mi nu ta, fac to que tor -
na a co mu ni ca ção so ci al uma fon te es sen ci al, mes mo quan do a in for ma ção se re ve -
la de for ma da ou pou co cri te ri o sa.

Qu an to à se gun da fon te de in for ma ção, um es cla re ci men to deve ser fe i to.
Mu i to em bo ra, na pro pos ta ini ci al des ta pes qui sa, os imi gran tes ti ves sem sido de fi -
ni dos como su je i tos a ser in qui ri dos — com o ob jec ti vo de re co lher tes te mu nhos de
tra jec tó ri as mi gra tó ri as e car re i ras de vida que tes te mu nhas sem si tu a ções de vida
con cre tas —, o aces so a es tes in for man tes re ve lou-se mais di fí cil do que o pre vis to.
Face às con di ções de ma ni fes ta pre ca ri e da de em que vi vi am mu i tos imi gran tes,
quer a ní vel do rit mo de tra ba lho, das di fi cul da des de co mu ni ca ção e, até, de uma
cer ta des con fi an ça jus ti fi ca da pela sua si tu a ção de in do cu men ta dos, que acom pa -
nha va todo um con jun to de es tra té gi as de ocul ta ção que in ter fe ri am no aces so à in -
for ma ção, blo que an do uma co mu ni ca ção ca paz de tra zer ele men tos fiá ve is para a
aná li se, foi ne ces sá rio di fe rir da es tra té gia me to do ló gi ca ini ci al men te pre vis ta.
Assim, fo ram os in for man tes, no seu sen ti do alar ga do, que se im pu se ram, fos sem
es tes imi gran tes mais an ti gos ou ou tros in ter lo cu to res que têm li da do di rec ta men -
te com imi gran tes.7 Co lo ca dos pe ran te a ne ces si da de de pro du zir co nhe ci men tos
que en qua dras sem a si tu a ção ex cep ci o nal ocor ri da em 2001 e que nos per mi tis sem
iden ti fi car os in ter lo cu to res cre dí ve is para al can çar as po pu la ções imi gran tes em
pro ces so de ins ta la ção, con tac tá mos, pois, com to dos aque les que, num pla no ins ti -
tu ci o nal ou a tí tu lo in di vi du al, es ta vam en vol vi dos no tra ba lho de acom pa nha -
men to de imi gran tes.

Este ar ti go tem como ob jec ti vo apre sen tar, de uma for ma sin té ti ca e abre vi a -
da, par te dos re sul ta dos des ta in ves ti ga ção, pro ve ni en tes das duas fon tes de in for -
ma ção atrás re fe ri das. Os da dos re co lhi dos con du zi ram-nos à iden ti fi ca ção de li -
nhas de com pre en são dos pro ces sos mi gra tó ri os, no ca mi nho da de fi ni ção de si tu a -
ções-tipo e de per fis de imi gran tes, que as sen tam no jogo de con tras tes que li gam as 
no ções de ter ri tó rio e mo bi li da de, as acep ções de imi gran te e es tran ge i ro, de ci da -
dão e in do cu men ta do, e os do mí ni os ins ti tu ci o nal e in for mal.

Des te modo, qua tro ei xos de pro ble ma ti za ção dão se quên cia a este tex to, cor -
res pon den do a al gu mas das áre as crí ti cas que, do nos so pon to de vis ta, se re ve lam
como in con tor ná ve is na aná li se dos ac tu a is pro ces sos imi gra tó ri os e, con se quen te -
men te, na de fi ni ção de po lí ti cas ajus ta das à re a li da de exis ten te. A elas as so ciá mos
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ques tões-sín te se que per cor rem to das as in ter ven ções que en vol vem po pu la ções
imi gran tes. São elas:

— ter ri tó rio e mo bi li da de: onde es tão os imi gran tes?
— imi gran te e es tran ge i ro: como se iden ti fi cam os imi gran tes?
— ci da dão e in do cu men ta do: há uma con di ção so ci al de imi gran te?
— ins ti tu ci o nal e in for mal: como são apo i a dos os imi gran tes?

Território e mobilidade: onde estão os imigrantes?

Por tu gal e par ti cu lar men te a área me tro po li ta na de Lis boa fo ram to ca dos nos anos
mais re cen tes por uma “mo bi li da de de cres ci men to” (Le drut, 1968: 80), que trans -
for mou pro fun da men te a mor fo lo gia do país e mais ain da os sí ti os da en vol ven te
lis bo e ta, le van do a no vas for mas de co e xis tên cia en tre as po pu la ções. Há que re cor -
dar que, na se quên cia do 25 de Abril de 1974, a fre quên cia e a im por tân cia nu mé ri ca 
dos flu xos po pu la ci o na is de che ga da, que ti ve ram como pal co o ter ri tó rio por tu -
guês, não fo ram mais in ter rom pi das: a des co lo ni za ção das ex-co ló ni as por tu gue -
sas de 1975-76, os re gres sos mais ou me nos de fi ni ti vos nos anos 80 dos emi gran tes
por tu gue ses da Eu ro pa e, a par tir des ses anos, a imi gra ção com ori gem em Áfri ca e
mais re cen te men te no Bra sil, na Eu ro pa de Les te, na Ásia (Ma lhe i ros, 1996; Ba ga -
nha e Góis, 1999; Pe i xo to, 1999; Pi res, 2000; Ma cha do, 2002).

A gran de Lis boa, que já vi nha sen do o des ti no imi gra tó rio mais fre quen te en -
tre as po pu la ções ori un das dos pa í ses afri ca nos de lín gua ofi ci al por tu gue sa, ga -
nha na ac tu a li da de uma im por tân cia acres ci da, tor nan do-se uma me tró po le tam -
bém no sen ti do de gran de re cep to ra de imi gran tes. Assim, os re cen tes de sen vol vi -
men tos imi gra tó ri os não co lo cam em si uma ques tão nova, mas an tes con fir mam o
lu gar da me tró po le de Lis boa como cen tral. Com esta cen tra li da de emer gem igual -
men te pro ble mas de es ca la que ao lon go dos anos 90 se re ve lam ain da in ci pi en tes.
Os sen ti men tos de ex clu são e de ra cis mo vêem-se es ti mu la dos e as pró pri as ima -
gens que os me i os de co mu ni ca ção vão pro du zin do acer ca dos ba ir ros-gue to e da
de lin quên cia es tão pro gres si va men te mais li ga dos à per ten ça ét ni ca, e daí não ser
de es tra nhar que al gu mas re por ta gens jor na lís ti cas que de tectá mos em 2001 as sen -
tem no pres su pos to de que a in se gu ran ça ur ba na re si de na exis tên cia de “ba ir ros
afri ca nos” nos su búr bi os.

Esta che ga da de imi gran tes não cor res pon de a uma di nâ mi ca iso la da. Hoje as
ques tões da mo bi li da de, nas qua is se pren dem as das mi gra ções, obri gam a olhar a
ci da de de ou tro modo, re e qua ci o nan do o sen ti do que tem fa lar de po pu la ções es tá -
ve is e flu tu an tes. Mais do que de fi nir es tri ta men te a di men são da aglo me ra ção ou
as lo ca li za ções con cre tas da re si dên cia, do tra ba lho ou do la zer, há que aten der a
que mo bi li da de sig ni fi ca mo vi men to (Du puy, 2000: 7-9). E des se pon to de vis ta,
aqui lo a que po de mos cha mar mo bi li da de lo cal, que Jean-Pi er re Orfe u il en ten de
como “com pre en den do o con jun to das des lo ca ções cu jas ori gens e des ti nos es tão a
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me nos de 80 qui ló me tros do do mi cí lio” (2000: 53), es tru tu ra-se se gun do a ló gi ca do 
cada vez mais lon ge e cada vez mais rá pi do.

Assim, esta pos si bi li da de de des lo ca ção mais sis te má ti ca e mais au tó no ma
obri ga a pen sar a es ca la lo cal ten do pre sen te que a pró pria ide ia de vida lo cal é hoje
for te men te afec ta da pela ca pa ci da de de mo bi li da de mais in ten sa das po pu la ções.
E se bem que as de si gual da des so ci a is se ve jam até re for ça das num con tex to de mo -
bi li da de ur ba na e me tro po li ta na (“o sé cu lo XXI será o sé cu lo das me tró po les”, Bas -
sand, 1997: XIII), tam bém a dis cus são acer ca da ges tão da com ple xi da de me tro po li -
ta na (Bas sand, 1997: 213-221; Bap tis ta e Pu ja das, 2000: 293-308) avan çou sig ni fi ca ti -
va men te, e a ten ta ti va de dar res pos tas ten do em vis ta a equi da de dos ci da dãos e a
sus ten ta bi li da de ur ba na fez ca mi nho no dis cur so e nas prá ti cas po lí ti cas e téc ni cas
(Asher, 1995; Ne ves, 1996; Fer re i ra e Indo vi na, 1999; Gu er ra, 2000; Ca bral, 2002).

Com isto che ga mos ao de sa fio que nos foi co lo ca do: como po dem as au to ri da -
des lo ca is dar res pos ta à cir cuns tân cia de ad mi nis tra rem um ter ri tó rio in va di do por
po pu la ções que não co nhe cem e que mu i tas ve zes nem se quer iden ti fi cam? Ou, de
um modo mais pro sa i co: como iden ti fi car os lu ga res de vida de po pu la ções mó ve is
— nes te caso imi gran tes — numa área tão vas ta e di ver si fi ca da como a do con ce lho
de re fe rên cia?

De acor do com in for ma ção dis po ni bi li za da pela Câ ma ra Mu ni ci pal de Lou -
res,8 é pos sí vel de tec tar ten dên ci as ou sen ti dos de aco mo da ção no es pa ço con ce -
lhio das po pu la ções imi gran tes, o que, não sen do con clu si vo, nos per mi te um
prin cí pio de des cri ção dos fe nó me nos em pre sen ça. Os da dos co lec ta dos em me a -
dos da úl ti ma dé ca da de 90 iden ti fi ca vam, por fre gue sia, as ma i o res con cen tra -
ções de po pu la ções imi gran tes, se pa ran do-as em três ca te go ri as: os “afri ca nos”,
os “ci ga nos” e os “in di a nos”. Das fre gue si as que per ma ne cem ain da hoje no con -
ce lho de Lou res, nas qua is foi re co lhi da in for ma ção, Mos ca vi de era re fe ri da como 
ten do ape nas “ci ga nos”, en quan to Sa ca vém, Unhos, Ca ma ra te, São Ju lião do To -
jal ti nham “afri ca nos” em ex clu si vi da de, Pri or Ve lho “afri ca nos” e “ci ga nos”,
San to Antó nio dos Ca va le i ros “afri ca nos” e “in di a nos”, e Por te la as três catego -
rias. As fre gue si as apa ren te men te mais mar ca das pela pre sen ça de po pu la ções
imi gran tes eram Sa ca vém e Pri or Ve lho, ha ven do uma cla ra con cen tra ção em cer -
tos ba ir ros como a Qu in ta do Mo cho e a Qu in ta da Ser ra. Já nou tras fre gue si as o
ce ná rio era de uma ma i or dis per são.

Um ou tro es tu do, da mes ma épo ca, per mi te-nos iden ti fi car im por tan tes man -
chas de imi gra ção afri ca na con cen tra das em ba ir ros de sig na dos como de gra da dos
(Ca cha da e ou tros, 1995). Qu in ta da Ser ra, no Pri or Ve lho, Qu in ta da Vi tó ria, na
Por te la, e Qu in ta do Mo cho, em Sa ca vém, são ape nas al guns dos mais im por tan tes
nú cle os ci ta dos, onde os in di ví du os de di fe ren tes na ci o na li da des — cabo-ver di a -
nos, gui ne en ses, an go la nos e san to men ses, en tre os mais im por tan tes — são con ta -
bi li za dos (idem: 35).

A di ver si da de das ori gens na ci o na is afri ca nas aí de tec ta das, as sim como a fal -
ta de equi da de na dis tri bu i ção des ta po pu la ção no âm bi to con ce lhio, levam-nos a
avan çar hi pó te ses à es ca la re si den ci al. A pre sen ça ma i o ri tá ria de uma ou ou tra na -
ci o na li da de pa re ce não pro du zir efe i tos de ex clu si vi da de, o que nos leva a pen sar a
exis tên cia de uma es pé cie de rede trans ver sal de re la ções de so li da ri e da de en tre
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imi gran tes ori un dos des tes pa í ses co lo ni za dos por Por tu gal, que fun ci o na ria, pelo
me nos nes tes ba ir ros do con ce lho de Lou res, como for ma de con ter ra ne i da de afri -
ca na, pro du to ra de iden ti da des trans na ci o na is, pro va vel men te as so ci a das ao
modo in dis tin to como mu i tos au tóc to nes vêem o fe nó me no imi gra tó rio PALOP
(co me çan do des de logo pela ge ne ra li za da uti li za ção des ta si gla).

No fi nal de 2001, o olhar pa no râ mi co so bre o con ce lho de Lou res afi gu ra-se
algo di fe ren te, tor nan do-se cla ro que a re a li da de da imi gra ção toca ago ra to das as
fre gue si as do con ce lho, sem ex cep ção. Em to das elas os nos sos in ter lo cu to res in -
qui ri dos re fe ri ram a pre sen ça de imi gran tes: nos ba ir ros, nas ha bi ta ções, nos co -
mér ci os ou nas em pre sas, um pou co por todo o lado. Ma pe an do to das as ocorrên -
cias re fe ri das pe los nos sos in for man tes, pode-se, con tu do, iden ti fi car al guns pó los
sig ni fi ca ti vos da sua pre sen ça.

Num pri me i ro olhar, pa re ce ha ver uma con ti nu i da de com a si tu a ção an te ri or,
re tra ta da por Ca cha da em 1995, no que se re fe re a uma ma i or con cen tra ção de imi -
gran tes nal guns nú cle os po pu la ci o na is, tais como a Qu in ta da Ser ra, a Qu in ta do
Mo cho, com uma ma i or vi si bi li da de de afri ca nos, ou como na Qu in ta da Vi tó ria,
com uma po pu la ção hin du mais evi den te. No en tan to, um olhar mais de ta lha do
de tec ta uma di fe ren ça re le van te: a au sên cia de qual quer re fe rên cia a ori un dos dos
pa í ses do Les te eu ro peu em 1995.

Em ter mos da dis tri bu i ção es pa ci al das po pu la ções imi gran tes des ta ca mos
al guns con tras tes. Assim, en quan to o con jun to que nor mal men te se de sig na por
PALOP se pa re ce con cen trar ma i o ri ta ri a men te nas fre gue si as ur ba nas de gé ne se
ile gal da zona ori en tal do con ce lho, os cha ma dos imi gran tes de Les te, en tre tan to
che ga dos, dis tri bu em-se de modo mais dis per so por um ma i or nú me ro de fre gue -
si as do con ce lho, in clu in do fre gue si as tra di ci o nal men te ru ra is que não têm atra í do
imi gra ção afri ca na. Os ca sos de Bu ce las, de Fa nhões, de Lou sa são pa ra dig má ti cos
des ta dis tri bu i ção, já que aqui ape nas foi re fe ri da a exis tên cia de “imi gran tes de
Les te”, com par ti cu lar ên fa se para os ucra ni a nos — o que é ape nas con tra ri a do no
caso de Bu ce las, onde foi re fe ri da a pre sen ça de bra si le i ros.

A ava li a ção fe i ta por um in for man te de Bu ce las, par ti cu lar men te co nhe ce dor
des se ter ri tó rio, é bas tan te ex pres si va:

O que se per ce be nes te mo men to, é a si tu a ção dos imi gran tes dos pa í ses des sa área,
que são os cro a tas, os mol da vos, os ucra ni a nos… Ante ri or men te não ha via aqui no
nos so ter ri tó rio si tu a ções de mu i ta imi gra ção. Era meia dú zia de pes so as, do Alen te jo, 
do Nor te, uma imi gra ção in ter na… Nos úl ti mos três anos, co me çou a apa re cer essa
imi gra ção… dis tri bu í da em todo este ter ri tó rio (da fre gue sia), que é gran de com nú -
cle os ur ba nos, pe que nos. O que me aper ce bo mais é a re la ção do mo vi men to de les no
es pa ço pú bli co e no mo vi men to as so ci a ti vo (…). É no tó rio ver-se numa co lec ti vi da de
à no i te meia dú zia e às ve zes mais, e num ou nou tro café… Em re la ção à ha bi ta ção,
aqui não é fá cil, por que não há mu i ta ha bi ta ção (…) mas eles vão-se ar ru man do por
aí… dois ou três nal gu ma casa de sa bi ta da, vi vem mu i to ho mens, não se nota mu i to
mu lhe res. E não vi vem em ne nhu ma zona de es ti lo co mu ni tá rio, es tão es pa lha dos.
Numa ter ra é ca paz de ha ver uns dez. Uns es tão três aqui e dois aco lá, e as sim. E nou -
tra é ca paz de ha ver mais uns vin te, mas to dos dis per sos, em fun ção, tam bém, do
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alo ja men to que con se guem. E pro cu ram mu i to o alo ja men to fora das zo nas ur ba -
nas… (por tu guês, 60 anos, fun ci o ná rio de au tar quia).

No caso dos in di a nos e pa quis ta ne ses, as sim como no que res pe i ta aos bra si le i ros, a 
sua dis tri bu i ção res trin ge-se a um me nor nú me ro de fre gue si as, não que ren do con -
tu do isto di zer que não haja imi gran tes des tas ori gens nou tras áre as do con ce lho.
Assim, Ca ma ra te, Fri e las, Lou res, Mos ca vi de, Por te la, San to Antó nio dos Ca va le i -
ros e Unhos pa re cem ser os lu ga res onde os in di a nos têm uma pre sen ça mais mar -
can te, en quan to Bu ce las, Pri or Ve lho e Sa ca vém e, tam bém, Ca ma ra te, Lou res,
Mos ca vi de e Unhos, são as fre gue si as re fe ri das para os bra si le i ros. A re fe rên cia a
chi ne ses foi pou co ex pres si va, o que não im pe diu a re fe rên cia de lo ca is como Ca -
ma ra te, Lou res e Mos ca vi de como seus lu ga res pre fe ren ci a is de re si dên cia. Za i ren -
ses, ga bo ne ses e ou tros afri ca nos fo ram re fe ren ci a dos, ain da que de for ma re si du al, 
ten do sido Sa ca vém um dos lu ga res apon ta dos para a sua pre sen ça.

Um as pec to que é im por tan te re al çar é a pre sen ça de ori un dos das ex-co ló ni as 
e de po pu la ção hin du em lo ca is de re a lo ja men to ou nú cle os de bar ra cas em vias de
re a lo ja men to, con tra ri a men te aos imi gran tes do Bra sil e da Eu ro pa de Les te, que
pa re cem re cor rer a ou tro tipo de ha bi ta ção me nos pre cá ria nos cen tros ur ba nos, e
mes mo em áre as me nos den si fi ca das do con ce lho.

Esta in for ma ção de ter re no é con fir ma da pelo ma te ri al re co lhi do a par tir da
im pren sa. A ques tão da in te gra ção ter ri to ri al dos imi gran tes é um pro ble ma de di -
fí cil equa ci o na men to que tem a ver com fac to res cul tu ra is e com os quo ti di a nos
des tes di fe ren tes pro ta go nis tas da imi gra ção. O so ció lo go Edu ar do Vi la ça sa li en ta
que os imi gran tes de Les te não se adap tam aos nos sos ba ir ros de bar ra cas dos
su búr bi os:

onde im pe ra a pro mis cu i da de e a au sên cia de sa lu bri da de ade qua da para as fa mí li as
re si den tes. Os que não ar ran jam casa ou quar to ou não fi cam nas pró pri as obras onde
tra ba lham, pre fe rem as pen sões a 1000$00 ao dia, em quar tos com mais de uma cama.
Exis tem, ain da, os que vi vem na rua, en gros san do as hos tes dos sem-abri go e re cor -
ren do a al gum apo io co mu ni tá rio que é di a ri a men te dis tri bu í do pe las pou cas ins ti tu i -
ções que a es tas me ri tó ri as ta re fas se de di cam (Expres so, 12-01-2001).

É pre ci sa men te em tor no des tas si tu a ções que se vão ori en tan do as no tí ci as tra zi -
das a pú bli co pe los jor na is. Exem plos como a so bre lo ta ção das pen sões da Cu ria e
de Ana dia, que le vou par ti cu la res a abri rem a por ta ao alu guer de quar tos nas suas
ca sas (Jor nal de No tí ci as, 19-03-2001), re for çam a ide ia des ta di fi cul da de de ins ta la -
ção nou tro tipo de alo ja men to.

Con tu do, ou tro tipo de ar gu men tos pode tam bém aqui ter in ci dên cia. Ana I.
Fer re i ra afir ma que os imi gran tes “clan des ti nos” ori un dos dos pa í ses do Les te evi -
tam re si dir nas zo nas pe ri fé ri cas das gran des ci da des, por se sen ti rem vul ne rá ve is
aos cri mes de ex tor são das má fi as da ex-URSS que ope ram em Por tu gal (Pú bli co,
18-02-2001).

Pa re ce cor res pon der à mes ma mo ti va ção, es ca par à ac tu a ção das má fi as de
Les te, o fac to de mu i tos imi gran tes des ses pa í ses, sa í rem de áre as de ma i or
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con cen tra ção po pu la ci o nal e par ti rem para des ti nos me nos fre quen ta dos. O exem -
plo dos imi gran tes de  em Trás-os-Mon tes, que be ne fi ci am de uma mais ple na in te -
gra ção na vida lo cal, lon ge das re des de tra ba lho clan des ti no e po den do re i ni ci ar
ac ti vi da de na sua for ma ção pro fis si o nal de ori gem, da das as ca rên ci as de cer to tipo 
de pro fis si o na is nes sa re gião, cons ti tui cla ri fi ca dor exem plo (Pú bli co, 15-04-2001).

Imigrantes e estrangeiros: como se identificam os imigrantes?

Eu sou imi gran te e de fi no os imi gran tes em três ti pos. Pri me i ro, o imi gran te que sou
eu, que per ten ço a uma clas se mé dia e te nho uma vida re la ti va men te boa, a mi nha fa -
mí lia tem pos ses e nos deu edu ca ção, nun ca es ti ve numa si tu a ção de de ses pe ro e re -
sol vi cor rer o mun do (…) e fi quei aqui por que gos tei do lu gar (…). O se gun do
imi gran te é aque le imi gran te ti pi ca men te por tu guês do Nor te, é di nhe i ro de ba i xo do
col chão, é tra ba lhar fe i to um de ses pe ra do para vol tar uma vez por ano e mos trar que
tem um BMW e to dos os anos tro ca de BMW (…). O ter ce i ro imi gran te são os re fu gi a -
dos, es ses são os mais gra ves (…) (imi gran te bra si le i ro, 39 anos, pro du tor cul tu ral).

Ao ní vel da im pren sa, al guns jor na is pro cu ra ram, logo nos pri me i ros me ses de
2001, de fi nir os ti pos de imi gran tes mais fre quen tes se gun do as suas ori gens na ci o -
na is e ét ni cas, ten tan do cri ar ti po lo gi as imi gra tó ri as. A mais exa us ti va, pu bli ca da
no Diá rio de No tí ci as de 18-02-2001, pre ten de iden ti fi car os cin co prin ci pa is flu xos
imi gra tó ri os “clan des ti nos”: Eu ro pa do Les te (Ucrâ nia, Mol dá via, Ro mé nia e
 Rússia), Bra sil, PALOP, Pe nín su la Indos tâ ni ca (Índia, Pa quis tão e Ban gla desh) e
Chi na.9 As res tan tes no tí ci as são me nos de sen vol vi das e pro cu ram apre sen tar
 perfis de in di ví du os de vá ri as ou tras ori gens na ci o na is, atra vés de re tra tos de vá ri -
as re a li da des.10

Como já vi mos no pon to an te ri or, tam bém aqui en con tra mos uma cer ta con ti -
nu i da de en tre es tas no tí ci as e as in for ma ções re co lhi das no ter re no. Eviden -
ciam-se, se gun do os tes te mu nhos dos in for man tes de Lou res, dois gran des gru pos
de imi gran tes: um, ori un do dos PALOP, e ou tro, pro ve ni en te de pa í ses da Eu ro pa
de Les te, com par ti cu lar des ta que para ucra ni a nos, mol da vos, rus sos, ro me nos,
cro a tas e ko so va res. Indi a nos, pa quis ta ne ses e bra si le i ros cons ti tu em con jun tos
me nos nu me ro sos, em bo ra pre sen tes. Fi nal men te, os chi ne ses cons ti tu em um gru -
po de pe que na ex pres são, em ter mos da sua vi si bi li da de.

Esta mos pois pe ran te uma di ver si da de de ori gens mi gra tó ri as que des de
logo nos obri ga a pen sar numa ti po lo gia em aber to, de modo a não es tre i tar a com -
pre en são do pro ces so em cur so. Aliás, uma das per gun tas fe i tas aos in for man tes foi 
se con si de ra vam ser pos sí vel de fi nir um imi gran te-tipo. A ma i o ria con si de rou que
não, por exis tir uma di ver si da de mu i to gran de, quer nas ori gens, quer na con di ção
so ci al dos que par ti lham uma ori gem.

Um imi gran te tipo pode ter tan ta va ri a ção como um por tu guês tipo (…) Não há um
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an go la no tipo. Há vá ri os ti pos de an go la nos, se as sim se lhe qui ser cha mar… como
exis tem vá ri os ti pos de lis bo e tas, vá ri os ti pos de… não cre io que se pos sa ti pi fi car des -
sa for ma… Cla ro que se con se gue sem pre ti pi fi car… des de que se que i ra… bas ta cri ar
os tra ços gros sos e toda a gen te pode ser en ca i xa da nes ses tra ços… mas não cre io que
seja cor rec to (por tu gue sa, 38 anos, téc ni ca de ser vi ço so ci al).

O que pa re ce to da via cla ro na vi são da ma i o ria dos nos sos in ter lo cu to res é a dis tin -
ção ní ti da en tre a imi gra ção mais an ti ga, pro ve ni en te dos pa í ses afri ca nos de ex -
pres são por tu gue sa, e esta imi gra ção tão re cen te de “po vos do  eu ro peu”, di fe ren ça 
esta que sus ci tou, ami ú de, na opi nião pú bli ca, uma cla ra pre fe rên cia pe los se gun -
dos, o que apa re cia sus ten ta do num dis cur so de ade são e, até, num cer to fas cí nio
por es tes “eu ro pe us lou ros, edu ca dos, tra ba lha do res”.

Ten do em aten ção que um dos ob jec ti vos ini ci a is des ta pes qui sa era a de fi ni -
ção de per fis de imi gra ção, pro cu rá mos, pois, a par tir des ta bre ve aná li se de im -
pren sa, des ta car va riá ve is de iden ti fi ca ção so ci al per ti nen tes na ex pli ca ção do fe -
nó me no imi gra tó rio.

Em pri me i ro lu gar, a na ci o na li da de, que en vol ve sig ni fi ca dos va ri a dos con -
so an te quem a usa e de que modo. Por exem plo, as na ções den tro das na ções ofi -
ciais que são pra ti ca men te des co nhe ci das no ex te ri or mas que im pli cam re a li da des 
et no lin guís ti cas di ver sas e até con cor ren tes. Já era co nhe ci da a si tu a ção dos gui ne -
en ses (da Gu i né-Bis sau) em Por tu gal (Ma cha do: 2002), mas che gam-nos ago ra no -
vos re gis tos, como é o caso dos ucra ni a nos rus só fo nos e ucra ni a nos oci den ta is,
para já não fa lar da mul ti pli ci da de de re giões no Les te eu ro peu, que nal guns ca sos
pa re cem ter pou co mais em co mum que a cir cuns tân cia ori en tal.

Em se gun do lu gar, a (dis tin ta) con di ção so ci o pro fis si o nal. Fa la mos da dis pa -
ri da de de si tu a ções so ci a is e pro fis si o na is dos que che gam, iden ti fi ca dos num pri -
me i ro mo men to atra vés de uma co mum ori gem na ci o nal, re gi o nal ou lin guís ti ca. A 
tí tu lo de exem plo te mos o caso da “boa ima gem” dos ori un dos do Les te eu ro peu
que se vai frag men tan do à me di da que au men tam os si na is de con fli tu a li da de en -
vol ven do mem bros des te “co lec ti vo”. Con tu do, à me di da que a ins ta la ção des tes
imi gran tes se con cre ti za, tam bém a sua con di ção na ci o nal pas sa a ser me nos im -
por tan te como prin ci pal iden ti fi ca dor pes so al. Este pas sa a ser iden ti fi ca do pe las
suas ca pa ci da des pro fis si o na is, pela sua for ma de se re la ci o nar com o ex te ri or, pela
sua con di ção so ci al e cul tu ral. Por aí pas sa em gran de me di da o su ces so na sua ins -
ta la ção no país de imi gra ção.

Tam bém a prá ti ca re li gi o sa se cons ti tui como ele men to fun da men tal de iden -
ti fi ca ção so ci al. As par ti cu la ri da des quo ti di a nas que lhe es tão li ga das fa zem com
que os ob ser va do res me nos aten tos te nham di fi cul da de em de fi nir as di fe ren tes
prá ti cas, que se tra du zem quer na apa rên cia dos pra ti can tes, quer nas ca rac te rís ti -
cas des sas prá ti cas re li gi o sas que os au tóc to nes des co nhe cem. No caso das po pu la -
ções da Índia e do Pa quis tão en con tra mos uma di ver si da de de prá ti cas que cho -
cam com o des co nhe ci men to oci den tal, se jam es tas hin dus, mu çul manas, siques
ou cris tãs.

E por úl ti mo, a per ten ça lin guís ti co-cul tu ral, que per mi te re cons ti tu ir sen ti men -
tos de per ten ça, de se me lhan ça e de iden ti fi ca ção com o novo lu gar de

PRESENTES E DESCONHECIDOS 31



per ma nên cia. Este sen ti men to de per ten ça abre por tas à com pre en são do “novo
mun do” em con di ções de ime di a ta in te li gi bi li da de. A che ga da de bra si le i ros, por -
ta do res des se pré-re qui si to de co mu ni ca ção, mes mo que não se en con trem re la ci o -
na dos com gru pos de con ter râ ne os já ins ta la dos, é fa ci li ta da e per mi te um tipo de
imi gra ção in di vi du al que as sen ta na ga ran tia mí ni ma de uma in ser ção lin guís ti -
co-cul tu ral. No caso dos afri ca nos tal si tu a ção é re for ça da por uma ins ta la ção mais
an ti ga e mu i to mais es tru tu ra da de con ter râ ne os. Encon tra mos ain da, para além
des tas si tu a ções, in di ca ções acer ca de imi gran tes ori un dos de con tex tos em que a
cul tu ra por tu gue sa teve pre sen ça e é re fe rên cia mas onde se per deu a re la ção com a
lín gua. Tal tra ço, ao ser evo ca do, per mi te uma apro xi ma ção re la ti va men te di fe ren -
te des tes imi gran tes face àque les que es co lhe ram o des ti no Por tu gal por que era
aque le onde era pos sí vel tra ba lhar ou sim ples men te en trar. Nes ta úl ti ma ca te go ria, 
de com ple ta au sên cia de sen ti men to de per ten ça, es tão os ori un dos do Les te eu ro -
peu, que são olha dos por al guns dos en tre vis ta dos nas no tí ci as da im pren sa, como
uma es pé cie de atrac ção cir cen se re sul tan te da nos sa ac tu al con di ção de “país
de sen vol vi do”.

O tes te mu nho de uma das imi gran tes en tre vis ta das, Te re sa, é bem re ve la dor
da ne ces si da de de me lhor apro fun dar a aná li se des tas va riá ve is.11 Te re sa, de 29
anos, é ucra ni a na, for ma da em me di ci na, in do cu men ta da e tem ide i as cla ras so bre
a si tu a ção dos seus con ter râ ne os e as po lí ti cas de imi gra ção por tu gue sas. Insis te
em que a imi gra ção ucra ni a na é mu i to di ver sa, sen do ma i o ri ta ri a men te de “ní vel
so ci al ba i xo…” Se gun do ela, Por tu gal é um des ti no se cun dá rio que tem aco lhi do
mu i tos imi gran tes que não con se gui ram, por exem plo, ir para o Ca na dá, des ti no
pre fe ri do. Trans mi te a ide ia de que Por tu gal não con tro la as en tra das no país de
uma for ma efi caz…

Re fe re a exis tên cia de for tes ri va li da des na ci o na lis tas en tre os cha ma dos
“imi gran tes de Les te”, que di fi cul tam e che gam mes mo a im pe dir qual quer tipo de
so li da ri e da de en tre in di ví du os de di fe ren tes re pú bli cas, e mes mo en tre in di ví du os
de di fe ren tes sim pa ti as po lí ti cas e na ci o na lis tas den tro de um mes mo país. Estas ri -
va li da des cri am si tu a ções de con fli tu a li da de na con cor rên cia la bo ral, mes mo a ní -
vel do tra ba lho pre cá rio, e são acom pa nha das de fe nó me nos de vi o lên cia. As si tu a -
ções de alu guer de quar tos pas sam pelo mes mo tipo de dis cri mi na ções. Por ou tro
lado, re fe re igual men te que há mu i to ra cis mo por par te dos imi gran tes de Les te,
não só em re la ção aos ne gros, mas tam bém em re la ção aos por tu gue ses, que são
vis tos como sen do “mu i to bá si cos”.

As va riá ve is so ci a is con du cen tes a uma ca rac te ri za ção so ci al dos imi gran tes
cons ti tu em, pois, pis tas para uma aná li se mais com ple ta des tas po pu la ções — que,
nor mal men te, são clas si fi ca das em tor no de uma úni ca va riá vel, con for me o im -
pac to que, a ní vel do es te reó ti po, pro duzem nos sec to res da so ci e da de de aco lhi -
men to que com elas es ta be le cem re la ções ca te go ri a is (Mit chell, 1980). Mu i tas das
fric ções e das di fi cul da des de com pre en são que en vol vem os pro ces sos imi gra tó ri -
os li gam-se de uma ou ou tra for ma a es tes tra ços de iden ti da de, ar bi tra ri a men te se -
lec ci o na dos. As no tí ci as jor na lís ti cas, que en con tra mos mais fre quen te men te, con -
cen tram nor mal men te a sua aten ção em ape nas uma des tas va riá ve is, o que li mi ta
qua se to tal men te a pos si bi li da de de re cons ti tu ir o uni ver so dos imi gran tes em
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ins ta la ção. Ora, a per cep ção de uma re a li da de so ci al atra vés de uma sim ples ca te -
go ri za ção dos in di ví du os, como é o caso da in di ca ção da na ci o na li da de, ou da per -
ten ça etno lin guís ti ca, re ve la-se pou co es cla re ce do ra, pelo que o uso con ju ga do das
in for ma ções aci ma re fe ri das — a na ci o na li da de, a con di ção so ci o pro fis si o nal, a
ori en ta ção re li gi o sa, a per ten ça lin guís ti co-cul tu ral — per mi te um me lhor con tro lo
dos con te ú dos.

Rui Pena Pi res, num dos seus tex tos so bre imi gra ção em Por tu gal (Pi res, 1993:
179-194), de sen vol ve uma ti po lo gia que se re ve la útil na aná li se das de ter mi nan tes
do pro ces so mi gra tó rio e ti pos de mi gra ção. O au tor apre sen ta um mo de lo do pro ces so
de de ci são, onde a ra ci o na li da de e a mo ti va ção sur gem no qua dro de ou tras va riá -
ve is ex ter nas que, em con jun to, le vam à de ci são de emi grar. Igual men te útil nos pa -
re ce a iden ti fi ca ção de cri té ri os de clas si fi ca ção das mi gra ções, em ter mos de flu xos
(no es pa ço do més ti co ou in ter na ci o nal, mais per ma nen tes ou tem po rá ri as, re ve -
lan do di men sões mais in di vi du a li za das ou con fi gu ran do mo vi men tos so ci a is); em 
ter mos de con tex to (onde fac to res eco nó mi cos, po lí ti cos, so ci a is e cul tu ra is afec tam 
a de ci são, as sim como o grau de li ber da de de de ci são no mo men to da mi gra ção); e
em ter mos dos pró pri os mi gran tes (suas ori gens, ex pec ta ti vas e pro ces so de in te -
gra ção na so ci e da de de aco lhi men to). No caso das mi gra ções in ter na ci o na is são de
sa li en tar, ain da, três ti pos de mo vi men tos mi gra tó ri os com mo ti va ções di fe ren tes:
pro fis si o na is, la bo ra is ou de “re fú gio” po lí ti co.

As ra zões que pro vo cam a imi gra ção são, pois, com ple xas, e pren dem-se não
ape nas com cons tran gi men tos no pla no eco nó mi co, so ci al e po lí ti co, como tam bém 
com idi os sin cra si as in di vi du a is e, ain da, com o con tex to fa mi li ar e cul tu ral, no sen -
ti do da pré-exis tên cia de re des de pa ren tes co, de ami za de, de vi zi nhan ça ou con -
ter ra ne i da de (Mal ge si ni e Gi mé nez, 2000: 239-244). “A com bi na ção e o peso re la ti -
vo de cada um des tes ele men tos, a si tu a ção psi cos so ci al, as fan ta si as, em suma, a
his tó ria de vida de cada pes soa que de ci de con ver ter-se num imi gran te são di fí ce is
de sis te ma ti zar” (idem: 241). Por esta ra zão, uma das op ções me to do ló gi cas des ta
pes qui sa foi ten tar, o mais pos sí vel, re tra tar tra jec tó ri as in di vi du a is de imi gran tes,
no sen ti do de cap tar o “imi gran te” nas suas se me lhan ças e par ti cu la ri da des.

Cidadão e indocumentado: há uma condição social de imigrante?

… te nho vá ri os ou tros ca sos que acom pa nhei di rec ta men te, de pes so as que es tan do cá 
em Por tu gal, e que pas sa ram a ter uma si tu a ção de ile ga li da de de po is de ter au to ri za -
ção de re si dên cia pelo sim ples fac to de ca du ci da de de do cu men tos. Tam bém ocor re
com mu i ta fre quên cia. A pas sa gem da si tu a ção do le gal para o ile gal é num ápi ce. A
pes soa pode até jul gar que está le gal, mas pelo sim ples fac to de ca du ci da de de do cu -
men tos, que im pli ca a re no va ção, que im pli ca o jus ti fi car por que de i xou ca du car…
(imi gran te cabo-ver di a no, 40 anos, me di a dor as so ci a ti vo).

O epí te to “clan des ti no”, “ile gal” ou “in do cu men ta do” deve ser en ten di do na
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cir cuns tan ci a li da de que o ca rac te ri za, já que é uma con di ção ju rí di ca que num mi -
nu to se pode per der ou ga nhar, mas tam bém é uma con di ção so ci al com co no ta ções 
pe jo ra ti vas, es tig ma ti zan tes, se gre ga do ras e, até, xe nó fo bas.

Ao lon go da úl ti ma dé ca da a “imi gra ção na Eu ro pa tem-se ca rac te ri za do pelo 
auge da ‘ile ga li da de’ ou ir re gu la ri da de da ac ti vi da de la bo ral dos ci da dãos es tran -
ge i ros, ma i o ri ta ri a men te ex tra co mu ni tá ri os. Esta con di ção é uma ca rac te rís ti ca es -
tru tu ral dos anos 80 e 90, di rec ta men te vin cu la da ao de sen vol vi men to do sec tor de
ser vi ços e da ‘eco no mia sub ter râ nea’” (Mal ge si ni e Gi mé nez, 2000: 262-3). Cu ri o so
é que se es tig ma ti zem os tra ba lha do res “sem pa péis”, en quan to se to le ra os seus
em pre ga do res, tão “ile ga is” quan to eles…

Num rá pi do es bo ço a par tir da im pren sa, en con tra mos um con jun to de crí ti -
cas ao pro ces so de re gu la ri za ção dos tra ba lha do res imi gran tes que as sen tam pre ci -
sa men te no sig ni fi ca do des ta ini ci a ti va go ver na men tal, di fe ren te men te dos pro -
ces sos an te ri o res:

…des ta vez não se tra ta de con ce der au to ri za ções de re si dên cia a quem com pro var vi -
ver em Por tu gal há al gum tem po, mas con ce der aos tra ba lha do res es tran ge i ros ile -
gais au to ri za ção de per ma nên cia em fun ção do con tra to de tra ba lho que
even tu al men te te nham (Públi co, 16-01-2001).

Tal pers pec ti va de le ga li za ção ori en ta toda a dis cus são des te pro ces so para o mun -
do do tra ba lho e para as suas com po nen tes ile ga is, ou pelo me nos de in de fi ni ção le -
gal. As as so ci a ções de de fe sa dos imi gran tes es ti mam que es tes se jam en tre 80 e 120
mil, e daí o pre vi sí vel es tí mu lo que as re des ile ga is de trá fi co de mão-de-obra sen -
tem em tra zer para Por tu gal no vos in di ví du os ex pec tan tes pe ran te uma se du to ra
pos si bi li da de de le ga li za ção, que per mi te in clu si ve a vin da para Por tu gal dos seus
côn ju ges e fi lhos. Veja-se a no tí cia do Pú bli co de 24-01-2001 em que se re fe re: “a
nova lei… po de rá tra zer até Por tu gal os côn ju ges e os fi lhos me no res de mu i tos
des tes imi gran tes: até ago ra a imi gra ção de Les te tem sido so bre tu do mas cu li na”.

Em re la ção às in for ma ções con tra di tó ri as e às di fi cul da des en con tra das no
pro ces so de re gu la ri za ção, des ta ca mos o epi só dio das lon gas fi las de es pe ra de imi -
gran tes, mu i tos de les à es pe ra ape nas da in for ma ção ne ces sá ria. As áre as da gran -
de Lis boa e do Por to são as mais re fe ri das (Jor nal de No tí ci as, 8-03-2001, acer ca do
pos to de aten di men to do Bar re i ro, e ain da em Cas ca is, Pú bli co, 21-3-2001). Face a
isto res pon dem em per ma nên cia o go ver no e as ins ti tu i ções pú bli cas com a aber tu -
ra de no vos cen tros de aten di men to, com a con ju ga ção de es for ços da Inspec ção
Ge ral do Tra ba lho, do SEF e da Se gu ran ça So ci al, in for ma ções que en con tra mos de -
ta lha dís si mas ao lon go dos pri me i ros me ses do pro ces so (Diá rio de No tí ci as,
31-1-2001, 19-2-2001; Pú bli co, 23-2-2001 e 21-3-2001).

Con tu do, a ma i or par te das acu sa ções a este pro ces so de re gu la ri za ção de per -
ma nên cia em Por tu gal, em 2001, as sen tam na de pen dên cia em que os tra ba lha do res
es tran ge i ros fi cam face às en ti da des pa tro na is. Os exem plos no ti ci o sos são va ri a dos.
Fer nan do Ká, pre si den te da Asso ci a ção Gu i ne en se de So li da ri e da de So ci al, fala dos
imi gran tes ile ga is como “pre sas fá ce is” dos em pre i te i ros (Diá rio de No tí ci as,
21-2-2001); Amé lia Cos ta, es tu dan te de co mu ni ca ção de nun cia “que há quem pa gue
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pelo seu con tra to… se o tra ba lha dor não tem do cu men tos, o pa trão sabe que o tem na 
mão e abu sa dele” (Pú bli co, 12-3-2001).

Já Pe dro Lou ro, da Asso ci a ção SOS Ra cis mo, aler ta para o fac to de esta “lei
cri ar uma se gun da ca te go ria de ci da dãos que não têm aces so aos mes mos di re i tos,
no me a da men te à li vre es co lha da pro fis são” (Pú bli co, 16-01-2001), en quan to
 Joaquim Sis me i ros, pre si den te da ARICCOP (Asso ci a ção Re gi o nal das Indús tri as
de Cons tru ção Ci vil e Obras Pú bli cas), fala a pro pó si to da re gião de Le i ria, da “pos -
si bi li da de de al gu mas em pre sas ten ta rem con tor nar a le gis la ção, si mu lan do que
con tra ta ram o in di ví duo para uma fun ção de me nor res pon sa bi li da de, ou seja, me -
nos bem paga, vis to que os tra ba lha do res es tran ge i ros têm, à par ti da, me nos ca pa -
ci da de ne go ci al” (Pú bli co, 27-01-2001).

A res pos ta go ver na men tal vin da atra vés do en tão mi nis tro do em pre go e da
so li da ri e da de so ci al a este du plo pro ble ma é tam bém du pla. Afir ma va Fer ro
Ro dri gues:

Estão a ser cri a das con di ções para for çar à le ga li za ção em pre sas que es ta vam ile ga is,
pela pres são dos tra ba lha do res. Estas pes so as en tram no sis te ma fis cal e de se gu ran ça
so ci al. Pas sam a ter os mes mos di re i tos dos ou tros tra ba lha do res por tu gue ses, é essa a 
ló gi ca da le ga li za ção. (…) A ló gi ca é le ga li zar o má xi mo de pes so as que es te jam a tra -
ba lhar para ata car as máfi as e um con jun to de re des que vi vem à cus ta da ine xis tên cia
de qual quer le ga li za ção. Nos ca sos em que há tes te mu nhas de que de ter mi na da pes -
soa tra ba lha num sec tor ou numa obra e que lhe que rem pas sar o con tra to de tra ba lho
acon te cem duas co i sas: são le ga li za dos e aque les que não lhes que i ram pas sar o con -
tra to de tra ba lho são se ve ra men te pu ni dos (Pú bli co, 11-3-2001).

Esta ques tão é tam bém apon ta da pe los em pre sá ri os, como os do sec tor da cons tru -
ção ci vil, que se sen tem alvo de uma con cor rên cia des le al. Rui Vi a na, pre si den te da
Asso ci a ção das Indús tri as da Cons tru ção Ci vil e Obras Pú bli cas/Nor te
(AICCOPN) afir ma que “exis te em Por tu gal uma eco no mia pa ra le la no sec tor com
con se quên ci as gra ves tan to para os ou tros em pre sá ri os, que so frem essa con cor -
rên cia des le al, como para os tra ba lha do res que em pre gam ile gal men te, pois são ví -
ti mas de um cri me so ci al”. Con tu do, este in ter lo cu tor aler ta tam bém para o fac to
de ha ver “tra ba lha do res que pre fe rem ga nhar mil es cu dos à hora e não ter se gu ran -
ça so ci al, con tra tos e to dos os di re i tos ine ren tes, es que cen do que se es ti ve rem le ga -
li za dos re ce bem me nos de cada vez mas ga nham 14 me ses” (Pú bli co, 24-01-2001).

Por fim, tam bém as cen tra is sin di ca is (CGTP e UGT) par ti ci pam des te pro ces -
so, con tri bu in do atra vés do es cla re ci men to dos tra ba lha do res nes tas con di ções.
Ini ci a ti vas como o pos to de in for ma ção am bu lan te da UGT (Diá rio de No tí ci as,
19-02-2001) pre ten dem com ba ter a fal ta de in for ma ção so bre o pro ces so de le ga li -
za ção. Mu i tos sin di ca tos, à se me lhan ça do Sin di ca to dos Tra ba lha do res da Cons -
tru ção Ci vil do Sul e da CGTP, trans for mam-se numa es pé cie de agên cia de em pre -
go, na me di da em que ten tam re co lo car no mer ca do la bo ral, le gal, tra ba lha do res
que não con se gui ram con tra tos com os seus pa trões. Re fe re Car los Trin da de que
cin co mil tra ba lha do res sa í ram dos gran des es ta le i ros por os pa trões se re cu sa rem
a fa zer-lhes con tra to, sen do mais di fí cil de ter mi nar o que acon te ce em pe que nas
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obras di fi cil men te iden ti fi cá ve is (Expres so, 03-03-2001). A pró pria emis são, da par -
te des te sin di ca to e de ou tros, de co mu ni ca dos em rus so a ex pli car os pas sos para a
le ga li za ção e a es cla re cer os di re i tos la bo ra is, tor nam esta en ti da de im por tan tís si -
ma como lu gar para o es cla re ci men to dos imi gran tes (idem).

Con cre ti zan do a nos sa aná li se, a par tir de re la tos de ex pe riên ci as vi vi das por
par te dos imi gran tes en tre vis ta dos, per ce be mos que a si tu a ção ir re gu lar do pon to
de vis ta ju rí di co é o dra ma que mais apro xi ma to dos os imi gran tes, in de pen den te -
men te da sua ori gem, con di ção so ci al, ida de, lín gua ou re li gião. As di fi cul da des
que em Por tu gal exis tem para que um imi gran te con si ga atin gir, man ter ou não
per der o seu es ta tu to de do cu men ta do — de “le ga li da de” — cons ti tu em, in du bi ta -
vel men te, uma bar re i ra mu i to sé ria. As his tó ri as es cu ta das são mu i tas e che gam a
atin gir pro por ções pre o cu pan tes. Os ca sos que de se gui da apre sen ta mos de cor -
rem, por con se guin te, de uma se lec ção di fí cil.

Caso 1

Ele na, de 33 anos, é uma imi gran te letã, de as cen dên cia e na ci o na li da de rus sas, que
vive em Por tu gal há cer ca de três anos. O seu caso é pa ra dig má ti co das di fi cul da -
des de in te gra ção la bo ral por fal ta de do cu men ta ção. Enge nhe i ra ge o dé si ca, só re -
cen te men te con se guiu exer cer a sua pro fis são, que pa re ce ser de gran de pro cu ra
em Por tu gal — ra zão pela qual após a sua re gu la ri za ção en con trou fa cil men te
tra ba lho.

Dis cri mi na da na Le tó nia de vi do à as cen dên cia rus sa dos pais, e tam bém em
Mos co vo por se ter ca sa do com um ne gro ori un do de um país afri ca no de lín gua
ofi ci al por tu gue sa, Ele na re sol veu emi grar para Por tu gal — ten do en tre tan to en vi -
u va do. Des de o pri me i ro mi nu to em pre en deu es for ços no sen ti do de se le ga li zar, o
que de mo rou cer ca de dois anos. Embo ra des con tan do para a se gu ran ça so ci al e
com nú me ro de con tri bu in te, não se pôde ins cre ver nos cen tros de em pre go, por es -
tar “ile gal”. Su je i tou-se, du ran te esse tem po, a tra ba lhar em vá ri os sí ti os e mu i tas
ve zes aca bou por não ser paga, ten do, in clu si va men te, re ce bi do aju da ali men tar
numa pa ró quia.

Re la tou-nos al guns in ci den tes no seu per cur so de le ga li za ção: uma ami ga
deu-lhe o con tac to de uma “se nho ra fun ci o ná ria” do SEF para con se guir a sua do -
cu men ta ção mais de pres sa. Encon trou essa se nho ra num es cri tó rio numa cave api -
nha da de imi gran tes afri ca nos. Para ini ci ar o pro ces so de re gu la ri za ção pa gou 750
dó la res, sa ben do que quan do ob ti ves se a do cu men ta ção iria pa gar mais — de pen -
den do esse mon tan te da di fi cul da de da ob ten ção dos do cu men tos. Ao fim de um
mês foi en con trar o es cri tó rio en cer ra do, sem qua is quer in di ca ções de novo en de -
re ço ou con tac to. Fe liz men te ti nha con si go o nú me ro do pro ces so, que ve ri fi cou ser
ver da de i ro quan do, mais tar de, re cor reu ao SEF. Entre tan to, numa ida ao Mi nis té -
rio dos Ne gó ci os Estran ge i ros, iden ti fi cou vi su al men te a tal se nho ra do SEF que co -
nhe ce ra nes sa “es pé cie” de agên cia, numa cave, e in ter pe lou-a. A se nho ra, cons ter -
na da, so li ci tou-lhe discri ção e deu-lhe um nú me ro de te le mó vel, pe din do-lhe que a 
con tac tas se mais tar de. Nú me ro que se veio a ve ri fi car ser fal so. Foi-lhe tam bém
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fe i ta a pro pos ta, por um por tu guês, de com prar um pas sa por te es pa nhol, por cin co
mil dó la res, o que não fez. Fi nal men te, ao fim de dois anos e meio con se guiu a le ga -
li za ção, o que lhe per mi tiu con cor rer com o seu cur rí cu lo a em pre gos cor res pon -
den tes às suas ha bi li ta ções de en ge nhe i ra ge o dé si ca.

Caso 2

Na ta lia, de 39 anos, é ucra ni a na e che gou há pou co a Por tu gal. Vive num quar to pe -
que no numa pen são, que lhe cus ta 50 con tos por mês, e tem de par ti lhar os es pa ços
co muns com cer ca de duas de ze nas de bra si le i ros. No seu país de ori gem tra ba lha -
va na “área cul tu ral”, li ga da ao te a tro e à te le vi são, para a qual pla ni fi ca va a pro gra -
ma ção. Fi lha de pro fes so res, tem fa mi li a res a vi ver no Ca na dá, co nhe ce a Eu ro pa e
os EUA, onde diz ter mu i tos ami gos. Aquan do da mu dan ça de re gi me do seu país,
no iní cio da dé ca da de 90, to das as pou pan ças que ti nha no ban co, re sul ta do de
anos de tra ba lho, de sa pa re ce ram sem de i xar ras to — e Na ta lia, tal como mi lha res
de ucra ni a nos, sem di nhe i ro su fi ci en te para so bre vi ver, teve de en ca rar se ri a men te
a pos si bi li da de de imi grar. No seu país de i xou três fi lhos com 18, 14 e 6 anos e aca -
len ta a ide ia de tra zer a fi lha mais ve lha para Por tu gal, para ti rar um cur so su pe ri or. 
So bre os mais no vos, acha que de ve rão apren der, pri me i ro, a re a li da de ucra ni a na e
só de po is vir para cá.

No mo men to em que foi con tac ta da, a sua ma i or pre o cu pa ção era a de ar ran -
jar um con tra to de tra ba lho, como for ma de se po der le ga li zar — o que veio a acon -
te cer mais tar de, como em pre ga da de lim pe za na área de Lis boa. To dos os dias
com pra va o jor nal len do os anún ci os com a aju da de um di ci o ná rio. Já ti nha res -
pon di do a mu i tos, so bre tu do para em pre ga da de lim pe za, mas nin guém pa re cia
dis pos to a pas sar-lhe um con tra to de tra ba lho. Pas sa as no i tes em cla ro, as sus ta da
com a pers pec ti va da ex pul são por cin co anos — caso não re gu la ri ze até ao fim do
mês a sua si tu a ção. O seu por tu guês é bas tan te he si tan te, no en tan to com pre en -
de-nos bem. Mes mo as sim, evi ta o con ví vio com por tu gue ses, pois sen te-se cons -
tran gi da com a fal ta de vo ca bu lá rio e com a aten ção que essa fa lha obri ga a dis pen -
sa rem-lhe. Tem ami gos ucra ni a nos e al guns por tu gue ses.

Caso 3

Ma ria, na tu ral de Minsk, é bi e lor rus sa e vive na Qu in ta do Mo cho. Com 35 anos
está há oito em Por tu gal. Enfer me i ra de pro fis são, co nhe ceu no seu país de ori gem
um es tu dan te ori un do de um país “PALOP” com quem se ca sou e de quem tem um
fi lho, nas ci do no país de ori gem do pai, nos bre ves qua tro me ses que Ma ria lá pas -
sou. Veio para Lis boa, onde aca bou por se se pa rar. Tem tra ba lha do em vá ri os lu ga -
res sem po der exer cer en fer ma gem, pois o seu di plo ma ca re ce de re co nhe ci men to.
Com au to ri za ção de re si dên cia ca du ca da e en tre gue para re no va ção no SEF há lar -
gos me ses, Ma ria con ta-nos an gus ti a da que teve de con tra tar um ad vo ga do para
lo ca li zar o seu pro ces so e os seus do cu men tos, sem su ces so. Fala bem por tu guês,
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tra ba lha em vá ri as or ga ni za ções de so li da ri e da de, é uma ver da de i ra me di a do ra,
sem pre em ris co de ser ex pul sa do país.

Caso 4

Mar co tem 39 anos, é na tu ral do Bra sil, ba cha rel em ar qui tec tu ra, vive em Por tu gal
há nove anos e exer ce a ac ti vi da de de “pro du tor cul tu ral” em Lou res, des de 1997.

Embo ra com pa ren tes a ha bi tar no nor te do País, fo ram as re la ções de ami za -
de que o trou xe ram a Por tu gal. Qu an do saiu do seu país, em 1992, não ti nha ide ia
para onde ir, nem por quan to tem po. Esta va “far to de po lí ti ca”, veio vi si tar uma
ami ga por uma se ma na e aca bou por de ci dir fi car. A ide ia ini ci al era a Eu ro pa, mas
como ele lu ci da men te afir ma:

Fa ci li tou a lín gua… por exem plo, se eu fos se para Lon dres pro va vel men te ia la var
pra tos, ia ser mais um ter ce i ro-mun dis ta a la var pra tos. Em Por tu gal te nho ou tros la -
ços, ou tra ace i ta ção. Nun ca se eu fos se para Lon dres ou para Fran ça, a me nos que eu
ti ves se um cur rí cu lo in ve já vel, mas nun ca ia che gar a fa zer o que eu faço hoje, em
Lon dres.

Em 1993 en trou com “os pe di dos” de re gu la ri za ção, que “foi como uma pas sa gem
pelo pur ga tó rio”:

…uma vez fui até lá às cin co ho ras da ma nhã e aqui lo fe cha va às três da tar de, e quan -
do fal ta vam dez para as três es ta vam qua tro pes so as na mi nha fren te para en trar. O se -
nhor fe chou a por ta e dis se que não en tra va mais nin guém, e não en tra va mes mo mais
nin guém, e eu que ti nha ido às cin co da ma nhã (…) Aí nou tra vez fui às qua tro e às
duas da tar de con se gui en trar e fal ta va um ca rim bo. Fo ram cin co, seis me ses nis to.

Mas fi nal men te con se guiu o vis to, que cada ano re no va va. Em 1997 ca sou com uma 
ale mã, ten do con se gui do um vis to de re si dên cia para dez anos, com o es ta tu to de
ci da dão eu ro peu, o que lhe per mi te ser aten di do num guichê “es pe ci al, que não
tem nin guém, nem pre tos, nem in di a nos, nem bra si le i ros, nem nada…”

Institucional e informal: como se apoiam os imigrantes?

Na opi nião dos imi gran tes con tac ta dos, o apo io pres ta do por fa mi li a res foi o mais
im por tan te. Con tu do, há ca sos em que a exis tên cia de pa ren tes em Por tu gal não se
tra du ziu numa mais-va lia, por es tes não te rem a vida em Por tu gal eco no mi ca men -
te es ta bi li za da. E, mu i to em bo ra o apo io das co mu ni da des re li gi o sas aos seus ele -
men tos te nha sido pou co re fe ri do, num con ce lho onde este tipo de as so ci a ções tem
uma ex pres são for te, pa re ce ser par ti cu lar men te sig ni fi ca ti va a re fe rên cia que de
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se gui da se trans cre ve, pela voz de uma são-to men se que foi bas tan te aju da da pela
“sua” igre ja no mo men to da che ga da a Por tu gal:

Eles tam bém não ti nham con di ções para me es tar a aju dar lá na que las ca sas de les, as
bar ra cas, não é? Eles ti nham vida di fí cil e cada um de sen ras ca va como po dia… Foi
atra vés de uma igre ja… Por que eu sou pen te cos tal, uma igre ja evan gé li ca e… os nos -
sos ir mãos… so mos uni dos, e fo ram lá (ao ae ro por to) me bus car…

(…) eu já co nhe cia essa igre ja há mu i tos anos, em S. Tomé, e aqui tam bém… te -
mos uma gran de fa mí lia re li gi o sa… nós so mos cris tãos (…) uma fa mí lia uni da, é uma
fa mí lia bas tan te gran de, e… dou bem com eles, eles dão bem co mi go… (imi gran te
são-to men se, 46 anos, ama).

Qu an to aos apo i os pres ta dos por ins ti tu i ções ofi ci a is, au tar qui as e as so ci a ções, os
imi gran tes in qui ri dos afir ma ram ter sido pou co im por tan tes. Na re a li da de, de um
modo ge ral, os apo i os mais re fe ri dos são aque les que po de mos clas si fi car como in -
for ma is (fa mi li a res, ami gos, pa trões, mem bros de uma mes ma con gre ga ção reli -
giosa, etc.). Na sua per cep ção, os apo i os ins ti tu ci o na is são pra ti ca men te ine xis ten -
tes, sen do de sen vol vi dos, so bre tu do, quan do, a tí tu lo in di vi du al, os in ter lo cu to res
se pre dis põem a aju dar e fa zem uso dos lu ga res ins ti tu ci o na is que ocu pam. Tais
 actuações não pa re cem, por con se guin te, de ri var de nor ma ti vas ou de pro gra mas
es pe cí fi cos.

É de as si na lar a im por tân cia con fe ri da a cer tos lo ca is de so ci a bi li da de, tais
como fe i ras, mer ca dos, igre jas, ba ir ros, ami ú de re fe ri dos como lu ga res de en con tro
im por tan tes. Des ta ca mos dois tes te mu nhos par ti cu lar men te sig ni fi ca ti vos, um de
uma imi gran te an go la na que, após ter fi ca do sem casa, se di ri giu à Fe i ra do Re ló gio
e, por aca so, en con trou uma vi zi nha de Lu an da que a aju dou; ou tro, de um res pon -
sá vel pela mes qui ta de Lis boa, que con ta que os imi gran tes mu çul ma nos re -
cém-che ga dos se di ri gem à mes qui ta pro cu ran do al guém co nhe ci do que os pos sa
aju dar a en con trar casa, tra ba lho, etc.

As si tu a ções de apo io mais fre quen te men te do cu men ta das nos tra ba lhos jor -
na lís ti cos têm a ver com as as so ci a ções, os mo vi men tos, as pes so as que par ti ci pam
nas ini ci a ti vas de apo io a es tas po pu la ções, ou com os pró pri os imi gran tes que pro -
ta go ni zam his tó ri as mais mar can tes. Sa li en ta mos que o pro ces so de le ga li za ção,
tão no ti ci a do, aca ba por de sen ca de ar por todo o país ini ci a ti vas so li dá ri as pro ta go -
ni za das por vá ri as en ti da des.

É pre ci sa men te em tor no de gru pos mais ou me nos es tru tu ra dos de imi gran -
tes che ga dos a Por tu gal que se de sen vol vem ini ci a ti vas de so li da ri e da de. Encon -
tra mos no tí cia de en ti da des tão va ri a das como as câ ma ras mu ni ci pa is, pa ró qui as e
es co las, no apo io ao en si no da lín gua por tu gue sa (Águe da, em Diá rio de No tí ci as,
14-03-2001, Val pa ços, em Jor nal de No tí ci as, 14-04-2001, pa ró quia de São Pe dro de
Pe na fer rim, Sin tra, em Pú bli co 18-03-2001, pro fes so res de um ex ter na to em Tor res
No vas, em Diá rio de No tí ci as, 01-03-2001, Ensi co op e Jun ta de Fre gue sia de Sa ca -
vém, em Jor nal de No tí ci as, 10-04-2001), a Asso ci a ção Gu i ne en se de So li da ri e da de
So ci al, no apo io in for má ti co e até no apo io ali men tar a imi gran tes de to das as ori -
gens (Pú bli co, 26-01-2001), o Abri go do Be a to, em Lis boa, com co mi da e dor mi da…
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Fi nal men te, en con tra mos re fe rên ci as às in ten ções que vá ri os or ga nis mos es ta ta is e
da igre ja ca tó li ca re ve lam no sen ti do da ins ti tu ci o na li za ção de tais apo i os (Expres so, 
17-03-2001; Pú bli co, 09-04-2001, en tre ou tros) e, ain da, a sin di ca tos da UGT e da
CGTP, que de sen vol vem um nú me ro im por tan te de ac ções.

Apontamentos finais

Um dos ob jec ti vos ini ci a is des ta in ves ti ga ção foi a re cons ti tu i ção de tra jec tó ri as mi -
gra tó ri as, as sim como a iden ti fi ca ção de per fis de imi gran tes e si tu a ções-tipo, de
for ma a me lhor elu ci dar os pro ces sos de ins ta la ção e de re la ção so ci al em con tex to
imi gra tó rio. Con tu do, aten den do a vá ri os ti pos de cons tran gi men tos sur gi dos ao
lon go da pes qui sa, mais do que de fi nir uma ti po lo gia de po pu la ções imi gra das,
pro cu rá mos dar voz a ex pe riên ci as vi vi das de imi gran tes, pe los pró pri os ou por
pró xi mos de les, o que nos le vou a pro ble ma ti zar a pró pria ca te go ria de “imi gran -
te” na, por ve zes, ape nas apa ren te ob jec ti vi da de da sua con di ção e na sub jec ti vi da -
de das re pre sen ta ções que sus ci ta.

Esco lhe mos dois en fo ques com ple men ta res. Atra vés da co ber tu ra me diá ti ca
ten tá mos ilus trar o modo como a imi gra ção apa re ce as so ci a da a va ri a das for mas de 
“clan des ti ni da de” e de “mar gi na li da de” com to dos os si na is de ocul ta ção que as
acom pa nham. No ter re no, pro cu rá mos re tra tar, de um modo im pres si vo e li mi ta -
do, a di nâ mi ca que en vol ve a ins ta la ção dos imi gran tes num ter ri tó rio con cre to: o
con ce lho de Lou res. Em ter mos de tra ba lho de ter re no a nos sa es tra té gia pas sou
por apli car ins tru men tos de ob ser va ção e aná li se que nos ga ran tis sem quer a fi a bi -
li da de dos da dos re co lhi dos — nun ca tra ba lhar com po pu la ções que dada a sua
des con fi an ça face aos co lec to res de in for ma ção po de ri am dar ape nas as res pos tas
con ve ni en tes ou sim ples men te nem as dar — quer a in te li gi bi li da de dos pro ces sos
— re cor rer a in ter lo cu to res que dada a sua lo ca li za ção pri vi le gi a da pu des sem
apre sen tar ide i as de con jun to en ri que ce do ras para a com pre en são dos pro ces sos
em ca u sa. Assim, de vi do às di fi cul da des de aces so a imi gran tes num tão cur to pe -
río do de tem po (ape nas um ano), criá mos uma rede de con tac tos com in for man tes
(imi gran tes ou não), o que nos per mi tiu am pli ar, num sen ti do aber to e in for mal, o
uni ver so de in ter lo cu to res e de in ter lo cu ção. Pro cu rá mos, igual men te, con tri bu ir
para a cons tru ção, por par te da au tar quia, de uma rede de agen tes lo ca is ca pa zes de 
co la bo rar na de fi ni ção de uma po lí ti ca de apo io à in te gra ção de imi gran tes em si -
tuação in do cu men ta da.

Na re a li da de, nos pro ces sos de imi gra ção re cen te tudo pa re ce in di car que a
ins ta la ção num de ter mi na do ter ri tó rio, en ten di do aqui ao ní vel do con ce lho, de -
cor re mais de fac to res es tri ta men te cir cuns tan ci a is, do que de op ções evi den tes. A
pro xi mi da de de Lis boa, a ofer ta de tra ba lho e de ha bi ta ção re la ti va men te ba ra ta
(in clu in do aqui a pos si bi li da de de au to cons tru ção e de re a lo ja men to), a pré via
exis tên cia de re des de su por te de pa ren tes co, de con ter râ ne os ou co nhe ci dos, fa ci li -
ta do res de uma in ser ção re si den ci al e la bo ral, pa re cem ser al guns dos fac to res
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de ter mi nan tes na di rec ção dos flu xos mi gra tó ri os — ra zões de atrac ção mi gra tó ria
par ti lha das pela ma i or par te dos con ce lhos da área me tro po li ta na de Lis boa. A
exis tên cia, em Lou res, de uma di ver si da de gran de de imi gran tes, pro ve ni en tes de
vá ri as ori gens, so ci a is e ge o grá fi cas, que ocu pam tan to as suas áre as me nos po vo a -
das como as mais den sas, leva-nos a con si de rar que, ape sar da de li mi ta ção ter ri to -
ri al fe i ta nes te tra ba lho ter sido ar ti fi ci al (do pon to de vis ta de um fe nó me no como o 
mi gra tó rio que ul tra pas sa os li mi tes con ce lhi os), este mu ni cí pio cons ti tui, sem
som bra de dú vi da, um lu gar de ob ser va ção pri vi le gi a do — uma es pé cie de la bo ra -
tó rio onde o apro fun da men to do es tu do do fe nó me no imi gra tó rio é, não só pos sí -
vel, como de se já vel.

Notas

1 Lou res con fi na igual men te com os con ce lhos de Arru da dos Vi nhos, Ma fra, Sin tra,
Vila Fran ca de Xira e, re cen te men te, Odi ve las, novo con ce lho cuja prin ci pal área
foi re ti ra da do ter ri tó rio de Lou res. 

2 Em 1999 Lou res viu a sua área de 195 km2 re du zi da para 168 km2, ten do fi ca do com 
me nos cer ca de 100.000 ha bi tan tes, dis tri bu í dos por 18 fre gue si as, após a sa í da das
fre gue si as de Odi ve las, Ca ne ças, Fa mões, Oli val Bas to, Pon ti nha, Ra ma da e Pó voa
de San to Adrião que pas sa ram a in te grar o novo con ce lho de Odi ve las. 

3 O con ce lho ti nha, em 1981, 276.467 ha bi tan tes, em 1991 che ga va aos 322.158, e em
2001 a sua po pu la ção fi ca va pe los 199.061. 

4 Ga bi ne te de Assun tos Re li gi o sos e So ci a is Espe cí fi cos. Agra de ce mos à equi pa do
GARSE que nos acom pa nhou ao lon go de toda a pes qui sa, em par ti cu lar às Dras.
Isa bel Vi e i ra, Cris ti na San ti nho e Car la Assun ção, a for ma aco lhe do ra e em pe nha -
da como o fi ze ram. 

5 A in ves ti ga ção, de sen vol vi da no âm bi to do CEAS/ISCTE, in te grou os seus co or de -
na do res Luís V. Bap tis ta e Gra ça I. Cor de i ro, a so ció lo ga Vi o le ta Alar cão, e os es tu -
dan tes de an tro po lo gia, Vas co Ru i vo e Ana be la Mo re i ra. 

6 As no tí ci as de im pren sa ana li sa das fo ram re co lhi das de for ma sis te má ti ca nos diá -
ri os de gran de ti ra gem nas duas ma i o res ci da des do país (Jor nal de No tí ci as, Diá rio
de No tí ci as, Pú bli co) e num se ma ná rio (Expres so). A aná li se fe i ta re por ta-se aos pri -
me i ros qua tro me ses do ano de 2001. 

7 A van ta gem es tra té gi ca do re cur so a es tes in for man tes, tam bém de sig ná ve is como
me di a do res, ba se ia-se na dis tân cia que es tes vi vem face à si tu a ção de in de fi ni ção
dos re cém-che ga dos, o que os tor na dis po ní veis para ou tro tipo de abor da gem,
mes mo no caso em que es tes são imi gran tes, gra ças ao es ta tu to e se gu ran ça re la ti -
vos, en tre tan to con quis ta dos, na so ci e da de de aco lhi men to. Enten de mos como me -
di a dor todo aque le que nos con du ziu e ori en tou por uma re a li da de des co nhe ci da,
como in ter me diá rio e in for man te so bre fac tos ob jec ti vos, ju í zos sub jec ti vos, fre -
quen te men te opi niões e ima gens fil tra das por va ri a dos ve í cu los de co mu ni ca ção
so bre essa re a li da de. Mes mo sen do par te in te res sa da num pro ces so em cur so, era
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re co nhe ci do como ca paz de agir le gi ti ma men te, to man do po si ção e ne go ci an do po -
si ções pró pri as e alhe i as [ver Ber ger e Me ha us, 1977; Ve lho e Kus chnir (orgs.),
2000]. 

8 “Da dos so bre imi gra ção”, GARSE, CML, 1995; Base de da dos “Ges tão de ha bi ta -
ção”, C. M. Lou res/D. M. Ha bi ta ção. 

9 Du ran te o pro ces so de le ga li za ção que de cor reu en tre 22/1 e 4/12 de 2001, fo ram con -
ce di das, a ní vel na ci o nal, 120.244 au to ri za ções de per ma nên cia, em que as na ci o na li da -
des mais re pre sen ta das, por or dem de cres cen te, fo ram: ucra ni a na (42.647), bra si le i ra
(22.604), mol da va (8.469), ro me na (6.985), cabo-ver di a na (5.232), rus sa (4.817), an go la -
na (4.752), chi ne sa (3.231), gui ne en se (3.104), pa quis ta ne sa (2.797), in di a na (2.704) e
são-to men se (1.519) (es ta tís ti cas do SEF so bre au to ri za ções de per ma nên cia). 

10 Dos siês so bre a “Inva são do Les te” (Pú bli ca, 04-03-2001), “Uni ted co lors of Por tu -
gal” (Vi são, 08-03-2001), “Um país ile gal” (Gran de Re por ta gem, Mar ço 2001) ser vem
ape nas como ilus tra ção de uma pro du ção maciça de dos siês de in for ma ção acer ca
de um flu xo po pu la ci o nal que se co me ça a sen tir quo ti di a na men te

11 To dos os no mes de in for man tes são pse u dó ni mos. 
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