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Glossário de Termos e Abreviaturas 

 

ABIC - Bolseiros de Investigação Científica 

C&T - Ciência e Tecnologia 

CE - Comissão Europeia 

CV - Curriculum Vitae 

EU - União Europeia 

FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia 

   IST- Instituto Superior Técnico de Lisboa 

I&D – Inovação e Desenvolvimento 

SEF- Serviço Estrangeiras e Fronteiras 

RH – Recursos Humanos 

RHAQ - Recursos Humanos Altamente Qualificados 

TIC- Tecnologia, Inovação e Conhecimento  
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Resumo 

 

Vocacionado para os fluxos migratórios de grande dimensão, o estudo das migrações 

tem vindo a interessar-se a partir dos anos 60 em analisar os profissionais altamente 

qualificados, os destinos das suas deslocações e os motivos para migrarem (Peixoto, 1998). 

É neste sentido que o interesse destes estudos se tem vindo a cruzar cada vez mais com os 

domínios da sociologia e da economia da ciência e da tecnologia. Num contexto de 

produção de ciência e tecnologia globalizado, a análise tem-se dirigindo para profissionais 

nestas áreas e para movimentos com novas particularidades. Novos conceitos como a da 

mobilidade científica tornaram-se relevantes para o debate das migrações com um olhar 

particular para recursos humanos afectos a actividades científicas e tecnológicas 

(Marhoum, 2000)  

A presente investigação tem como o objectivo analisar o fenómeno da imigração do leste 

europeu com origem na Rússia, Ucrânia e Bielorrússia - na comunidade científica 

portuguesa. O trabalho visa contribuir para um melhor conhecimento dos investigadores do 

Leste em Portugal problematizando por um lado a chamada ‖imigração do leste‖ e por 

outro, referindo-se os contornos dos processos da mobilidade científica desta comunidade. 

O estudo analisa as várias dimensões do tecido social dos entrevistados: desde as 

motivações pessoais – por exemplo, motivações de carreira – aos dispositivos sociais nos 

países de origem – por exemplo, conjuntura económica e opções de mobilidade, até às 

estratégias de inserção na comunidade científica portuguesa. Considerando que o fenómeno 

foi pouco explorado em estudos anteriores, adopta-se uma abordagem exploratória. A 

recolha de dados utilizados foi feita através do Curriculum Vitae (CV) de investigadores e 

essencialmente de entrevistas biográficas em profundidade. O estudo mostra os cientistas 

da Europa de Leste como os pontos nodais em redes transnacionais de transferência de 

conhecimento podendo-se falar de claro exemplo de ―ganho dos cérebros‖para ciência 

portuguesa.  

 

Palavras – chave: imigração, imigrantes do leste, brain gain, mobilidade científica, 

entrevista. 
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Abstract 

 

Migration studies, especially interested in large dimension migrations, have become 

since the 60s more and more interested in analysing migrations of highly qualified 

professionals: their destinies and the reasons behind this decision (Peixoto, 1998). In this 

sense, the interest of these studies has come to meet domains such as sociology, science 

economy and technology. In a context of globalized production of science and technology, 

migration studies have recently focused the particularities of this type of international 

mobility, as well as the transit of professionals of these areas. New concepts such as 

scientific mobility became increasingly relevant for the debate of migrations, especially 

concerning science and technology human resources (Marhoum, 2000). 

The present study aims to analyse the migration to the Portuguese scientific 

community of researchers from Russia, Ukraine and Belorussia. This work endeavours to 

contribute to advance knowledge about Eastern-Europe researchers in Portugal through an 

analysis of, from one side, the so-called ‗East immigration‘ and from the other, of the 

scientific mobility of this community. 

The research analyses various dimensions of participants‘ social fabric: since 

personal motivations (career motivations for instance), to societal dispositions in their home 

country (economic situation or mobility options, for instance) and personal strategies for 

integration in the Portuguese scientific community. An exploratory approach is adopted, 

given that this phenomenon has been little explored in previous studies. 

Data was collected manly through biographic interviews and their curriculum vitae. 

Results show that Eastern-Europe scientists clearly are a case of ‗brain gain‘ for the 

Portuguese science. Today these researchers also constitute main points of connection with 

research poles in Eastern Europe and in other countries, favouring knowledge transfer and 

circulation. 

 

Keywords: immigration, Easter-Europe, brain gain, scientific mobility, interview. 
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Introdução 

A comunidade de imigrantes da Europa de leste é uma das mais representativas em 

Portugal
1
 em relação a outras comunidades como Cabo Verde e Angola. No último 

relatório de Imigração, Fronteiras e Asilio (SEF, 2011)
2
, è dado para 2011 número de 

436.822 estrangeiros residentes em Portugal, dos quais 53.723 imigrantes da origem 

ucraniana, russa e bielorrussa. Uma das particularidades dos imigrantes do Leste encontra-

se na sua formação e qualificação: de facto, como nos dizem Baganha et al. (2001) estes 

imigrantes ―têm uma educação muitíssimo superior se comparados com a população 

nacional ou os imigrantes de outras origens‖. Esta realidade explica-se pela maturidade e 

qualidade dos sistemas educativos dos países de origem, pela tradição e o investimento na 

educação como também nos valores existentes durante largas décadas nestas sociedades de 

ideologia comunista que privilegiam o conhecimento e a formação. Porém, Portugal como 

país de acolhimento não tem valorizado estes recursos e, mesmo com alto nível de 

escolaridade, a maior parte dos imigrantes altamente qualificado de leste encontra-se a 

desempenhar tarefas não qualificadas em território português, designadamente em áreas 

como construção civil, nos trabalhos domésticos, na restauração ou na agricultura (Gois & 

Marques, 2007; Peixoto, 2004). 

A problemática da subutilização de recursos tem sido tratada na área das migrações em 

particular no contexto português por sociólogos e economistas tais como Machado, 

Peixoto, Santos, Gois, Marques, Baganha entre outros. Vários estudos realizados com a 

população do leste europeu têm focado o carácter de ‗desperdício‘ das competências destas 

                                                 

1 Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo – 2009, SEF. Disponível em http://sefstat.sef.pt/Docs/Rifa_2009.pdf, ultimo acesso 

08.09.2012 
2 Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo – 2011, SEF. Disponível em  http://sefstat.sef.pt/Docs/Rifa_2011.pdf, ultimo acesso 

08.09.2012 

 

http://sefstat.sef.pt/Docs/Rifa_2009.pdf
http://sefstat.sef.pt/Docs/Rifa_2011.pdf
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populações (brain waste). Ora na comunidade do leste, em Portugal, conta-se um número 

substancial de recursos altamente qualificados. Por outro lado, autores como Godinho 

(1999) têm mostrado como os imigrantes altamente qualificados promovem a circulação de 

conhecimento e a sua integração nos Sistemas Nacionais de Inovação, onde o impacto do 

desenvolvimento e incorporação de recursos humanos altamente qualificados em ciência e 

tecnologia tem vindo a ser, nas últimas décadas, um factor de crescente valor estratégico. 

No entanto investigações deste tipo colocam vários problemas, como por exemplo o da 

identificação destes imigrantes e a possibilidade de recolher informação representativa. 

O exercício desta tese é de focar os imigrantes do leste com uma ocupação profissional 

específica- a de ciência- que se integraram com sucesso no sistema científico português e 

para os quais não se verifica um perda de competências nem saberes. A investigação 

exploratória a que nos propusemos procurará responder a três questões: Quais os motivos 

que estes investigadores do Leste apresentam para explicar a sua mobilidade para o sistema 

científico português? Como é que se processou a sua entrada na comunidade científica 

portuguesa? E como perspectivam o seu futuro relativamente a Portugal? Estas 

interrogações deverão naturalmente enquadradas na problemática do brain drain ou perda 

de cérebros e da mobilidade científica. A pesquisa estrutura-se em torno de 3 grandes 

elementos: a reflexão e o enquadramento teórico, os fundamentos princípios da 

metodologia usados na parte empírica é o tratamento dos resultados recolhidos na pesquisa. 

A análise empírica é constituída pelo material obtido em 22 entrevistas semidirectas a estes 

cientistas. 
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1. Imigração do Leste em Portugal: Caracterização. 

Propomos neste capítulo explanar dois tipos de dados que caracterizam o fenómeno dos 

imigrantes vindos de países do leste. Na primeira parte recorremos maioritariamente a 

dados estatísticos para mostrar quem são e quantos são os imigrantes do Leste e quais as 

suas ocupações profissionais em Portugal. Na segunda parte, a informação recolhida 

baseia-se essencialmente em estudos científicos recentes que contribuíram para o 

mapeamento deste tipo de imigração assim como uma reflexão das implicações a níveis tão 

díspares como a esfera individual (motivação, sucesso profissional, rendimento, etc.) e a 

esfera social (contributo para determinada área da sociedade, integração) 

 

1.1.Caracterização estatística do fenómeno 

 

O estatuto de Portugal como país de acolhimento de fluxos de imigração pode ser 

associado ao período que sucede à entrada de Portugal na União Europeia. País 

tradicionalmente de emigração, Portugal assumia-se então como país de acolhimento de 

cidadãos estrangeiros. Assim, Portugal deixava de ser exclusivamente um país marcado por 

uma emigração com origem para países europeus mais desenvolvidos economicamente e 

industrialmente como era o caso da França, da Alemanha, etc. A imigração do Leste da 

Europa constituiu um “fenómeno súbito e intenso que transformou drasticamente a 

composição e o panorama da população imigrante no país” (Baganha & Gois, 2004a). Este 

fluxo explicou-se pela procura de mão-de-obra em território português provocando pelo 

crescimento de sectores como a construção civil e das grandes obras públicas. Nestes 

sectores, as fontes de fornecimento tradicionais, constituídos por imigrantes de países 
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lusófonos (PALOP)
3
 e do Brasil  eram insuficiente (Baganha et al., 2003). Para além disso, 

a atractividade de Portugal para o leste europeu derivava da diferença significativa em 

termos salariais e de nível da vida. (Baganha, 2004b). 

 Até 2001, a presença de imigrantes de leste em Portugal era relativamente fraca. De acordo 

com SEF, em 1997 existia um total de 82 imigrantes da Europa de Leste com autorizações 

de residência. Mesmo em 2000, este número era de 716 indivíduos. A alteração da 

legislação para estrangeiros residentes assim como a criação de um novo enquadramento 

legal para trabalhadores estrangeiros em Portugal – as denominadas Autorizações de 

Permanência – concedidas ao abrigo do D.L. nº 4/2001 de 10 de Janeiro, possibilitaram a 

regulação de um número considerável de trabalhadores imigrantes. Segundo Baganha, 

Marques, Gois (2003, 2004), esta lei serviu de recrutamento para algumas dezenas de 

milhares de novos imigrantes. Na tabela a seguinte observa-se o aumento extremamente 

significativo na evolução da imigração do leste da Europa para Portugal. 

Tabela I 

Evolução de Imigrantes do Leste da Europa Legais
4
 em Portugal. 

 

País de origem 2000 2001 2010 2011 

Ucrânia 163 45.233 49.505 48.022 

Rússia 519 5.022 5.299 4.848 

Bielorrússia 34 39 910 823 

Total 716 50.294 55.714 53.693 

 

Fonte: SEF, Relatórios Estatísticos Anuais (http://sefstat.sef.pt/relatorios.aspx)  

 

                                                 

3
 Países Africanos de língua oficial portuguesa. 

4 Depois de entrada em vigor do Decreto-Lei 4/2001 a população estrangeira legalmente residente passou a ser constituída por 

detentores de autorizações de residência e detentores de autorizações de permanência. Antes disso só os detentores de autorizações de 

residência eram considerados imigrantes legalizados.  

http://sefstat.sef.pt/relatorios.aspx
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A partir da 2010, o número de estrangeiros residentes em Portugal na última década altera-

se. Para este efeito concorreram diversos factores. No último relatório do SEF (2011), 

listam-se os motivos principais, designadamente: o facto de muitos imigrantes da última 

década já terem direito à nacionalidade portuguesa; os impactos da crise económica e 

financeira em Portugal e a alteração positiva de certos países como por exemplo a Rússia. 

1.2. Análise Sociológica dos Imigrantes do Leste Europeu. 

 

Existem poucos estudos que caracterizam de forma compreensiva da imigração do 

Leste em Portugal. Iremos, por isso, utilizar aqui resultados de estudos sociológicos com 

este objecto de estudo específico, ambos do CES da Universidade de Coimbra.  

O projecto “Novos fluxos migratórios: imigrantes de leste em Portugal” foi realizado em 

2002. A maioria dos inquiridos (89,4%) é de nacionalidade ucraniana, seguindo-se a 

nacionalidade russa (6,5%) e outras nacionalidades - moldavos, bielorrussos, búlgaros entre 

outros (4,1%).A população da amostra é maioritariamente masculina (70,7% de homens) e 

com idade média de 36 anos. A maioria dos inquiridos é casada ou vive em união de facto 

(74,8%), seguidos pelos solteiros (16,5%) e indivíduos separados ou divorciados (9%). 

Mais de 90% têm até três filhos, sendo que 34% têm apenas um filho e 36% têm dois 

filhos.  

No que diz respeito às habilitações literárias, cerca de 40% dos entrevistados possuem 

um nível superior de qualificação, 20% possuem um diploma de 2º ciclo, categorizando-se 

na tipologia de “qualificados ou mesmo altamente qualificados” (Baganha et al, 2010: 41). 

Aproximadamente 12% dos entrevistados possuíam um diploma do nível secundário. A 

análise da actividade laboral no país de origem dos entrevistados destaca a elevada 

presença de profissionais intelectuais ou de ocupações científicas (32,4%), de operários 

fabris ou similares (28,6%) e de operadores de instalação e máquinas (10,1%). Em 

conjunto, estes três grupos profissionais representam 71,1% dos inquiridos (tabela II). 
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Tabela II 

Profissão dos Imigrantes no País de Origem. 

 

Fonte: Estudo “Novos fluxos migratórios: imigrantes de leste em Portugal”, Coimbra, 2002 

 

No momento do inquérito, a grande maioria dos inquiridos (80%) estava empregada, 

contra 17% dos inquiridos desempregados, 3% não respondeu a pergunta. A maioria 

(62,1%) exercia, no momento da entrevista, trabalhos pouco ou nada qualificados (tabela 

III). Portanto, após a saída do seu país natal a maioria desempenha funções menos 

qualificadas que as suas habilitações. 

Tabela III 

Profissão Actual de Imigrantes de Leste em Portugal (grandes grupos profissionais) 

 

Fonte: Estudo “Novos fluxos migratórios: imigrantes de leste em Portugal”, Coimbra, 2002 

 



Olha Sheina Dissertação de Mestrado 

12 

O estudo demostra que a “estrutura ocupacional dos imigrantes do Leste da Europa 

não se encontra, maioritariamente, relacionada quer com as suas habilitações escolares, 

quer com a sua experiência profissional no seu país de origem. (...). Verifica-se, que a 

participação dos imigrantes da Europa do Leste no mercado de trabalho português só é 

conseguida através de uma desqualificação das suas qualificações originárias” (Baganha et 

al, 2010: 68). 

A segunda pesquisa intitulada “Quando os Extremos se Tocam: Imigrantes da Europa do 

Leste em Portugal” teve início em 2004 e abarcou 935 indivíduos, originários da Ucrânia, 

Rússia e Moldávia. A repartição dos inquiridos mostra de novo a presença mais 

significativa de imigrantes vindos da Ucrânia: 59% são ucranianos, 23% são russos e 18% 

são moldavos. A maioria da amostra (63%) é composta por homens e 70% encontram-se 

em idade activa (entre 25 e 44 anos), com idade média de 36 anos. Quanto ao estado civil, 

71% são casados. Dos que indicavam ter filhos (673 pessoas), 48% têm apenas um filho, 

44% têm dois filhos, sendo que os restantes 8% têm entre três e cinco filhos.  

Relativamente às habilitações literárias, apenas 2% da amostra possui nível da escolaridade 

básico ou inferior, 44% possui o nível secundário ou profissional, e 54% possui nível 

superior. Novamente os resultados deste estudo apontam os imigrantes de Leste da Europa 

como sendo “uma população com um nível de qualificações e um perfil de escolaridade 

muito superior ao total da população residente em território nacional” (Baganha et al, 2010: 

83). 

A análise da actividade laboral no país de origem dos entrevistados destaca dois grupos: 

profissões intelectuais e científicas (43,1% dos indivíduos) e operários artífices e 

trabalhadores similares (19,6% dos indivíduos) (tabela IV). 
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Tabela IV 

Profissão dos Imigrantes nos Seus Países de Origem (%) 

 

Fonte: Estudo “ Quando os Extremos se Tocam.”. Coimbra, 2004 

 

No momento do inquérito, 87% dos inquiridos encontravam-se empregados, 10% estavam 

desempregados e 3% estavam inactivos. Em termos de ocupações por grandes grupos 

profissionais, destaca-se que 37,7% dos inquiridos exercia trabalhos não qualificados 

(tabela V). 

Tabela V 

Profissão dos Imigrantes no Momento do Inquérito (grandes grupos profissionais) 

  

Fonte:  : Estudo “ Quando os Extremos se Tocam.”. Coimbra, 2004 

Apesar do decréscimo significativo de trabalhadores de profissões não qualificadas 

(que passam de 62,1% em estudo 2002 para 38% em estudo 2004) e um aumento nas 
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profissões intelectuais e científicas (que passam de 0,3% em estudo 2002 para 7,2% em 

estudo 2004), mantem-se ainda uma discrepância entre as ocupações no país de origem e no 

país de destino. “A tendência geral é para os imigrantes da Europa de Leste ocuparem 

posições profissionais em Portugal menos qualificados do que aquelas que ocupavam nos 

seus países de origem.” (Baganha et al, 2010: 105). 

 

 Foi desenvolvido ainda outro projecto com o objectivo de analisar os „imigrantes 

qualificados em Portugal‟. Neste projecto, o grupo dos imigrantes com origem no Leste da 

Europa permitiu aplicar para o caso português de conceitos como o de “brain waste” ou de 

“brain gain”. Os autores verificam que “(…) a desqualificação profissional dos detentores 

de formação superior (deskilling) é particularmente notória se analisarmos a mobilidade 

profissional dos que no seu país de origem exerciam actividades intelectuais e científicas. 

(…) Os trabalhadores qualificados ou altamente qualificados nos seus países de origem não 

conseguiram, na maioria dos casos, transferir a suas qualificações e conhecimentos para o 

mercado de trabalho nacional.” (Gois & Marques, 2007:131) 

 

2. Mobilidade Qualificada e Mobilidade Científica. 

Neste ponto, são abordados de forma mais sistematizada os conceitos que se 

encontram numa revisão de literatura nesta área. As migrações são um fenómeno milenar: 

ocorreram em momentos muito diferentes da história-, na formação das colónias gregas, 

durante as conquistas romanas, no império bizantino, árabe e otomano, durante a 

colonização europeia às migrações do século XIX e XX (Papademetriou,2006). 

No século XX, novas realidades e novas conceptualizações espelham a evolução social, 

tecnológica e económica das sociedades. Migrações de recursos altamente qualificados, 

mobilidade científica, fenómenos de ―brain drain‖ ou ―brain gain‖ são alguns conceitos 
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que mais ocupam os teóricos interessados em compreender a composição dos fluxos de 

migração e dos sistemas nacionais de inovação. 

 

2.1 Migração qualificada: os fenómenos de brain drain, brain gain e brain waste. 

 

Os estudos realizados sobre as migrações qualificadas, mostram a variedade de 

conceitos utilizados, bem como, os efeitos destes fluxos entre países (Peixoto, 2004). As 

migrações de pessoas altamente qualificadas levantam diferentes problemáticas para os 

países de origem e países de acolhimento: os primeiros temem perder as camadas mais 

educadas e qualificadas da população que deixam contribuir para o desenvolvimento do 

país, enquanto que os segundos têm algum receio da invasão de trabalhadores estrangeiros, 

que competem com os trabalhadores nacionais, o que pode gerar tensões sociais e culturais. 

Por outro lado, as migrações de quadros altamente qualificados contribuem para o 

desenvolvimento dos países de destino ao preencherem carências no mercado de trabalho, 

ao fornecerem as competências essenciais e ao trazerem um dinamismo social, cultural e 

intelectual às sociedades que recebem os migrantes.  

A ideia principal nas teorias do brain drain (Lucas 1988; Romer 1986) é que os países, 

empresas ou indivíduos que investem na criação de capital humano altamente qualificado, 

através da formação ou educação, esperam o retorno do investimento quando os indivíduos 

se tornam economicamente activos e começam a devolver este investimento na forma de 

impostos, inovações, produtos ou patentes que, por sua vez, possam gerar capital 

financeiro. Entretanto, por causa da emigração, esse capital humano poderá não ser 

rentabilizado no mesmo país ou sociedade que o gerou
5
, anulando a rentabilidade destes 

                                                 

5 Nessas teorias, o brain drain implica, na prática, uma dupla perda: uma perda do investimento realizado e também perda das 

externalidades potenciais. 
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investimentos. Em geral, considera-se que a saída de profissionais altamente qualificados 

dos países menos desenvolvidos para os países mais desenvolvidos, limitaria o 

desenvolvimento dos primeiros e, simultaneamente, criaria condições ainda mais favoráveis 

à continuação de desenvolvimento dos segundos (Berry e Soligo, 1969; Bhagwati e 

Hamada, 1974). Nesta perspectiva, as sociedades de origem não recebem benefícios da 

migração. 

Por outro lado, existem trabalhos científicos que criticam o ponto de vista 

exclusivamente negativo nas teorias do brain drain. Nesta perspectiva, considera- se que a 

possibilidade de um indivíduo qualificado que migra pode estimular um aumento salarial, 

tornando-se um estímulo à procura de educação no país de origem (Mountford, 1997; 

Vidal, 1998). Este efeito positivo de brain drain é conhecido como brain effect (Beine et 

al., 2001). 

Mas recentemente, surgiu o conceito antónimo de ‗fuga de cérebros‘ (brain drain) 

chamado ‗ganho de cérebros‘ (brain gain). Este conceito foi criado nos anos 90 a fim de 

descrever, de maneira geral, as tentativas, esforços, programas e projectos que visam a 

atracção de trabalhadores científicos (Jalowiecki e Gorzelak, 2004). Estes autores enfatizam 

a diferença entre o brain drain e brain gain, ressaltando que ―enquanto o brain drain diz 

respeito, essencialmente, ao fenómeno espontâneo que acompanha as decisões de cientistas 

acerca do seu lugar de vida e de estudo, sem quaisquer tentativas de influência por parte 

dos decisores políticos ou da administração do estado, o brain gain é associado aos 

esforços deliberados de diferentes instituições visando influenciar as decisões tomadas 

pelos cientistas‖. Ou seja, neste fenómeno denotam-se os esforços planeados e estruturados 

para atrair os profissionais da ciência para um país ou uma organização específica. O brain 

gain – para além de ganho pelos países recebedores – supõe vantagens para o país emissor, 

no caso de haver regresso dos expatriados ou criação de redes (diásporas, comunidades 
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científicas e técnicas) ligando os emigrantes ao país de origem. No entanto, para que os 

quadros expatriados regressem e representem de facto um potencial para o país de origem, 

é necessário que existam condições que estimulem o retorno ou propiciem a criação e 

operacionalização das redes (Olesen, 2002). 

A par destas considerações surgiram outros conceitos introduzidos em consequência de 

experiências internacionais como o fim da Guerra Fria, o desmembramento da URSS e o 

aumento das migrações Este-Oeste. Este movimento de pessoas altamente qualificadas foi 

apelidado de ‗brain waste‘ (Findlay, apud Sabino, 2003), este de conotação negativa visto 

que caracteriza a subutilização das capacidades pessoais no país receptor, momentos de 

desemprego ou posições não favoráveis à sua formação. Por outro lado, sempre que a 

ocupação alcançada não corresponde à qualificação do individuo, pode-se identificar uma 

situação de brain waste para no país de acolhimento, que não aproveita os recursos 

colocados à sua disposição. 

Além do próprio termo ―migração‖ têm surgido outros termos como mobilidade ou 

circulação, (brain circulation) que foi introduzido recentemente, por Johnson e Regets 

(1998), para designar o movimento de pessoas que vão estudar ou trabalhar no estrangeiro, 

e que posteriormente regressam ao país de origem.  

Em Portugal, a partir dos anos 90 acentuou-se a atracção de profissionais altamente 

qualificados para suprir necessidades específicas do mercado de trabalho. Exemplo disto 

são os profissionais de marketing e profissionais de saúde desde os anos 90, ou os dentistas 

brasileiros nos anos 80/90 (Machado, 2000; Peixoto, 2001 e 2004; Santos, 2002). São 

também conhecidas as migrações em altos quadros de empresas, em especial de empresas 

multinacionais. Na mesma altura, surgia o fluxo migratório de indivíduos altamente 

qualificados, cientistas ou académicos da Europa do Leste, começaram a imigrar para 

Portugal após a queda do muro de Berlim. Estes indivíduos passaram a integrar as 
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universidades e centros de investigação avançada. As universidades portuguesas mais 

novas, por exemplo, Universidade da Beira Interior, Universidade do Algarve, etc., 

aproveitaram estes docentes altamente qualificados para estruturarem novas áreas de saber 

na altura deficitárias no país, designadamente no campo das Ciências Físicas ou Naturais 

(Góis e Marques, 2007).  

2.2.Mobilidade científica 

 

A crescente internacionalização da ciência contemporânea tem sido acompanhada, 

entre outros fenómenos, de crescente mobilidade dos cientistas entre países apesar de vários 

autores nesta área lembrarem que a dimensão internacional do ensino e da investigação 

sempre ter existido (Miura, 2006). Tal como se globalizaram as tecnologias de produção e 

disseminação da ciência e a legitimação ―dos seus conhecimentos e procedimentos, também 

as carreiras científicas se tornaram globais (Mahroum, 2000). 

A circulação de investigadores é portanto considerada um vector fundamental para a 

produção de ciência, contribuindo para a acumulação e transferência de conhecimento. 

A mobilidade é uma pré-condição essencial para a fertilização cruzada de ideias e know-

how. Os cientistas que se deslocam entre diferentes locais de produção de conhecimento 

trocam ideias, know-how e aprendem sobre novas técnicas, dispositivos e princípios 

(Gibbons et al, 1997: 38). Considerando o potencial o ganho em capital humano decorrente 

da mobilidade científica e das migrações, algumas políticas específicas foram 

implementadas na EU neste sentido.  

2.3 Políticas de atracão de profissionais altamente qualificados 

Nesta secção exploram-se os mecanismos de atracção de profissionais altamente 

qualificados. 



Olha Sheina Dissertação de Mestrado 

19 

Atrair especialistas altamente qualificados é actualmente considerado um meio 

importante para proteger o crescimento económico na EU
6
. Por isso, os Estados- Membros 

da UE competem, em certa medida uns com outros, para incentivarem determinadas 

categorias especialistas para virem trabalhar no seu território.  

No caso Português, não se pode afirmar que tenham sido adoptadas políticas de 

imigração orientadas para promover e facilitar a atracão de profissionais. Relativamente ao 

sector de Tecnologia, Inovação e Conhecimento (TIC), não se encontram em Portugal 

medidas migratórias especialmente orientadas para a simplificação da chegada de 

imigrantes altamente qualificados. Em contrapartida, na Alemanha, o sistema da carta verde 

(green card) possibilitou autorizações de trabalho a especialistas no sector das TIC afim de 

preencher lacunas existentes no mercado de trabalho alemão. Como resultado, o processo 

de entrada destes imigrantes foi agilizado e facilitado, permitindo a aprovação de 

autorizações de trabalho em menos de uma semana após a candidatura (Bommes e Kolb, 

2005). Essa medida permitiu a redução do desequilíbrio entre empresas multinacionais e 

empresas de média ou pequeno porte, permitindo às últimas maior vantagem na competição 

por especialistas (Kolb, 2002: 73). 

Em Portugal, no final dos anos 90, existiu a tentativa em promover um acordo com a 

China e a Índia no sentido de facilitar a mobilidade, para empresas portuguesas, de  

trabalhadores altamente qualificados oriundos daqueles países. Entretanto o desinteresse 

por parte das empresas portuguesas impediu a concretização formal de acordo (Baganha et. 

al., 2004c). Em 2005, foi realizada nova tentativa dirigida à inserção, na agenda política, da 

captação de recursos humanos qualificado. No âmbito do Plano Tecnológico, decidiu-se 

                                                 

6 COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS ―Documento de trabalho dos serviços da Comissão que acompanha a 

proposta de Directiva do Conselho relativa às condições de entrada e de residência de nacionais de países terceiros para efeitos de 

emprego altamente qualificado - Síntese da avaliação de impacto {COM(2007) 637 final} {SEC(2007) 1403} /* SEC/2007/1382 final */‖ 

Disponível em http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007SC1382:PT:HTML. 
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estimular a atracão de imigrantes legais que preenchessem lacunas de oferta de 

qualificações na economia nacional, bem como facilitar a contratação de profissionais 

altamente qualificados por instituições de ensino, investigação e empresas. Estas medidas 

compreenderiam a implementação de medidas semelhantes àquelas propostas por outros 

países da União Europeia, tais como a facilitação na concessão de vistos, ou a definição de 

um regime fiscal atractivo
7
. Apesar de se tratarem de medidas importantes para a atracão de 

profissionais altamente qualificados, desconhece-se, até o momento cronograma específico 

para a concretização destes objectivos. 

3. Metodologia de Investigação 

A presente investigação empírica debruça-se sobre investigadores da Europa de leste 

com residência em Portugal e a trabalharem actualmente no Instituto Superior Técnico 

(IST) da Universidade Técnica de Lisboa. O caso empírico circunscreve-se a três institutos 

e dez centros de investigação dedicados às ciências básicas. A principal metodologia 

consistiu na aplicação de entrevistas semidirectas. Associada a esta colecta, também foram 

recolhidos os currículos dos entrevistados. Apresentamos de seguida alguns elementos 

acerca do método de recolha e de composição do grupo de entrevistados.  

3.1.Construção da amostra 

 

A amostra desta pesquisa pode ser definida como sendo simultaneamente “ de 

conveniência” e seguindo do método a „bola de neve‟. De conveniência porque 

inicialmente era nossa intenção abarcar todos os investigadores da Europa de leste a 

trabalharem actualmente nas universidades Técnica, Clássica e Nova de Lisboa. O primeiro 

passo foi então contactar as respectivas reitorias mas as respostas foram semelhantes: não 

                                                 

7 Resolução do Conselho de Ministros nº 190/205. DR nº 240 Série I-B de 12 de Dezembro. 
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existam listas com essa informação, e a pesquisa teria de ser feita manualmente. Por 

conveniência, optamos então por nos cingir a uma única instituição onde sabíamos que 

trabalharam vários investigadores da Europa de leste, o IST de Lisboa. Deste modo, a 

amostra passou igualmente a ser constituída através de método “bola de neve”, apesar de 

termos procedido ao contacto telefónico com os centros de investigação no IST. No final, 

foram os primeiros contactos que desempenharam um papel importante para o 

recrutamento de mais investigadores para o nosso estudo.  

O website institucional do IST foi igualmente utilizado na pesquisa. Em 2011, a 

investigação na área de ciências básicas no IST é feita em dez centros de investigação e três 

institutos. Praticamente em todas essas instituições trabalham investigadores da Europa de 

leste. Foi identificado
8
 um universo de 22 investigadores. Obteve-se acesso aos CVs dos 

pesquisadores ou de maneira directa (no momento de entrevista), ou indirecta (usando a 

internet como ferramenta de pesquisa). 

3.2. Entrevistas biográficas: preparação e condução 

As entrevistas realizadas permitam-nos compreender melhor as motivações pessoais, 

perspectivas futuras e as dinâmicas existentes nesse grupo de imigrantes. A entrevista 

biográfica, por ser de natureza qualitativa, tem um ― forte carácter narrativo‖ (Flick, 2005), 

permite entrar no mundo das decisões do individuo ao longo da vida. Aplicadas aos 

cientistas, as entrevistas biográficas possibilitam a compreensão da trajectória e das 

estratégias usadas para imigrar para Portugal. As entrevistas foram realizadas na língua mãe 

seguindo a recomendação de Pierre Bourdieu: ‖ na medida do possível, falar a mesma 

                                                 

8 A informação retirada do website institucional e dos relatórios anuais 2009 e 2010, depois foi entrando em contacto com 

responsáveis dos todos de instituições e foi agregada uma lista de nomes. 
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língua do pesquisado‖. Todas as entrevistas foram realizadas em língua russa
9
, tendo sido a 

tradução feita nas transcrições. Todas as entrevistas são gravadas e submetidas a uma 

análise de conteúdo que permitisse, quando tomadas em conjunto, revelar as tendências 

principais das respostas.  

O agendamento das 40% entrevistas foi efectuado por telefone em função agendada 

da disponibilidade dos investigadores. A abertura dos investigadores para participar no 

estudo foi elevada. As entrevistas foram realizadas no local de trabalho dos investigadores 

(centros de investigação situados no IST em Lisboa) e duraram entre 60-90 minutos. O 

guião utilizado na entrevista biográfica é apresentado em página nº 40. Os Curricula Vitae 

(CV) dos investigadores foram utilizados como fonte de informação antes da condução da 

entrevista. De modo algum são aqui usados de forma extensiva como é o caso em estudos 

sobre carreiras da investigação ( Brozeman et al., 1998; Dietz et. al., 2000; Gaughan e 

Bozeman, 2002) 

3.3. Caracterização de amostra 

A amostra é constituída por 22 investigadores. 11 investigadores russos , 7 ucranianos 

e 4 bielorussos, que se instalaram em Portugal entre os anos 1998 e 2010. A maioria dos 

participantes é do sexo masculino e 4 são mulheres. Nesta amostra, temos a maioria dos 

investigadores em situação de vida em casal e com filhos (18), e só 4 deles são solteiros. 

Existem na amostra, dois casais de cientistas que trabalham na mesma universidade – um 

de origem ucraniana e outro de origem bielorrussa. A maioria dos participantes (17) referiu 

ter adquirido a cidadania portuguesa. Os entrevistados residem na área metropolitana de 

Lisboa, e integram centros de investigação do Instituto Superior Técnico (IST) da 

                                                 

9 Língua russa é língua escolhida pelos todos entrevistados, quer russos, quer bielorrussos, quer ucranianos para realização da 

entrevista. 
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Universidade Técnica de Lisboa. A distribuição dos investigadores pelos centros científicos 

de IST encontra-se na tabela abaixo. 

Tabela VI 

Distribuição dos Investigadores por Centros Científicos de IST 

 

 

Os participantes, no momento da entrevista, têm em média 41 anos e oito meses.  

Em termos de grau académico, temos 10 investigadores pós doutorandos, 6 

professores catedráticos na Universidade Técnica de Lisboa, 4 investigadores dos centros 

de investigação e 2 doutorandos. Enquanto que os investigadores mais jovens, com idade 

média de 30 anos, ocupam tendencialmente posições de doutorandos ou pós doutorandos, 

os mais velhos, com idade superior a 40,desempenham posições de investigadores ou 

professores na universidade. Na amostra inquirida, 12 participantes eram originárias de 

cidades periféricas e 10 de capitais. Grande parte da amostra vem de famílias relativamente 

bem instruídas: 15 participantes cresceram em famílias onde ambos os pais tinham ensino 

Centro de investigação  

Nº de 

investigadores 

Centro de Análise Funcional a Aplicações  4 

Centro de Matemática e Aplicações  1 

Centro de Multidisciplinar de Astrofísica      2 

Centro de Petrologia e Geoquímica  1 

Centro de Física das interacções Fundamentais  2 

Centro de Química Estrutural  6 

Centro de Química-Física Molecular  2 

Instituto de Ciência e Engenharia de Materiais e 

Superfícies  

 2 

Instituto de plasmas e Fusão Nuclear  1 

Instituto de Telecomunicações  1 

Total  22 
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superior. Além disso, 8 dos participantes cresceram com algum investigadores na família, 

enquanto que os outros 14 são a primeira geração de investigadores na família.  

 

4. Apresentação e Análise dos Resultados 

Nesta seção, iremos apresentar os dados recolhidos nas entrevistas aos cientistas. 

Foram evidenciados a partir do guião de entrevista 3 temáticas de interesse na 

caracterização dos investigadores da Europa de leste no IST. A primeira questão reporta-se 

à motivação para do investigador em imigrar de forma prolongada para Portugal. A 

segunda questão diz respeito à trajectória de mobilidade destes investigadores e aos apoios 

e contratos recebidos pelo Estado Português. A última questão relaciona-se com a 

perspectiva de futuro que estes investigadores dizem e a sua relação com o país de 

acolhimento. Reagrupámos para cada um destes tópicos, as questões colocadas na 

entrevista. 

4.1. Motivações para a emigração 

A literatura sobre migrações interessa-se em perceber os determinantes deste 

fenómeno; durante bastante tempo e em contextos políticos e económicos específicos, 

apontaram-se os motivos económicos e políticos como sendo um dos mais importantes 

vectores explicativos das migrações (Brandi, 2004). Esta primeira questão é de facto 

essencial para o nosso estudo na medida em que na comunidade que aqui analisamos temos 

como hipótese de que os motivos profissionais seriam tanto ou menos relevantes do que 

motivos económicos e políticos. Esta hipótese baseia-se nas investigações de Ackers (2005) 

que demostra como os movimentos migratórios são originados por motivos ligados ao 

posicionamento na carreira e auto-realização pessoal.  



Olha Sheina Dissertação de Mestrado 

25 

Os entrevistados deste estudo vão mostrar alguma ambiguidade em definir os 

principais motivos da emigração. Os investigadores referem quase em mesmo numero os 

motivos profissionais (11) e os motivos económicos (9), enquanto que uma minoria atribuiu 

os motivos de ordem familiar como principal causa da emigração. Além disso, as 

motivações variam em função do género e do país de origem. Em relação ao género, os 

homens inquiridos atribuíram somente motivos profissionais (10) ou económicos (8). Mas 

2 em 4 mulheres justifica a migração por motivos familiares na sequência da migração de 

um familiar do marido. Estando perante uma amostra reduzida, as generalizações são 

impossíveis, mas os dados funcionam como hipóteses explicativas. Assim, preferimos 

lançar um apelo para a necessidade de se estudarem as questões de género com a 

mobilidade. Ainda sobre esta questão, as próprias respostas dos cientistas demonstram 

como as questões conceptuais de migração e mobilidade científica necessitam estar a par e 

par e não se excluem.  

Notamos também no nosso estudo que o país de origem parece ter alguma influência 

sobre diferenças em relação aos motivos atribuídos à emigração. Entre os investigadores 

russos, uma maioria (9) atribui razões profissionais à emigração. Já os investigadores 

ucranianos e bielorrussos atribuem maioritariamente razões económicas. Enquanto a Rússia 

vive um período de crescimento económico e com grandes projectos científicos em 

desenvolvimento na Ucrânia e na Bielorrússia a ciência ainda não tão grande organização. 

De seguida, descrevem-se as ideias desenvolvidas em cada uma destas categorias. 

a) Motivação económica 

Os cientistas que enfatizaram esses motivos frequentemente viviam dificuldades 

económicas em seu país e vieram para Portugal em busca de melhores condições de vida. A 

natureza económica da emigração ucraniana é, igualmente, confirmada pelas respostas a 
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diversos inquéritos sociológicos, em que cerca de 70% dos inquiridos afirmam que a saída 

do país deveu-se por razões económicas (Malynovska, 1996:25). 

“A vida na Ucrânia é muito difícil: ordenados miseráveis, base científica cada vez 

mais pobre. O país não tem recursos financeiros para muitas coisas, dentro as quais a 

ciência. Por isso, muitos dos meus colegas já saíram do país. Os mais novos, mais 

talentosos, continuam a sair da Ucrânia...” Entrevista nº 12, professor catedrático, 16 

patentes, cerca 300 publicações nacionais e internacionais, 4 mobilidades de longa duração, 

naturalidade ucraniana. 

 

“A Ucrânia é um país difícil para viver, e ainda mais para se fazer ciência…. Ganho 

aqui cerca de 15 vezes mais do que poderia ganhar lá….” Entrevista nº7, pos-doc, 2 

patentes, 30 publicações nacionais e internacionais, 4 mobilidades de longa duração, 

naturalidade ucraniana. 

 

“Eu e o meu marido já há muito tempo pensávamos em emigrar, principalmente por 

razões económicas. Na Bielorrússia, não é possível sobreviver com o ordenado de cientista. 

Os nossos ordenados não chegavam nem para pagar a renda, e quanto menos para comprar 

um apartamento. Queríamos ter filhos, mas a nossa situação financeira não o permitia. Para 

publicar artigos científicos, nós mesmos temos que pagar. Temos de adquirir por conta 

própria alguns materiais para os nossos estudos, e isso tudo na base dos nossos ordenados 

miseráveis. Os nossos pais ajudavam-nos muito, mas é uma vergonha pedir sempre 

dinheiro aos pais...” Entrevista nº2, pos-doc, 8 patentes, cerca 40 publicações nacionais e 

internacionais, 1 prémio nacional, 2 prémios internacionais, naturalidade bielorussa. 

 

Verifica-se que a razão económica prende-se com questões directamente salariais, 

mais estende-se a todo o contexto de trabalho com a aquisição de material, de livros, de 

serviços de tradução, etc. Finalmente, está patente nas entrevistas um sentimento de 

desgaste provocado por uma situação económica que provoca degradação das relações 

sociais e humanas. 

b) Motivação para desenvolver a carreira 

Os cientistas assumem também que procuram melhores condições de trabalho ou de 

perspectivas profissionais. As possibilidades de incentivo à ciência por parte do governo 

português – através da FCT – e da Europa – através de financiamentos europeus – abrem 

oportunidades a cientistas da Europa de leste. Este incentivo à investigação são referidos 

como fonte de atracão de pesquisadores do leste para Portugal.  
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“(…)Queria continuar a „crescer‟ na minha área profissional e o IST tem uma óptima 

reputação científica. Se estiver aqui em Portugal, mais fácil participar de projectos 

europeus, notícias sobre novos projectos, laboratórios, etc. chegam mais rápido. Além 

disso, em Portugal a burocracia em relação a vistos e título de residência de cientistas é 

menos difícil que noutros países…” Entrevista nº 13, pos-doc, 12 patentes, cerca 150 

publicações nacionais e internacionais, 1 prémio europeia, 4 mobilidade de longa duração, 

naturalidade russa. 

 

“(…) A Universidade Técnica é bastante conhecida dentro e fora da Europa, e acho 

que é importante ter experiência numa boa instituição…” Entrevista nº 5, pos-doc, 7 

patentes, 1 mobilidades de longa duração, 20 publicações nacionais e internacionais, 

naturalidade russa.  

 

Nestes excertos, temos de facto a motivação em avançar na careira científica em linha 

com as exigências de uma carreira internacional. Encontramos também nestes testemunhos 

a indicação que a selecção do país é criteriosa. A estratégia de opção dos cientistas é com 

efeito algo que é reconhecido ser na literatura uma opção racional, atenta e enquadrada no 

contexto competitivo entre instituições (Delicado, 2010; Bento et al, 2012). 

 Por outro lado, quando um cientista afirma como no excerto seguinte que a sua 

continuidade na profissão passa pela saída do seu país de origem, temos sem sombra dúvida 

associada à profissão de cientista mais que a mobilidade como deslocação temporária o 

fenómeno de emigração que poderá depois variar em termos de país de acolhimento.  

“(…) Aqui, eu tenho todas as condições para estudar. Não poderia nem sonhar com 

isso no meu país de origem por causa de falta de recursos nas instituições…” Entrevista nº 

4, pos-doc, 1 patente, 15 publicações nacionais e internacionais, nacionalidade bielorussa. 

 

         c)Motivação familiar 

Outra motivação importante para a migração foi a migração prévia de um parceiro. 

Num dos casos existe um dos membros do casal que inicia o projecto de emigração e que 

mais tarde pode vir a facilitar a vinda de outro elemento. Este fenómeno não deve ser visto 

como simples dado desinteressante. Em primeiro lugar tem relevância porque nestes casos 

solidifica-se a ideia de que a emigração passa por contactos personalizados. Mas por outro 

lado, também tem implicações políticas; a literatura sobre gestão da ciência refere o 
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processo de “career coupling relationship” (Wagner, 2006) que consiste num trabalho em 

parceria por dois cientistas que juntam a sua vida privada à sua vida profissional o que 

poderia ser sem dúvida olhado com mais cuidado pelas políticas científicas.  

 

“O meu marido já há 2 anos estava em Portugal e eu queria estar com ele… Vim para 

cá com um bebé pequeno e passou-se um tempo até abrir uma vaga para investigador na 

equipa dele. Foi então que entrei para o IST.” Entrevista nº 16, pos-doc, 8 patentes, cerca 

30 publicações nacionais e internacionais,1 mobilidade de longa duração, 1 prémio 

europeia, naturalidade ucraniana.  

 

Em geral, o tom destas entrevistas mostrou que a levantar a questão do “porquê?” não 

é sensível para estes cientistas porque para muitos vai levá-los a falar de experiências 

difíceis quer sejam económicas ou pessoais. Este aspecto foi aliás uma das dificuldades que 

ressentimos durante as entrevistas; as respostas fizeram-se muitas vezes com alguma 

hesitação, necessitando de algum tempo antes de formular uma resposta à pergunta. Sem 

dúvida que a nossa proximidade tanto em termos linguísticos como de experiência acabou 

por facilitar o processo da entrevista. Os entrevistados sentiram mais confiança e 

receptividade nas suas descrições e para nós o retrato destes investigadores também nos 

permitiu alguma reflexão acrescida em termos pessoais. 

 

4.2. Trajectória da imigração: importância da qualificação e das redes de relações 

científicas. 

Neste ponto iremos analisar alguns elementos que constituem a trajectória dos 

cientistas investigados nesta dissertação. Dimensões como a formação académica aquando 

a imigração para Portugal, o tipo de apoiou ou contrato recebido pelo país de acolhimento 

são factores que determinam a trajectória destes cientistas. Na amostra inquirida, os 

cientistas chegam à Portugal com elevado nível de qualificação sendo que a larga maioria 
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detinha o doutoramento quando emigraram para Portugal (no total 16 investigadores). 

Apenas 6 participantes tinham o mestrado ou a licenciatura quando deixaram o seu país. 

 

Gráfico 1- Nível de Formação Académica, no Momento da Emigração, por Pais de 

Origem. 

       Mas podemos observar uma diferença em termos de país de origem: os pesquisadores 

russos e ucranianos têm um nível de formação significativamente superior ao dos 

bielorrussos no momento da emigração.  

Quanto à sua inserção em Portugal é importante sublinhar que praticamente a metade 

destes cientistas (N=12) não recebeu qualquer bolsa de estudos em Portugal. O seu 

financiamento: vem (a) de projectos de investigação da Europa ou da FCT e portanto 

acontece de forma competitiva ou (b) do próprio IST na abertura de concursos de 

professores convidados. A restante metade dos entrevistados receberam bolsa de estudos do 

estado português (FCT). Podemos concluir que houve um ganho em termos de formação 

académica - brain gain- em instituições universitárias e científicas com a vinda de 

investigadores da Europa de leste. 
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Os seguintes excertos reforçam  a ideia de que estes investigadores já têm 

experiências de mobilidade científica noutro país antes de imigrar para Portugal e  têm no 

currículo várias participações em equipas internacionais. 

 

 “No momento de imigração, eu havia concluído o doutoramento e já tinha projectos 

desenvolvidos em Rússia, Polónia e França. Além disso, trabalhei como professor 

convidado na Alemanha….” Entrevista nº 12, professor catedrático, 16 patentes, cerca 300 

publicações nacionais e internacionais, 4 mobilidades de longa duração, naturalidade 

ucraniana. 

 

“Estava num pos-doc na Alemanha quando recebi a proposta para trabalhar no IST. 

Naquele momento já tinha projectos desenvolvidos na Alemanha e na Itália, além de ter 

participado em vários projectos na Rússia, Ucrânia e nos outros países. “Entrevista nº 13, 

pos-doc, 12 patentes, cerca 150 publicações nacionais e internacionais, 1 prémio europeia, 

4 mobilidade de longa duração, naturalidade russa. 

 

No que respeita a integração na comunidade científica portuguesa os cientistas do leste 

usavam diferentes estratégias, que abordamos a seguir.  

Estratégias integração na comunidade científica portuguesa. 

A forma como os investigadores entraram no mercado científico português foi 

categorizada em relações institucionais, relações personalizadas com investigadores e 

relações familiares. Estas diferentes estratégias foram identificadas nas entrevistas a partir 

das passagens que serão apresentadas seguidamente. Chamámos “relações 

interinstitucionais” ao conjunto de cooperações internacionais e convenções formalmente 

estabelecidas entre universidades, institutos ou laboratórios e pela via das quais os 

investigadores estabeleceram relações com Portugal.  

 “A universidade de São Petersburgo tem relações fortes com o Centro de Química 

Estrutural da UTL. Fui investigador principal de uma equipa russa que desenvolveu um 

projecto em conjunto com investigadores portugueses. Neste projecto, tínhamos boas 

relações quer interpessoal, quer interinstitucional. O projecto conseguiu excelentes 

resultados - 3 patentes, várias publicações e uma base de dados usada como base para os 

projectos futuros de Centro de Química Estrutural. Fui chamado a participar neste novo 

projecto, que durou 3 anos na UTL. (….) Então eu decidi ficar em Portugal”. Entrevista 

nº14, investigador, 2 mobilidades de longa duração, 11 patentes, cerca 200 publicações 

nacionais e internacionais, naturalidade russa.  
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“A nossa universidade tinha relações interinstitucionais com UTL e naquela altura no 

Centro de Química-Física Molecular desenvolvia um projecto muito semelhante ao meu. O 

meu orientador apresentou nossos dados ao seu colega português que acabo propor-me 

acabar o meu doutoramento em Portugal. Como aqui (na UTL) a base científica da minha 

área é mais moderna, aceitei logo a proposta”. Entrevista nº 5, pos-doc, 7 patentes, 1 

mobilidades de longa duração, 20 publicações nacionais e internacionais, naturalidade 

russa.  

 

Mesmo neste último excerto, houve para além de contactos institucionais, contactos 

interpessoais que facilitaram a inserção do investigador no IST. Olhemos agora para os 

contactos pessoais entre os cientistas de diferentes países. Aqueles que não contavam com 

convenções formalmente estabelecidas entre instituições, adoptaram outra estratégia que 

passou por colegas ou conhecidos que os ajudam a imigrar para Portugal. 

 

 “O meu orientador do trabalho final de mestrado foi o primeiro a sair para trabalhar 

em Portugal - no IST de Lisboa. Tínhamos um projecto inacabado que queríamos de 

concretizar. Temos uma boa relação interpessoal e muitos planos para o futuro. Foi ele 

quem me mostrou „o caminho‟ para concorrer à bolsa de doutoramento da FCT, que ganhei 

sem grandes problemas (naquela altura já tinha patentes, bastantes publicações, prémios 

nacionais, etc.)” Entrevista nº3, pos-doc, 9 patentes, cerca 500 publicações nacionais e 

internacionais, 1 prémio internacional, naturalidade bielorussa. 

 

“Quando cheguei a Portugal, já tinha projectos concluídos em Alemanha, México, 

Suécia e tinha muitos amigos e ex-colegas no meio científico. O meu colega, com quem 

havia trabalhado antes, convidou-me para desenvolver um projecto com o seu grupo na 

UTL e eu não recusei…” Entrevista nº7, pos-doc, 2 patentes, 30 publicações nacionais e 

internacionais, 4 mobilidades de longa duração, naturalidade ucraniana. 

 

Os contactos familiares são estratégias usadas principalmente por mulheres que 

migram para recompor a família.  

 “ Durante 3 anos em que o meu marido estava em Portugal, eu trabalhei na 

Alemanha, Rússia e França. Eu queria viver com o meu marido (…) Naquele tempo ele 

trabalhava na Universidade do Algarve e informou-me quando abriu uma vaga. Candidatei-

me (…)   fui escolhida e agora trabalhamos e vivemos junto (…) .” Entrevista nº10: 

professora catedrática, 6 mobilidades de longa duração, 2 prémios internacionais, cerca 200 

publicações, naturalidade russa. 

 

Como foi referido anteriormente, trata-se de casos em que as mulheres migram após a 

instalação do seu parceiro em Portugal. 
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Redes de relações científicas  

Observa-se a diversidade de países com os quais os investigadores mantêm relações 

científicas: grande parte dos investigadores (N=16) afirma manter relações científicas com 

investigadores no seu país de origem ou com investigadores de outros países europeus 

(N=15), entre outros. Estas cooperações científicas com outros países indicam o alto nível 

de internacionalização dos entrevistados. Afim de melhor compreender as relações 

estabelecidas com parceiros internacionais, recolhemos igualmente informação nos CVs 

acerca das relações científicas estabelecidas com outros países. Foram consideradas como 

relações científicas: o desenvolvimento de projectos de investigação em comum, produção 

científica conjunta (patentes ou publicações com investigadores dos outros países), a 

participação em conselho editorial de revistas científicas, e a colaboração com 

universidades estrangeiras enquanto membro honorário. Considerou-se que um cientista 

poderia ter relações científicas com vários países ao mesmo tempo.  

 

 

Gráfico 2- Pais Alvo nas Relações Científicas Internacionais. 
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No gráfico 2 podemos observar que a Rússia, a Alemanha e a França são países com 

os quais os entrevistados mantêm contactos privilegiados. Podendo-se explicar estas 

relações como remanescentes do período comunista, pois estes países mantiveram. 

4.3. Perspectivas futuras 

As perspectivas futuras da carreira científica em Portugal por parte de cientistas da 

Europa de leste variam em função do estatuto que os cientistas têm nas instituições 

portuguesas. Antes de mais, constata-se que nenhum dos inquiridos perspectivou abandonar 

a ciência e praticamente todos pretendem permanecer em Portugal no futuro. Neste 

momento de incerteza no plano económico, este dado é bastante significativo para 

compreender o comportamento futuro destes cientistas.  

       Porém detectam-se diferentes perspectivas de futuro nas entrevistas. Os cientistas que 

são professores catedráticos demonstram o desejo de permanecer em Portugal. Já têm uma 

carreira sólida e estabilidade na instituição; são elementos integrantes da instituição 

universitária e a sua perspectiva de futuro decorre das condições legais e administrativas da 

carreira docente em Portugal. 

“Tenho 60 anos, a minha família toda vive em Lisboa (2 filhos), tenho estabilidade 

profissional e financeira. Profissional pois como professor catedrático no IST estou 

envolvido em vários projectos interessantes, dou aulas em outras universidades dentro e 

fora de Portugal. Financeiramente pois tenho casa em Portugal e uma situação financeira 

confortável. Claro que ligo meu futuro com Portugal e com a universidade onde trabalho”. 

Entrevista nº 8, professor catedrático, 6 mobilidades de longa duração, cerca 400 

publicações, membro honorário de 3 universidades (de Ucrânia, América e Polónia), 

naturalidade ucraniana.  

 

 Já os investigadores mais jovens frequentemente dependendo de bolsas de pos-doc 

ou de projectos da FCT não traduzem o mesmo discurso. Apesar destas bolsas lhes 

permitirem desenvolver as suas actividades científicas, elas têm duração limitada, e 

apresentam pouca estabilidade de emprego. Mesmo assim, o sentimento de paixão pela 
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ciência move estes jovens pesquisadores ao ponto de considerarem reorganizar a sua vida 

sociofamiliar em função da carreira e a emigrar mais uma vez para continuar a fazer 

ciência. 

“Sim, quero ficar em Portugal. A minha filha nasceu cá e já compramos uma casa 

(…). Em Portugal a vida do cientista é cheia de incertezas. Tem-se certeza somente até o 

fim dos projectos e depois não se sabe o que pode acontecer. Dependemos exclusivamente 

do ministério da ciência que cria (ou não) oportunidades de investigação… espero que a 

situação financeira em Portugal melhore, caso contrário tenho propostas para trabalhar 

noutras universidades europeias, mas vou ter muita pena de ter que emigrar outra vez.” 

Entrevista nº 7, pos-doc, naturalidade ucraniana. 

 

“Não sei se quero ficar em Portugal, a situação económica é muito difícil. A FCT já 

não dá bolsas para estrangeiros. Ficarei até o fim do nosso projecto (fim de 2013) mas 

depois veremos…. agora na Rússia há grande interesse por especialistas de ciências 

exactas. Os ordenados de lá já são similares aos que recebemos cá, e as possibilidades de 

uma posição permanente são maiores.” Entrevista nº 6, pos-doc, 4 patentes, cerca 30 

publicações nacionais e internacionais, 2 mobilidades de longa duração, naturalidade russa. 

 

A situação económica em Portugal, contrasta com o crescimento económico  e o crescente 

interesse em recursos humanos altamente qualificados de países como Rússia que pode 

provocar  o retorno dos cientistas para o seu país de natal. 

 

5. Conclusão 

 

A reflexão proposta aqui cingiu-se a um fenómeno recente que se concretizou 

sobretudo a partir do ano 2000 em Portugal e que se apelidou da emigração do Leste. Ao 

centrar-nos nos investigadores do leste instalados em Portugal quisemos mostrar de forma 

empírica:  

- como o estudo das migrações é importante e como este cruzado com estudos em 

ciência e tecnologia permite ter uma visão ampla dos recursos humanos em C&T sendo este 

conhecimento pertinente hoje para o desenvolvimento de qualquer estado. 
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- como um estado pode alterar os papéis desempenhados nos processos de emigração. A 

possibilidade de papéis diferentes mas simultâneos dos países nos fenómenos das 

migrações é reconhecida na literatura (Papademetriou et al., 2006). Com este trabalho 

exploratório, quisemos sublinhar um papel de país de acolhimento desempenhado por 

Portugal. É importante ter em conta para influenciar práticas mais flexíveis nas políticas de 

emigração e cruzá-las com desígnios de desenvolvimento científico e universitário nacional 

Em termos de pesquisa, observamos que por um lado faltam dados acerca dos 

investigadores do leste em Portugal como faltam dados acerca dos investigadores 

estrangeiros em Portugal. Ora, este é elemento importante pois permitiria melhor perceber 

os mecanismos de atracção e integração e poderia resultar em recomendações políticas nos 

modelos de governança de recursos humanos em C&T. 

Ao contactarmos mais directamente com investigadores do leste europeu instalados em 

centros de investigação portugueses, constatámos a sua plena integração na comunidade 

científica não só portuguesa como internacional. Além disso, demos conta de que os 

cientistas da Europa de Leste mantêm, na maior parte dos casos, relações estreitas e 

regulares com o meio académico do país de origem. Estes investigadores, sendo alguns 

seniores, constituem já nalguns casos pontos nodais em redes transnacionais de 

transferência de conhecimento.  

Finalmente, voltando à questão conceptual que aqui foi base da nossa reflexão, a saber o 

quanto seria útil usar termos como imigração e mobilidade, podemos reiterar as conclusões 

de Wagner (2009) que diz não haver um único tipo de mobilidade mas diversos tipos. Pelo 

contrário, pensamos que poderíamos aqui abrir a agenda de investigação para melhor 

explorar as condições dos cientistas imigrantes em Portugal, as suas trajectórias, 

motivações e as conexões mantidas com investigadores e instituições estrangeiros. Como 
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vimos os contextos alteram-se e pode rapidamente emergir uma tendência de nova 

mobilidade ou retorno da parte destes cientistas. 
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Guião suporte à entrevista narrativa 

 

1. PERFIL 

-Sexo 

-Nacionalidade 

-Idade 

-Estado civil 

-Filhos 

-Residência 

2. CONTEXTO FAMILIAR 

- Em que aldeia/cidade nasceu, onde foi criado? 

-Qual a profissão dos pais? 

-Cresceu com investigadores? 

-Os pais têm experiência de imigração (nacional/internacional)  

3. PERCURSO IMIGRAÇÃO PARA PORTUGAL 

- Quais os principais motivos de imigração? 

- Quando decidiu imigrar?  
-Qual era o nível de educação no momento de imigração? 

- Se teve algum experiência precoce no estrangeiro 

-Como é que estabeleceu o contacto com Portugal? 

-A decisão de emigrar foi bem recebida para seu parceiro/ família 

Frequentou escola de línguas?- 

4. CAREIRA CIENTÍFICA EM PORTUGAL 

- Há quanto tempo se encontra em Portugal? 

- Desde a sua chegada desempenhou actividade na investigação? 

- Há quanto tempo trabalha nesta instituição? 

PERCURSO DE EDUCAÇÃO EM PORTUGAL 

- Qual nível de formação que adquirir em Portugal  
a) Mestrado 

b)Doutoramento 

c)Pós -Doutoramento 

PRODUTIVIDADE 

-Recebeu algum prémio? Quantos, quando e por que instituição? 

- Se tem patentes 

- Tem publicado artigos em revistas nacionais e internacionais? 

- Em que projectos encontra-se actual envolvido? Quantas já foram concluídas? 

REDES DE RELAÇÕES 

- Tem relações profissionais com investigadores do país de origem? 

-Está inscrito ou participa em algum fórum no seu pais de origem? 

- Desenvolve projectos no estrangeiro e no seu país? 

- Já teve ocasião visitas infra-estruturas chave e centros de investigação no seu país? 

5. PERSPECTIVAS FUTURAS 

- Se confrontou alguma limitação através de qual tenha obrigado a desistir de alguma escolha  

- Se pretende permanecer em Portugal? (se não 3 razões) 

- Considera algum dia a abandonar a ciência? 


