
Imigração independente em Portugal: o caso dos profissionais 
qualificados no sector da saúde*

 

Esta comunicação procura analisar um caso específico da imigração 

qualificada – a que é proveniente de fluxos independentes. O enfoque da análise 

centrar-se-á em duas ocupações - a medicina e a enfermagem. Para o efeito, 

observam-se determinadas variáveis que nos possibilitam traçar um perfil deste 

tipo de imigração qualificada: sexo, idade, país de origem, distribuição 

geográfica. Os dados apresentados serão ilustrados a partir de trajectórias 

individuais de um dos grupos nacionais mais sobrerepresentados - os 

espanhóis. Procura-se, assim, delimitar processos de integração laboral e 

averiguar até que ponto esta comunidade irá substituir ou complementar os 

recursos humanos já existentes. Para isso, no caso dos médicos, será 

necessário considerar ainda as especialidades nas quais estão a receber 

formação pós-graduada ou mesmo a exercer. 

Procura-se enquadrar esta questão à luz das necessidades laborais do 

mercado interno. Refira-se que este sector enfrenta um duplo envelhecimento: 

dos utentes dos serviços de saúde e, sobretudo nos cuidados primários, do 

grupo profissional prestador desses cuidados. Apresenta-se, assim, o sector da 

saúde como uma área onde as oportunidades de mercado de trabalho têm sido 

negligenciadas, quer pelo sistema de ensino, quer pelas políticas restritivas 

quanto à contratação de novos recursos humanos. Contudo, as necessidades 

prementes dos serviços poderão ser colmatadas com os imigrantes qualificados 

presentes no território nacional. Pensa-se, nomeadamente, nos imigrantes 

provenientes da Europa do Leste que, no caso dos detentores de uma 

qualificação na área da medicina ou da enfermagem. 

                                                 
* A presente comunicação é parte integrante de uma dissertação de mestrado em Sociologia, em curso na 

Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, sob a orientação da Prof. Doutora Maria Ioannis 

Baganha, e que teve o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia (SFRH/BM/6721/2001). 
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Palavras- Chave: “Brain Waste”, migração independente qualificada, 

mobilidade profissional descendente e ascendente, migração de 

mulheres.  

 

1. A migração qualificada em Portugal: (in)visibilidade estatística? 
 
O estudo da mobilidade de profissionais qualificados constitui uma 

dimensão frequentemente negligenciada na análise dos fluxos migratórios. De 

facto, se se considerar o reconhecimento do estatuto social dos intervenientes e 

a natureza temporária que muitas vezes caracteriza a sua estadia, não é de 

estranhar a quase indiferença que as deslocações desse segmento qualificado 

provocam na sociedade de acolhimento.  

Desde finais dos anos 70 e princípios dos anos 80, a polarização social 

dos imigrantes esteve sempre presente no retrato da imigração em Portugal. A 

partir de 1986, data da entrada de Portugal na então Comunidade Económica 

Europeia, o investimento estrangeiro aumenta, o que se reflecte na presença de 

Portugal nas transferências intra-organizacionais.  

Desde a década de 80, os fluxos independentes1 tornaram-se também 

mais frequentes, dada a carência de profissionais qualificados em algumas 

áreas que o mercado laboral interno não conseguia, convenientemente, dar 

resposta2. Pensa-se, nomeadamente, no marketing e no design, actividades que 

beneficiam da imigração qualificada brasileira. 

                                                 
1 Imigração qualificada exterior a qualquer enquadramento organizacional. Estes migrantes têm 

de competir no mercado laboral nacional, sendo um dos requisitos essenciais o reconhecimento 

das suas qualificações. 
2 Refira-se que o nível de escolarização da população portuguesa é o mais baixo da União 

Europeia. Nas gerações que na década 80 estavam em plena maturidade da sua vida activa 

(entre os 34 e os 44 anos), cerca de 75% não completaram mais do que 4 anos de escolaridade, 

pouco mais de 7% completaram 9 anos de escolaridade e, apenas 5% e 6,5% completaram, 

respectivamente, os estudos secundários e superiores (Resende, 2002). 
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Nos anos 90, verifica-se uma imigração qualificada de cientistas da 

Europa do Leste que integram o sistema científico português, em regime de 

complementaridade com os especialistas nacionais. 

Os novos fluxos migratórios dos finais da década de 90 apresentam 

novas configurações3, nomeadamente quanto à subutilização do seu capital 

humano4. Apesar da presença dos imigrantes dos países da Europa de Leste no 

mercado secundário de trabalho, existe uma reserva de mão-de-obra que 

apresenta qualificações procuradas no mercado laboral primário, como sejam a 

medicina5 ou a enfermagem6. 

 Das entrevistas realizadas à população estrangeira proveniente da 

Europa do Leste7, constata-se que todos eles passaram por um processo de 

mobilidade profissional descendente. Essa incorporação profissional no mercado 

de trabalho secundário é sexualmente diferenciada. As mulheres enquadram-se 

                                                 
3 Saliente-se, a distribuição geográfica. Comparativamente com os imigrantes provenientes dos 

PALOP- Países Africanos com a Língua Oficial Portuguesa - os imigrantes dos países de Leste 

estão menos concentrados na Região de Lisboa e Vale do Tejo (Malheiros, 2002) 

 4 João Peixoto (2004) observa que um quinto dos trabalhadores  estrangeiros que entraram em 

Portugal, nos anos de 1999 e 2000, tinham um diploma de grau superior. 
5 As dificuldades na área da medicina devem-se, em parte, à política de restrição do numerus 

clausus, o que, tendo em conta a acumulação do número de aposentações, poderá colocar 

algumas dificuldades, num horizonte temporal próximo. Segundo Alberto Amaral (2001) prevê-se 

que tal acontecerá em 2016 e 2017, anos em que o número de aposentações atingirá os seus 

valores mais elevados. 
6 A carência de profissionais na área da enfermagem atinge valores na ordem dos 21000, uma 

avaliação que, mesmo assim, poderá estar subavaliada, dado que compreende apenas as 

necessidades do Serviço Nacional de Saúde com a configuração actual. Se se atender à 

actualização dos quadros existentes, à criação de novas unidades e ao sector privado, esse 

valor poderá ascender aos 22700 (Amaral, 2001). 
7 Realizaram-se 27 entrevistas semi-directivas a médicos e enfermeiros provenientes da Europa de Leste 

(nomeadamente da Moldávia, Roménia, Rússia e Ucrânia). Os médicos entrevistados fazem parte de um 

grupo, seleccionado pela organização não governamental SJR- Serviço de Jesuítas para os Refugiados –

,para integrarem  o Projecto de Apoio à Profissionalização dos Médicos Imigrantes, um projecto suportado 

financeiramente pela Fundação Calouste Gulbenkian.  
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em profissões relacionadas com o sector da restauração8 (como ajudante de 

cozinha, empregada de mesa, empregada de limpeza) e no sector dos serviços 

pessoais e domésticos (como empregadas domésticas). Em contrapartida, a 

incorporação, dos homens, no mercado laboral, incide, maioritariamente, sobre o 

sector da Construção Civil e Obras Públicas (especialmente em actividades 

como servente ou pintor).  

Apesar de no final do processo de validação das suas qualificações, os 

médicos serem integrados no Serviço Nacional de Saúde9, especialmente em 

zonas carenciadas de profissionais na área da Medicina Geral e Familiar, 

observa-se uma mobilidade ocupacional descendente relativamente ao exercício 

profissional no país de origem10. 

 

Se tivermos em conta os dados estatísticos disponíveis, é possível 

confirmar a ideia de que o dualismo migratório responde às necessidades do 

mercado laboral português (Baganha, 1996). Com efeito, verifica-se a presença 

de imigrantes quer em profissões liberais, técnicas, de gestão e quadros 

superiores, quer profissões relacionadas com actividades manuais, 

nomeadamente do sector da Construção Civil e das Obras Públicas. 

Concretamente, e como se pode verificar na tabela 1, até 1998 o número 

de estrangeiros activos legais inseridos no grupo profissional mais qualificado 

                                                 
8 Como retrata uma enfermeira ucraniana e a trabalhar num restaurante, “(...) foi horrível porque 

deixei meu trabalho, meus doentes, meus amigos, os médicos que eu conheci. Nunca tinha tido 

problemas com ninguém... Eu deixei meu trabalho santo e ia para Portugal pra lavar a loiça e pra 

lavar casas de banho! (...) Eu diz a minha patroa assim: “- Eu acho que eu toda a minha vida só 

lavei loiça e mais nada” (...) Deve ter sido um sonho que eu trabalhei num hospital!” 
9 No entanto, a grande maioria, e independentemente da experiência laboral nos países de 

origem ou da especialização que possuem, estão impedidos de exercer, por um período não 

superior a 18 meses, a actividade médica sob forma autónoma. 
10 A maioria dos médicos entrevistados eram especialistas nos seus países de origem. Refira-se que as 

especialidades exercidas correspondem a áreas em que Portugal sente alguma carência, como sejam a 

Pediatria, a Ginecologia e Obstetrícia, a Saúde Pública e a Radiologia. 
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representa cerca de 30% (30,2%) do total da mão-de-obra estrangeira11, sendo 

que a maioria (24,4%) insere-se em profissões de âmbito científico, técnico e 

artístico. Outro tipo de actividades deste segmento qualificado, como sejam 

aquelas que incorporam os “directores e quadros superiores administrativos”, 

têm uma importância na ordem dos 6% (5,8%). Contudo, esta percentagem 

poderá estar subavaliada, uma vez que se “registarmos o número crescente de 

estadias temporárias dos quadros (…) elevaremos, de forma substancial, o 

número de estrangeiros de topo” (Peixoto 1998:129). 

Se analisarmos detalhadamente a informação disponível acerca da 

integração profissional, em cada uma das nacionalidades seleccionadas12, é 

possível observar, em 1998, a expessividade dos grupos profissionais mais 

qualificados entre a população proveniente da União Europeia (representando 

54,8% do total dos activos desta região) e do Brasil (50,8% do total dos activos 

deste país). No tocante aos nacionais dos PALOP, em 1998, só 4,73% dos seus 

nacionais com residência legalizada estão incorporados no grupo profissional 

mais qualificado.13  

                                                 
11 Um valor que decresce para 13,2%, se se tiver em conta apenas a população portuguesa.  
12 Uma informação proveniente dos dados recolhidos pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras – 

SEF - e que lida com o problema de se limitar, para os anos de 1999 a 2002, à população 

estrangeira que solicitou o estatuto de residente. Exclui-se, assim, a população estrangeira que, 

embora em situação regular, tenha accionado outros instrumentos legais para residir em 

Portugal, como por exemplo, vistos de trabalho e autorizações de permanência. Esta opção na 

recolha de dados efectuada pelo SEF pode enviesar uma comparação com os dados 

disponíveis, pela mesma fonte, para o ano de 1998, uma vez que se refere aos estrangeiros com 

residência legalizada. Optou-se, mesmo assim, por apresentar o valor das variáveis para o ano 

de 1998 e para o período de 1999 a 2002, atendendo, no entanto, às diferenças quanto ao 

conjunto subpopulacional considerado – em 1998, a população estrangeira com residência 

legalizada e, de 1999 até 2002, a população estrangeira que solicitou o estatuto de residente. 
13 No entanto, para alguns países, como é o caso de Moçambique, a percentagem é mais 

elevada, na ordem dos 17% (16,7%). Contudo, para o período de 1999 a 2002, e para apenas os 

cidadãos que solicitaram o estatuto de residente, Moçambique apresenta um decréscimo desses 

valores. Apenas 5% dos moçambicanos estão integrados nos grupos profissionais mais 

qualificados. 
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Tabela nº 1 – População estrangeira  activa com residência legalizada, por nacionalidades 
seleccionadas*, segundo grupo profissional, 1998- CNP 80 

Nacionalidade 
UE Espanha PALOP Brasil Outros Total Grupo 

Profissional 
Nº % por 

grupo Nº % por 
grupo Nº % por 

grupo Nº % por 
grupo Nº % por 

grupo Nº % por 
grupo

0/1 10335 40,60% 1765 32,1% 1835 4,46% 4443 46,4% 5043 40,7% 21656 24,44%
2 3619 14,20% 595 10,8% 110 0,27% 419 4,4% 1015 8,2% 5163 5,83%
3 1336 5,20% 243 4,4% 1208 2,93% 655 6,8% 274 2,2% 3473 3,92%
4 3391 13,30% 1128 20,5% 1066 2,59% 1157 12,1% 1807 14,6% 7421 8,38%
5 1588 6,20% 407 7,4% 4253 10,33% 685 7,2% 1029 8,3% 7555 8,53%
6 480 1,90% 64 1,2% 270 0,66% 65 0,7% 281 2,3% 1096 1,24%

7/8/9 4734 18,60% 1289 23,5% 32426 78,77% 2146 22,4% 2935 23,7% 42241 47,67%
Total activos 25483 100% 5491100,0% 41168 100% 9570 100% 12384 100% 88605 100%

 

Fonte: SEF – Ministério da Administração Interna.  

* - Em alguns casos, conjunto de nacionalidades. Código das Profissões: 0/1 – 

Profissões Científicas, Técnicas e Liberais; 2 – Directores e Quadros Superiores 

Administrativos; 3 – Pessoal Administrativo; 4 – Pessoal do Comércio; 5 – Pessoal dos 

Serviços de Protecção e Segurança e Serviços Pessoais e Domésticos; 6 – Agricultores 

e outros trabalhadores ligados à Silvicultura e Pescas; 7/8/9 – Trabalhadores da 

Produção das Indústrias. 

 

Os dados mais recentes14, conforme o exposto na tabela nº 2, confirmam 

essa relevância estatística para o caso dos cidadãos provenientes da União 

Europeia. Com efeito, se estes se encontram na sua maioria a trabalhar em 

profissões relacionadas com o segmento mais qualificado do mercado de 

trabalho, no caso dos brasileiros assiste-se a uma possível desqualificação15. No 

período em análise (1999 a 2002), já só 30,7% dos brasileiros que solicitaram o 

estatuto de residente se inserem nos grupos profissionais qualificados.  

 
                                                 
14 Resultantes da acumulação de frequências absolutas em cada uma das nacionalidades 

seleccionadas, e ao longo dos anos de referência, de 1999 a 2002. 
15 Sobretudo no grupo profissional das “Profissões Científicas e Técnicas”, que passou de 46,4% 

de estrangeiros activos com residência legalizada, para 24,2% de estrangeiros a solicitarem o 

estatuto de residente entre 1999 a 2002. 
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Tabela nº 2 – População Estrangeira, que solicitou o estatuto de residente, por nacionalidades 
seleccionadas*, segundo o grupo profissional, 1999-2002- CNP- 94 

Nacionalidade 
UE Espanha PALOP Brasil Outros Total Grupo 

Profissional 
Nº % por 

grupo Nº % por 
grupo Nº % por 

grupo Nº % por 
grupo Nº % por 

grupo Nº % por 
grupo 

1 931 12,1% 190 6,6% 35 0,4% 133 6,5% 554 13,5% 1653 7,3%
2 3487 45,3% 1949 67,8% 282 3,2% 493 24,2% 419 10,2% 4681 20,6%
3 1034 13,4% 272 9,5% 206 2,3% 510 25,0% 252 6,1% 2002 8,8%
4 370 4,8% 80 2,8% 249 2,8% 143 7,0% 60 1,5% 822 3,6%
5 835 10,8% 122 4,2% 844 9,5% 378 18,5% 725 17,6% 2782 12,2%
6 156 2,0% 27 0,9% 101 1,1% 8 0,4% 53 1,3% 318 1,4%

7/8/9 888 11,5% 235 8,2% 7168 80,7% 374 18,3% 2054 49,9% 10484 46,1%
Total 

activos 7701 100% 2875 100% 8885 100% 2039 100,0% 4117 100% 22742 100%

 

Fonte: SEF – Ministério da Administração Interna.  

* - Em alguns casos, conjunto de nacionalidades. 
Código das Profissões: 1 – Quadros Superiores da Administração Pública, Dirigentes e 

Quadros Superiores de Empresas; 2 – Especialistas das Profissões Intelectuais e 

Científicas, 3 – Técnicos e Profissionais de nível intermédio; 4 – Pessoal Administrativo e 

similares; 5 – Pessoal dos Serviços de Protecção e Segurança, dos Serviços Pessoais e 

Domésticos e Trabalhadores similares, 6 – Agricultores e Trabalhadores Qualificados da 

Agricultura e Pescas, 7 – Operários, Artífices e Trabalhadores similares; 8 – Operadores 

de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem; 9 – Trabalhadores não 

qualificados. 

 

Registam-se, assim, algumas mudanças na composição dos imigrantes 

que integram o segmento qualificado do mercado de trabalho. Se algumas 

pesquisas (Peixoto, 1999) têm salientado a preponderância de cidadãos da 

União Europeia enquanto migrantes organizacionais e, essencialmente, de 

brasileiros no perfil de migrantes independentes, a presença de espanhóis no 

sector da saúde implica o reequacionar dessa tendência. Apesar de os cidadãos 

da União Europeia constituírem o grupo de nacionalidades mais representativo 

no grupo profissional relacionado com os “Quadros Superiores da Administração 

Pública, Dirigentes e Quadro Superiores de Empresas” (56,3%,em termos 

absolutos, 931 em 1653), essa relevância é maior no caso do grupo profissional 

”Especialistas das Profissões Intelectuais e Técnicas”. Com efeito, 74,5% (em 
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termos absolutos, 3487 em 4681) da população estrangeira que solicitou o 

estatuto de residente entre 1999 a 2002, e que trabalhava em profissões 

científicas e técnicas, era constituída por cidadãos comunitários. Na composição 

deste grupo profissional há que destacar o caso específico da população 

espanhola. Desses 74,5%, 55,9% (em termos absolutos, 1949 em 3487) 

referem-se à população de nacionalidade espanhola que solicitou o estatuto de 

residente, entre 1999 a 2002.  

Tendo presente apenas o grupo profissional relacionado com as 

Profissões Científicas e Intelectuais (Grupo Profissional 2)16, desagregado por 

nacionalidades e sexo (tabela nº 3), é possível verificar, na maioria das 

nacionalidades seleccionadas17, o significado estatístico das mulheres enquanto 

profissionais independentes, em cada um dos anos considerados (de 1999 a 

2002).  

No caso da comunidade espanhola que solicitou o estatuto de residente 

em 2002, é de realçar o facto de 63,56% dos seus nacionais estarem integrados 

no grupo profissional relacionado com as “Profissões Científicas e Intelectuais”. 

Note-se que nesse ano, 77,38% das mulheres espanholas, e apenas 47,53% 

dos homens espanhóis, que solicitaram o estatuto de residente, enquadram-se 

nesse grupo profissional. 

 

 

 

 

                                                 
16 Segundo a Revisão de 1994, da Classificação Nacional das Profissões, o Grupo profissional nº 

2, compreende os “Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas”, que, por sua vez, 

incorpora as duas profissões objecto de análise neste estudo – médico e enfermeiro. 
17 No caso do Brasil só a partir de 2002 é que se verifica uma maior importância do Grupo nº 2 

como meio de inserção profissional da população feminina. Nesse grupo profissional estão a 

trabalhar em Portugal cerca de 28% (27,68%) do total das mulheres brasileiras que solicitaram o 

estatuto de residente em 2002, comparativamente aos 2,23% de homens brasileiros que 

requisitaram a mesma condição.  
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Tabela nº 3 - População estrangeira, com profissões Científicas e Intelectuais, que solicitou estatuto de 
residente, por nacionalidades seleccionadas*  e sexo (1999-2002) 

1999 2000 2001 2002 

 Sexo 
Total Grupo 2 

(CNP-94) % Total Grupo 2 
(CNP-94) % Total

Grupo 2 
(CNP-

94) 
% Total Grupo 2 

(CNP-94) % 

T 1950 794 40,72 2125 929 43,72 2116 1029 48,63 1748 735 42,05
H 1213 421 34,71 1219 437 35,85 1227 494 40,26 1002 361 36,03UE 

M 737 373 50,61 906 492 54,30 889 535 60,18 746 374 50,13
T 579 356 61,49 775 528 68,13 953 704 73,87 568 361 63,56
H 294 143 48,64 341 185 54,25 449 285 63,47 263 125 47,53Espanha 

M 285 213 74,74 434 343 79,03 504 419 83,13 305 236 77,38
T 1351 38 2,81 3980 105 2,64 2217 92 4,15 1335 36 2,70
H 1026 26 2,53 2479 59 2,38 1285 46 3,58 786 18 2,29PALOP 

M 325 12 3,69 1501 46 3,06 932 46 4,94 549 18 3,28
T 358 77 21,51 704 156 22,16 482 100 20,75 647 88 13,60
H 201 44 21,89 388 84 21,65 291 43 14,78 358 8 2,23Brasil 

M 157 33 21,02 316 72 22,78 191 57 29,84 289 80 27,68
T 4158 983 23,64 8015 1313 16,38 5874 1327 22,59 4695 1058 22,53
H 2804 545 19,44 5029 654 13,00 3633 646 17,78 2908 538 18,50TOTAL** 

M 1354 438 32,35 2986 659 22,07 2241 681 30,39 1787 520 29,10
 
Fonte: SEF – Ministério da Administração Interna. 

* - Em alguns casos, conjunto de nacionalidades. 

** - O “Total” da tabela refere-se ao conjunto global de todas as nacionalidades, inclusive 

as que não foram seleccionadas no quadro para efeitos de análise.  

 

O cruzamento das variáveis nacionalidade e sexo, com o indicador “nível 

de instrução” (tabela nº 4) comprova, sob um novo prisma, o perfil da 

comunidade de imigrantes qualificados que solicitou o estatuto de residente 

entre 1999 e 2002. Com efeito, 61,6% do total da população espanhola que 

solicitou o estatuto de residente de 1999 a 2002 apresentava uma qualificação 

académica de nível superior. Um valor que é mais elevado do que o verificado 

na totalidade dos cidadãos da União Europeia (46,8%). Saliente-se que a 

diferença sexual é mais notória no caso da comunidade espanhola. Com efeito, 
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se 46,4% do total de homens e 47,2% do total de mulheres provenientes da 

União Europeia, possuem o grau superior, essa é a condição de 56,8% de 

espanhóis e de 65,3% de espanholas. 

 

Tabela nº 4 - População estrangeira que solicitou estatuto de residente, por nacionalidades 
seleccionadas e sexo, segundo o nível de instrução (1999-2002) 

Sabe ler e escrever 

 Sexo Total 
Total %Total 

Básico 
ou 

Secund

%Básico 
ou 

Secund.

Técnico 
Profiss.

% 
Técnico 
Profiss.

Super. % 
Super. 

Não 
sabe 
Ler 

% Não 
Sabe Ler

HM 18589 17459 93,9% 5648 30,4% 3108 16,7% 8703 46,8% 1130 6,1%
H 9331 8767 94,0% 2762 29,6% 1676 18,0% 4329 46,4% 564 6,0%União 

Europeia 
M 9258 8692 93,9% 2886 31,2% 1432 15,5% 4374 47,2% 566 6,1%

HM 4519 4356 96,4% 1083 24,0% 488 10,8% 2785 61,6% 163 3,6%
H 1961 1894 96,6% 585 29,8% 195 9,9% 1114 56,8% 67 3,4%Espanha 

M 2558 2462 96,2% 498 19,5% 293 11,5% 1671 65,3% 96 3,8%
HM 6529 5793 88,7% 3678 56,3% 702 10,8% 1413 21,6% 736 11,3%
H 2659 2285 85,9% 1510 56,8% 280 10,5% 495 18,6% 374 14,1%Brasil 
M 3870 3508 90,6% 2168 56,0% 422 10,9% 918 23,7% 362 9,4%
HM 30592 23672 77,4% 21663 70,8% 1266 4,1% 743 2,4% 6920 22,6%
H 15112 11771 77,9% 10536 69,7% 787 2,6% 448 1,5% 3341 10,9%PALOP 
M 15480 11901 76,9% 11127 71,9% 479 1,6% 295 1,0% 3579 11,7%
HM 66595 56004 84,1% 37029 55,6% 6179 9,3% 12796 19,2% 10591 15,9%
H 32784 27551 84,0% 18086 55,2% 3322 10,1% 6143 18,7% 5233 16,0%TOTAL 
M 33811 28453 84,2% 18943 56,0% 2857 8,4% 6653 19,7% 5358 15,8%

 

Fonte: SEF – Ministério da Administração Interna.  

- Em alguns casos, conjunto de nacionalidades. 

 

Aliás, e considerado a totalidade das nacionalidades,18 as mulheres 

estrangeiras apresentam um nível de instrução mais elevado do que o registado 

                                                 
18 Para além dos países presentes na tabela, o SEF inclui a acumulação de frequências 

ocorridas no resto da Europa, África, América, Ásia, Oceânia, apátridas e de nacionalidade 

desconhecida. O “Total” da tabela refere-se ao conjunto global de todas as nacionalidades que 

compõem essas regiões. 
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nos homens. De facto, 18,7% dos homens estrangeiros que solicitaram o 

estatuto de residente, durante o período de 1999 a 2002, possuem uma 

qualificação de nível superior, o mesmo acontecendo para 19,7% das mulheres 

estrangeiras que requisitaram esse estatuto19.  

A mobilidade independente de profissionais qualificadas no sector da 

saúde reconfigura o papel da mulher no processo de decisão de migrar e 

regressar. Afasta-se da identificação da mulher enquanto grupo vulnerável, ou 

como dependentes20 – companheiras passivas dos principais actores no 

processo migratório, os homens – ou como vítimas do comércio sexual. 

Considerando a actividade profissional do parceiro masculino como 

prioritária, a perspectiva clássica da mulher migrante compreende a deslocação 

feminina como uma mobilidade passiva, dependente, associada à mobilidade 

masculina. As mulheres aparecem como figurantes de um processo em que os 

homens desempenham o papel principal, num mercado de trabalho segregado 

horizontal, vertical e transversalmente. Comprometidas com o trabalho deles, 

senão mesmo “casadas” com o trabalho deles (Finch, J., 1983), a escolha de 

mudar de país e aproveitar as oportunidades num mercado laboral externo é 

sexualmente diferenciada. 

 
2. Recursos Humanos estrangeiros no sector da saúde: 

características demográficas21 
Dada a escassez de profissionais da saúde no mercado de trabalho, 

podemos constatar (Tabela nº 5) o crescimento da presença de profissionais 

                                                 
19Segundo os Censos de 2001, 9,9% dos homens a residir em Portugal e 12,8% das mulheres 

possuem esse nível de escolaridade. 
20 Num estudo internacional, Portugal representa o país com a maior percentagem de mulheres 

cuja decisão de migrar se deveu ao cônjuge – 60% -, das quais 25% por razões expressamente 

relacionadas com a carreira dos respectivos parceiros (Perista, 1998). 
21 Note-se que os dados apresentados resultam de um inquérito realizado (em 1994 e de 1998 a 

2001) pelo Departamento de Modernização de Recursos da Saúde (DMRS), do Ministério da 

Saúde, às instituições do Ministério a Saúde e do Serviço Nacional de Saúde. Pelo que os 

efectivos considerados referem-se aos profissionais que prestam serviços nessas instituições. 
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estrangeiros neste sector. De uma taxa global de crescimento de cerca de 

74,5% em 1999, passou-se para 35,3% em 2000, para descer até aos 15,98% 

em 2001, o que subentende uma possível estabilização22. 

 

TABELA Nº 5 – INCIDÊNCIA DOS RECURSOS HUMANOS ESTRANGEIROS NO CONJUNTO DOS EFCTIVOS 
DO MINISTÉRIO DA SAÚDE  (1994, 1998, 1999 E 2000) 

ANO PROFISSIONAIS DO SNS* PROFISSIONAIS 
ESTRANGEIROS 

INCIDÊNCIA 
(1/1 000)* 

1994 (1)104 585 313 2,99 
1998 (1)115 514 1 231 10,66 
1999 (2)115 464 2 150 18,62 
2000 (3)119.634 2 909 24,32 
2001 (3)122.236 3.374 27,60 

 

Fonte: (1) MS, DRHS, Recursos Humanos da Saúde, 1998; (2) Dados da administração pública; (3) 

Previsão do DRHS; Consulta às instituições in  MS, DRHS, 2003, Recursos Humanos Estrangeiros 2001. 

* Serviço Nacional de Saúde. 

**proporção de profissionais da saúde estrangeiros. 

 

A evolução, de sentido ascendente, é claramente visível em dois grupos 

profissionais – os médicos e os enfermeiros – que, só por si, representam 92% 

do total dos profissionais estrangeiros. Em 2001, os médicos estrangeiros 

representavam mais de 6% do total dos efectivos a trabalharem na área da 

medicina em instituições do Ministério da Saúde, um valor um pouco superior ao 

apresentado pela classe de enfermagem, 5% (MS, 2003 a)).  

Como vem sucedendo desde 1998, a União Europeia, mais precisamente 

os profissionais de nacionalidade espanhola, constituem o grupo mais 

representativo, perfazendo, em 2001, 66% do total (dos quais 61,9% são 

espanhóis) (cf. Tabela nº 6). Ao invés do que se observava em 1994, os 

profissionais oriundos dos PALOP e do Brasil correspondem a conjuntos 

populacionais com uma representatividade decrescente.  

                                                 
22 A este respeito os enfermeiros constituem uma excepção. 
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Tabela nº 6 - Recursos humanos estrangeiros, por local de origem (1994, 1998-2001). 

1994 1998 1999 2000 2001 Origem 
Total % Total % Total % Total % Total % 

U.Europeia 47 15,02% 408 33,14% 1.142 53,12% 1832 62,98% 2.236 66,27%
Espanha 26 8,31% 325 26,40% 1.012 47,07% 1710 58,78% 2.090 61,94%
P.A.L.O.P. 127 40,48% 549 44,60% 711 33,07% 727 24,99% 783 23,21%
Brasil 108 34,50% 170 13,81% 204 9,49% 245 8,42% 251 7,44%
Outros Países 31 9,90% 104 8,45% 93 4,33% 105 3,61% 104 3,08%
Nac.desconhecida 0 0% 22 1,79% 19 0,88% 0 0% 9 0,27%

Total 313 100% 1.231 100% 2.150 100% 2.909 100% 3.374 100%
 

 Fonte: MS, DRHS, 2003 a), Recursos Humanos Estrangeiros 2001. 

Dados obtidos através de inquéritos às instituições nos anos de 1994, 1998- 2001. 
 

Se até 1998 os profissionais estrangeiros provinham, na sua maioria, dos 

PALOP (44,60%, em 1998), a partir desta data verifica-se uma inversão. De 

facto, precisamente em 1999, os profissionais da União Europeia (53,12%, dos 

quais 47,07% de Espanha) assumem uma maior evidência, relegando para 

segundo lugar os profissionais dos PALOP a trabalhar nas instituições do 

Ministério da Saúde e no Serviço Nacional de Saúde (33,07%) (MS, 2003 a)). 

Esta tendência tem vindo a acentuar-se nos últimos anos. A diminuição do peso 

relativo dos brasileiros contribui também para esta nova composição dos 

profissionais estrangeiros em Portugal. Se, em 1994, os profissionais de 

nacionalidade brasileira representavam o segundo país estrangeiro (cerca de 

35%), 7 anos volvidos e o cenário modifica-se completamente. Com efeito, 

apenas 7,44% dos recursos humanos estrangeiros pertencem a essa 

nacionalidade23.  
À imagem da própria Taxa de Feminização dos recursos humanos no 

Ministério da Saúde (na ordem dos 73%), as mulheres, sobretudo na classe de 

                                                 
23 O Brasil tem uma taxa de crescimento anual de 20% em 2000, para baixar até aos 2% em 

2001 (MS, 2003 a)). 
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enfermagem24, também predominam na população estrangeira. Em 2001, a 

Taxa de Feminização da população de nacionalidade estrangeira a trabalhar em 

instituições do Ministério da Saúde é de 61,35%. 

Considerando a distribuição dos recursos humanos estrangeiros por local 

de origem e sexo (Gráfico nº 1), podemos observar a presença significativa de 

mulheres no universo dos recursos humanos estrangeiros. Um único país, a 

Espanha, apresenta mais de metade do contingente feminino estrangeiro 

inserido no sector da saúde – 1268 mulheres de nacionalidade espanhola para 

um total de 2052 mulheres estrangeiras. Mesmo no que se refere aos nacionais 

dos PALOP, relativamente aos quais existe uma grande disparidade entre o 

número de efectivos populacionais do sexo masculino e feminino a residir em 

Portugal25, verificamos que no sector da saúde esta desproporção não é tão 

significativa. O que só confirma o facto de que a proporção mais equilibrada, 

entre o número de trabalhadores do sexo feminino e o numero de trabalhadores 

do sexo masculino, no sector da saúde, é uma excepção à regra.  

                                                 
24 Em 2001, existem 851 enfermeiras espanholas num total de 1618 enfermeiros. 
25 Note-se que, segundo os Censos de 2001, a relação de masculinidade do contingente de 

imigrantes proveniente dos PALOP é de 111,6, um valor superior ao verificado na população de 

nacionalidade portuguesa a residir em Portugal, 92,8. Como alguns estudos têm salientado 

(Rosa, 2003) os dados recolhidos no XIV Recenseamento Geral da População permitem concluir 

que foi devido ao contributo da população de nacionalidade estrangeira que o valor da relação 

de masculinidade aumentou em 2001, relativamente a 1991.  
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Gráfico nº1 - Distribuição dos RHE por local de origem e sexo, 2001
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  Fonte: MS, DRHS, 2003 a), Recursos Humanos Estrangeiros 2001. 

 

Os profissionais de saúde estrangeiros contribuem também para o 

rejuvenescimento do sector da saúde. Com efeito, em 2001 a média de idades 

situa-se no intervalo dos 25 aos 34 anos26. Note-se que os efectivos 

populacionais globais ao serviço das instituições do Ministério da Saúde 

apresentam uma média de idades de 41,36 anos, em 2001 (MS, 2003 b)) . 

Acrescente-se que 61% dos profissionais estrangeiros têm idades inferiores a 35 

anos e apenas 2% compõem o grupo etário dos 55 e mais anos, valores 

significativamente diferentes dos apresentados, no mesmo ano, para os 

efectivos globais do Ministério da Saúde, 31% e 12% respectivamente.  

Espelhando o que acontece para o conjunto da população que trabalha 

na área da saúde, verifica-se uma maior presença, em cerca de 50%27 (49,76%), 

dos recursos humanos estrangeiros na Região de Saúde de Lisboa e Vale do 

Tejo28. No caso dos nacionais dos PALOP essa tendência assume contornos 

                                                 
26 Concretamente, e para o último ano disponível (2000) a média de idades situava-se nos 34 

anos. 
27 Refira-se que esse valor é de 36,78%, no caso dos efectivos nacionais a trabalhar no SNS, em 

2001 (MS, 2003 b)).  
28 No entanto, tendo em conta os efectivos globais a trabalhar no Ministério da Saúde, constata-

se que existe uma maior incidência de recursos humanos estrangeiros na região do Algarve. Em 
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mais acentuados, uma vez que mais de metade do total dos recursos humanos 

dos PALOP no sector da saúde (583 num universo de 783) exercem a sua 

actividade na Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (MS 2003), activando, 

porventura, redes sociais já existentes. 

Alguns grupos profissionais tendem a concentrar-se mais nesta Região 

de Saúde do que outros. Ao contrário do que acontece com os enfermeiros 

portugueses29, mais de metade das enfermeiras estrangeiras (885 em 1619) 

estão a trabalhar no distrito de Lisboa. No entanto, no caso dos médicos, desde 

2000 que se começa a delinear uma certa bipolarização entre esta Região de 

Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e a Região de Saúde do Norte, apresentando, 

em 2001, respectivamente, uma percentagem de 34,30% e 35,44%. 

 

3. A população de nacionalidade espanhola no Serviço Nacional de 
Saúde*: uma fatalidade? 

 

O contexto espanhol, nomeadamente o sistema de ensino e a 

precarização laboral30, explica a presença de médicos e de enfermeiros 

espanhóis no sector de saúde português. 

                                                                                                                                                 
2001, esse indicador situa-se nos 82, ou seja existem 82 profissionais estrangeiros a trabalhar 

no Algarve em cada mil efectivos (MS, 2003 a)). 
29 No caso dos enfermeiros portugueses, existe uma repartição mais equilibrada entre a Região 

de Saúde do Norte e a Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. Com efeito, essas duas 

Regiões concentram, respectivamente, 33,98% e 33,72% dessa classe de profissionais (MS, 

2003 b)). 
* Nesta secção, para além dos dados estatísticos provenientes do DMRS, recorre-se ainda à 

informação, de cariz qualitativo, recolhida através da realização de 26 entrevistas semi-directivas 

a médicos e enfermeiros espanhóis, que exercem a sua actividade em hospitais e Centros de 

Saúde, em várias localidades do país (Ponte de Lima, Valença, Vila Real, Porto, Santa Maria da 

Feira, Coimbra, Covilhã e Lisboa).  
30 32,1% dos contratos em Espanha são temporários, um valor superior ao verificado em 

Portugal (20,4%) que, mesmo assim, ultrapassa a média da União Europeia, 13,4% (Portugal, 

2002). Saliente-se que entre os médicos e enfermeiros espanhóis a trabalhar em Portugal, 95% 

e cerca de 83% (82,76%), respectivamente, possuem contratos temporários (MS; 
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Como se verificou, a preponderância dos espanhóis enquanto 

prestadores de cuidados de saúde em Portugal é um facto recente, começando 

a ganhar expressividade no ano de 1999. Estamos, pois, perante um 

alargamento tardio31 das oportunidades laborais à escala transnacional.  

Essa presença tem produzido algumas alterações no perfil da população 

espanhola a residir em Portugal. Pensa-se, nomeadamente, que a integração 

profissional de cidadãos espanhóis no sector da saúde poderá ter contribuído 

para uma diferença sexual a favor das mulheres na totalidade da comunidade. 

Refira-se que, em 2001, a relação de masculinidade da população espanhola a 

residir em Portugal é de 79,2. Um indicador que apresenta valores percentuais 

mais baixos do que os observados quer na totalidade da população da União 

Europeia a residir em Portugal (94,2), quer na totalidade da população residente 

em Portugal (93,4). A confirmar essa hipótese, constata-se que os Censos de 

2001, comparativamente com os de 1991, revelam uma taxa de variação da 

relação de masculinidade negativa (-1,5%) (Rosa, 2003). 

É de salientar o crescimento observado em alguns grupos profissionais 

espanhóis, de 1998 a 2001. Para esse período, os enfermeiros apresentam uma 

taxa de crescimento anual na ordem dos 349%, um indicador que se situa nos 

38%, no caso dos médicos32. Só a comunidade espanhola representa quase 

80% do total de enfermeiros e cerca de 38% do total de recursos humanos. 

Os dados disponíveis (cf. Gráfico nº 2) revelam uma maior concentração 

dos médicos espanhóis na Região de Saúde do Norte (48%). Em termos 

                                                                                                                                                 
2003a)).Apesar deste cenário de precarização laboral, a maioria dos médicos espanhóis 

entrevistados, com alguma experiência laboral no sector da saúde espanhol, escolheram 

Portugal devido à maior segurança contratual e às oportunidades de inserção laboral em 

serviços hospitalares de ponta. 
31 O que aliás só vem confirmar as conclusões inferidas num dos poucos estudos sobre esta 

comunidade. Paula Paulino (2003) verifica que a presença da comunidade espanhola é recente 

em Portugal. Enquanto 81,2% da população espanhola residia no país no final de 1999, em 1995 

esse valor decresce para 5,2%. 
32 Quando, entre 1998 e 2001, a média da taxa de crescimento global dos recursos humanos 

estrangeiros é de, respectivamente, 90% e de 21% (MS, 2003 a)). 
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absolutos 386, dos 804 médicos espanhóis a trabalhar em Portugal em 2001 (e 

dos 525 médicos estrangeiros na Região do Norte), são espanhóis. Pelo 

contrário, os enfermeiros tendem a diminuir na Região de Saúde do Norte33 (de 

14,9% em 1998, passam para menos de metade em 2001, 2,28%). Para este 

grupo profissional a Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo adquire uma 

maior expressividade (em 2001, 731 dos 1271 dos enfermeiros espanhóis, ou 

seja 57,51%). 

 

Gráfico nº 2 - Médicos e Enfermeiros espanhóis por Região de 
Saúde, 2001
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Fonte: MS, DRHS, 2003, Recursos Humanos Estrangeiros 2001. 

 

Como se constata no Gráfico nº 3, especialmente no caso dos 

enfermeiros espanhóis, é possível corroborar o que alguns estudos já têm 

evidenciado: a maior propensão à deslocação de adultos jovens, explicada, em 

parte, pela fase do seu percurso de vida. Sem compromissos familiares, com um 

estatuto profissional indefinido, as oportunidades laborais num país 

                                                 
33 Uma diminuição que ocorre também na Região Centro (neste caso para perto de metade, de 

35,71%, em 1998 para 14,79%, em 2001) e, ao contrário do que acontece com a classe médica, 

assiste-se também a uma diminuição na Região do Alentejo (de 7,14%, em 1998 para 4,41% em 

2001). 
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geograficamente próximo constituem factores de atracção. As profissionais do 

sexo feminino desempenham um papel autónomo no processo decisório, tanto 

mais que esta mobilidade surge no início das suas carreiras e num período em 

que ainda não existe responsabilidades familiares, quer com ascendentes quer 

com descendentes34. 

O perfil etário dos médicos e dos enfermeiros espanhóis é mais jovem do 

que o observado para a totalidade da população de nacionalidade espanhola a 

residir em Portugal, que apresenta uma média de idades de 41 anos. Estes 

cidadãos da União europeia a trabalharem no Sistema Nacional de Saúde 

podem ter contribuído para uma mudança do perfil etário da população de 

nacionalidade espanhola a residir em Portugal. Com efeito, regista-se, nos 

Censos de 2001, comparativamente com os de 1991, uma diminuição da idade 

média, de 45,4 anos para 41 anos.  
Sobretudo no caso dos enfermeiros espanhóis, a sua presença no SNS 

introduziu um rejuvenescimento nos efectivos globais35 que trabalham na área 

da enfermagem em Portugal. 810 enfermeiros, dos 1271 enfermeiros espanhóis 

que trabalham em Portugal em 2001, encontram-se na faixa etária dos 21 aos 

25 anos, portanto no início do seu trajecto profissional36.  

 

                                                 
34 A questão da responsabilidade familiar revela-se fundamental para a caracterização dessa 

mobilidade como temporária. Segundo uma enfermeira espanhola entrevistada, com 38 anos de 

idade, cuja filha não se adaptou a Portugal, “O meu problema é a tristeza que eu tenho de estar 

num país estrangeiro de não ter a minha filha comigo. Porque eu tenho uma filha! Não é dicer 

mãe, pai, que podes ver... Diferente, não é? Uma filha é uma filha!”.   
35 Refira-se que a média de idades da totalidade dos enfermeiros a trabalhar em Portugal em 

2000, era de 38,7 anos. 
36 Das entrevistas realizadas, é possível compreender que a maioria das enfermeiras são recém 

licenciadas, portanto com uma experiência de trabalho reduzida ou com experiências de 

desemprego de curta duração no seu país de origem. 
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Gráfico nº 3 - Médicos e Enfermeiros espanhóis por grupo etário, 2001
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 Fonte: MS, DRHS, 2003, Recursos Humanos Estrangeiros 2001. 

 

No tocante aos médicos espanhóis, o cenário é um pouco diferente. Com 

efeito, verifica-se uma maior distribuição pelos diversos grupos etários, sendo a 

faixa dos 31 aos 35 anos a mais significativa. Apesar da concentração dos 

médicos espanhóis num grupo etário mais envelhecido do que o verificado nos 

enfermeiros, os médicos desta nacionalidade apresentam um perfil mais 

rejuvenescido, comparativamente ao que se observa quer no total dos efectivos 

médicos a trabalhar em Portugal (cuja faixa etária se situa dos 35 aos 45 anos), 

quer no respectivo grupo profissional da sociedade de origem. Em Espanha, a 

população médica situa-se maioritariamente nos grupos de idade dos 36 aos 40 

anos e dos 40 aos 55 anos (Fundación CESM, 1999). 

A média de idades dos médicos espanhóis relaciona-se, em parte, com os 

motivos que subjazem à escolha de Portugal como país de formação da 

especialidade. Com efeito, a vinda para Portugal ocorreu após o insucesso 

verificado no exame de acesso à especialidade – o MIR. 37

                                                 
37.Note-se que, segundo os dados do DMRS (MS; 2003 a)), quase metade dos médicos 

estrangeiros (48%) deslocam-se para Portugal com o objectivo de receberem formação nas 

especialidades médicas.  
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Denota-se, contudo, uma diferença sexual, que convém registar. As 

médicas tendem a imigrar no início das suas carreiras, enquanto estão a fazer a 

sua especialização, o Internato Complementar. Portanto, numa idade em que 

ainda não é determinante a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar. 

Se considerarmos a distribuição das especialidades, por sexo, podemos 

concluir que a divisão sexual do trabalho médico entre os profissionais 

estrangeiros reproduz a existente a nível nacional. Com efeito, as especialidades 

com maior número de mulheres estrangeiras, para o ano 200038, reportam-se a 

áreas de unidades maternais e infantis – Pediatria, Cirurgia Pediátrica, 

Ginecologia - e às especialidades que têm um sistema de vigilâncias reduzido 

(bloco operatório e urgências) - Dermatologia, Patologia Clínica, Medicina 

Interna (MS, 2001). As mulheres estão maioritariamente concentradas nos 

domínios de actividades menos prestigiadas, que implicam uma certa 

dependência a um supervisor39, e com um número reduzido de actos técnicos.  

Uma médica entrevistada, especialista e doutorada em 

Otorrinolaringologia, sugere a existência dessa diferença sexual: “(...) A área de 

cirurgia é muito governada, digamos assim, por homens, não é? Dizem que as 

mulheres não têm resistência para estar ali tantas horas em pé. Eu fiz cirurgia 

grávida de 7, 8 meses, e a gente ficava admirada! Não sei por que razão... 

Porque na Espanha sempre fazem”. 

A segregação ocupacional (manifesta ou latente) constitui o exemplo 

perfeito de como as qualidades associadas às mulheres na esfera da 

reprodução do trabalho doméstico se estendem e se incorporam na esfera da 

produção do trabalho remunerado.  
Ainda no âmbito da formação pós-graduada, é notório o papel de 

complementaridade que os médicos espanhóis representam relativamente aos 

profissionais nacionais. Com efeito, são as especialidades preteridas pelos 

portugueses aquelas em que a presença de espanhóis é mais notória. Assim, 

                                                 
38 Último ano disponível. 
39 Como no caso da Anestesiologia, em que a equipa é comandada e controlada por um 

cirurgião. 
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enquanto médicos especialistas, existe uma maior representatividade da 

especialidade de Medicina Geral e Familiar. Já os médicos espanhóis que estão 

a receber formação pós-graduada concentram-se nas especialidades de 

Anestesiologia, Cirurgia Geral, Medicina Geral e Familiar, ImunoHemoterapia e  

Medicina Interna40.  

 

4 – Algumas considerações finais: imigrantes qualificados em Portugal 
– uma oportunidade perdida? 
 

Existem poucos estudos acerca dos imigrantes qualificados enquanto 

imigrantes independentes, actores autónomos no processo decisório. O 

interesse em analisar o sector da saúde enquanto meio de inserção profissional 

desses trabalhadores reside no facto de, por um lado, este ser um sector 

altamente formalizado e extremamente regulado e, por outro, a mobilidade 

desses profissionais pode ser afectada por políticas nacionais proteccionistas no 

que concerne ao reconhecimento de qualificações41. 

A presença de profissionais que experimentaram antes e/ou durante a 

sua experiência migratória uma mobilidade profissional descendente ou, pelo 

menos, dificuldades de uma primeira inserção laboral, coloca novos desafios à 

sociedade Portuguesa, nomeadamente quanto ao seu modo de incorporação 

laboral. 

Quer no caso dos profissionais comunitários, quer no caso dos extra-

comunitários, os graus mais elevados de habilitações são os menos sujeitos ao 

reconhecimento. Confirma-se, assim, o modelo do capital humano acerca da 

imperfeita transferência de qualificações. 

                                                 
40 Refira-se que estas áreas pertencem ao conjunto de especialidades que em Espanha 

apresentam um maior número de médicos por 10 000 habitantes (Fundación CESM, 1999), o 

que permite equacionar como menos provável um futuro regresso. 
41 Refira-se ainda que estamos perante profissões cujo o reconhecimento informal (suportado na 

confiança estabelecida entre o paciente e o médico, ou o enfermeiro) é tão ou mais importante 

do que o reconhecimento formal das habilitações. 
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As oportunidades, ou constrangimentos, oferecidos pela mobilidade 

laboral permitem compreender como é que o ser-se reconhecido como 

qualificado num determinado contexto, pode não o ser noutro enquadramento. 

Até que ponto as características individuais (ocupação, nível de instrução), não 

são relegadas para segundo plano perante factores estruturais (como políticas 

governamentais, a reacção das associações profissionais, da sociedade civil, ou 

mesmo dos media? O binómio qualificado/ não qualificado mais do que uma 

dicotomia não será dualidade?  

A avaliação estatística do grupo dos imigrantes qualificados (definido pela 

ocupação e pela educação), ao reportar-se apenas aos que se encontram numa 

situação de requisição da condição de residente, é deturpadora da realidade. De 

facto, torna invisíveis aqueles cuja a inserção profissional na sociedade de 

acolhimento ainda não lhes deu uma oportunidade para o reconhecimento do 

seu capital humano. Se tivermos em conta que essa incorporação é um 

processo multidimensional (envolvendo dimensões sociais, institucionais, 

políticas e culturais), o ser-se qualificado ou não qualificado deixa de ter um 

valor heurístico.  

A segmentação da imigração, num determinado contexto espacial e 

temporal, sendo redutora, não deixa de denunciar o modo como o país receptor 

subutiliza, ou não, o capital humano que tem à sua disposição. Por sua vez, um 

indicador de como o país se posiciona no sistema mundial de transferências de 

competências. 
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