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Resumo 

Num mundo cada vez mais global e interdependente, onde as questões de Segurança são 

percepcionadas como de interesse nacional, os constantes fluxos migratórios acabam 

representam uma ameaça a que os executivos nacionais têm que responder com a maior 

agilidade e eficiência possível.  

Reconhecendo que vivemos numa sociedade aberta e cada vez mais heterogénea, as 

permanentes entradas e saídas de cidadãos estrangeiros em território nacional geram um 

sentimento de desconforto e de insegurança junto das sociedades de acolhimento. Como tal, 

nos países escolhidos como de destino, têm sido criados instrumentos para solucionar essas 

percepções, sendo as Políticas Públicas de Segurança fundamentais nesta matéria. Neste 

sentido, a adaptação da legislação em matéria de imigração acaba por se inscrever no âmbito 

das Políticas Públicas de Segurança, uma vez que, e através da sua aplicação, será possível 

salvaguardar os bens e valores que a Sociedade considera de mais valiosos.  

Assim, procurar-se-á aferir o nexo de causalidade entre a imigração e a definição de Políticas 

Públicas de Segurança, por forma a compreender a complexidade subjacente a uma 

problemática cada vez mais complexa como a da complexa gestão dos fluxos migratórios 

numa sociedade multicultural. 

Abstract 

In a world increasingly global and interdependent, where issues of security are perceived as of 

national interest, the constant migration flows pose a threat to the national executives, which 

have to respond with the greater agility and efficiency possible.  

Recognizing that we live in an open and heterogeneous society, the permanent entry and exit of 

foreigners in the country generate a feeling of uncertainty among the host societies. As such, 

countries have been developing tools to address such perceptions, and the Public Security 

Policies are fundamental in this regard. In this sense, the adaptation of legislation on 

immigration will contribute to the safeguard of the assets and values that the host society 

considers more valuable.  

Thus, we will seek to assess the link between immigration and the definition of Public Security 

Policies in order to better understand the complexity underlying an issue increasingly complex 

as the complex management of migratory flows in a multicultural society. 
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Introdução 

Esta dissertação de mestrado insidirá sobre o tema “Políticas Públicas de Segurança em 

Portugal: Aplicação ao Caso da Imigração, 1992‐2009”, reconhecendo que, num mundo cada 

vez mais interdependente, as fronteiras nacionais têm vindo a esbater-se, afirmando-se aquele 

que será, talvez, o principal desafio que os legisladores nacionais enfrentam actualmente: uma 

Sociedade cada vez mais heterogénea, onde os cidadãos estão mais informados sobre aquilo 

que os rodeia, pelo que exercerão uma maior pressão junto do legislador, que terá que tomar 

em consideração um maior leque de exigências no acto da tomada de decisão política. 

Consciente desta realidade, procurar-se-á construir uma síntese dos principais 

mecanismos a que o nosso país tem recorrido para que, e em termos de manutenção de um 

clima de segurança e estabilidade, seja possível lidar com a progressiva integração de 

imigrantes na sociedade portuguesa. 

Portanto, e atentando a toda esta “nova” realidade, torna‐se preponderante recorrer a uma 

perspectiva construtivista de análise, reconhecendo que a realidade em que vivemos resulta da 

interacção com o outro. Um autor de relevo nesta matéria é Emanuel Adler, que apresenta o 

Construtivismo como “o pensamento que defende que o mundo material se forma e é formado 

pela acção humana”
1
, acreditando que a realidade social acaba por ser resultado das diversas 

experiências sociais e percepções humanas dos vários agentes que a constituem. Assim, ao 

associarmos a teoria construtivista à imigração, torna-se importante debruçarmo‐nos sobre a 

questão das “percepções‖, que podem ser influenciadas de diversas maneiras e por diversos 

factores, nomeadamente pela educação, discursos e opiniões de personalidades de 

reconhecido mérito, ou os padrões definidos como normais ou desviantes
2
. Em suma, 

procuraremos partir da ideia base do Construtivismo de que “segurança e ameaça não são 

questões fixas e de abordagem objectiva; são também socialmente construídas”
3
.  

Dadas estas considerações, a abordagem académica que mais se adequa para a 

explicação da problemática subjacente ao tema em discussão é a da “Escola de Copenhaga”, 

que tem como principais autores Barry Buzan, Jaap de Wilde e Ole Waever. A sua perspectiva 

de análise permite uma mais fácil, embora sempre subjectiva, compreensão daquilo que 

interliga a Segurança e a Imigração, o que se deve à apresentação de um conceito inovador: 

“Segurança Societal‖. Entende-se a Segurança Societal como o estádio no qual não se 

identifica qualquer perigo para a identidade, cultura, valores, língua ou religião da comunidade 

dominante, existindo dessa maneira um clima de sustentabilidade para a evolução desses 

costumes, valores e identidades. Assim, o conceito de segurança societal depende bastante da 

                                                           
1
 Cfr. BERGER, Peter L. and LUCKMANN, Thomas, The social Construction of Reality; a 

Treatise in the Sociology of Knowledge, London, Penguin Books, 1991 
2
 Cfr. Ibid.Ibidem 

3
 Cfr. SANTO, Ricardo Valentim Marques Carvalho do Espírito, A Questão da Securitização da 

Imigração Chinesa em Portugal no Quadro da União Europeia, Faculdade de Economia 

daUniversidade de Coimbra, Julho de 2009, pp. 24‐34 
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“habilidade da sociedade em resistir no essencial do seu caracter à mudança de condições e 

das possíveis ou actuais ameaças”
4
. Logo, realidades como o multiculturalismo e a diversidade 

de valores e identidades, são entendidas como factores que podem levar a um relativo 

sentimento de insegurança societal, que por sua vez constitui uma ameaça à segurança interna 

de qualquer Estado.  

Contexto de Desenvolvimento 

Em Portugal, o Estado tem assumido desde sempre um papel fundamental na garantia da 

Ordem e da Segurança, porém, as mudanças constantes com que as sociedades se deparam 

actualmente, são cada vez mais diversificadas e com características às quais o Estado 

Português tem procurado adaptar-se. Esta adaptação tem sido pautada pelas obrigações 

decorrentes da integração em algumas instituições internacionais que pressupõem o 

cumprimento de um determinado tipo de regulamentação.  

Reconhecendo que Portugal viveu durante muito tempo fechado sobre si, a integração na 

União e o próprio processo de globalização, têm funcionado como uma alavanca na 

progressiva abertura de Portugal ao exterior, fundamental ao nível económico e comercial, mas 

com algumas consequências muitas vezes complexas de gerir. A entrada de um número 

crescente de imigrantes, das mais diversas proveniências, tornam difícil a tarefa do legislador, 

que tem que estar atento a todos esses pormenores e providenciar uma resposta cabal aos 

desafios que lhe são colocados. Para Portugal, que até há pouco tempo era caracterizado por 

ser um país de emigração, nos últimos anos tem‐se afirmado como um país de imigração, 

muita da qual proveniente do centro‐leste europeu, nomeadamente de alguns dos novos países 

que integraram as comunidades
5
.  

Assim sendo, o estudo a que nos propomos reveste especial importância, para que melhor 

consigamos compreender a influência que, efectivamente, tanto a participação de Portugal na 

União Europeia como o aumento do fluxo de imigrantes no nosso país tem influenciado a 

tomada de decisão, no sentido de melhor responder a um progressivo estremecer do 

sentimento de segurança no nosso país. 

Objecto de Estudo e sua Delimitação 

Neste sentido, o principal objecto de estudo irá incidir sobre a análise das Políticas 

Públicas de Segurança que Portugal tem produzido ao longo do período em estudo. Será, 

portanto, de acordo com a análise daquelas que são as principais directivas que têm sido 

definidas pelos orgão competentes, resultantes do debate entre as respectivas estruturas de 

conversão, que se irá procurar analisar a forma como o progressivo aumento da imigração em 

                                                           
4
 Cfr. BUZAN, Barry, WAEVER, Ole, WILDE, Jaap, COLO, Boulder, Security: a New 

Framework for Analysis, Lynne Rienner, 1998 
5
 Cfr. IMIGRANTES SOMOS TODOS, Disponível em http://imigrantes.no.sapo.pt/page2.html, 

Consultado no dia 9 de Maio de 2010  

http://imigrantes.no.sapo.pt/page2.html
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Portugal tem representado uma evolução normativa naquilo que concerne às respostas que se 

vão instituindo para responder a este novo desafio.  

Para analisar o próprio conceito de Política Pública bem como todo o processo que lhe 

está subjacente, um autor de extrema importância será Andrew Heywood que afirma se tratar 

de um processo relativamente espontâneo que, numa primeira fase, parte da análise das 

exigências e das necessidades da população, que são, de seguida, percepcionadas pelos 

canais de comunicação (canais estes constituídos pelos grupos de interesse, meios de 

comunicação social e opinião pública) que, posteriormente as enviam para as estruturas de 

conversão (constituídas pelo Presidente da República, Governo, Assembleia da República e os 

diversos elementos que, nos diversos níveis hierárquicos, dão forma à Burocracia), que vão 

converter essas necessidades em políticas propriamente ditas
6
.  

Assim, como pretendemos abordar as Políticas Públicas que tratam da Segurança, vamos 

analisar aquelas que tratam dos bens que nós pretendemos ver respeitados e valorizados, o 

que faz com que Política Pública de Segurança seja também uma parte da Política Nacional. 

Deste modo, quando falamos em Política de Segurança debruçamo-nos sobre um conjunto de 

acções que implicam: a definição dos objectivos, dos meios para os alcançar e das decisões 

sobre como os empregar em acções concretas. Estas acções políticas estão, no entanto, 

condicionadas não só pelos objectivos e meios mas também pelo meio e pelo tempo em que 

são estabelecidas. Tal facto assume especial evidência se reconhecermos que não vivemos 

isolados e que uma decisão que para nós é profícua pode ter efeitos adversos para outrem. 

Assim se percebe como a Política é um “Jogo Permanente”.  

Objectivos da Investigação 

O principal objectivo de estudo prende-se com a necessidade de compreender a forma 

como Portugal se tem definido em termos de Políticas Públicas de Segurança, essencialmente 

após a adesão ao Acordo de Schengen em 1992, no sentido de criar mecanismos diversos que 

lhe permitam alcançar um patamar relativo de garantia da Segurança na Sociedade 

Portuguesa. Torna‐se necessário compreender que algumas das principais alterações sofridas 

no panorama nacional são consequência da adesão de Portugal em 1986 às então 

Comunidades Europeias. Assim, adesão ao Acordo Schengen em 1992, traduzido numa 

convenção entre vários Estados europeus com o pressuposto da definição de uma política de 

livre circulação de pessoas no espaço que geograficamente corresponde a Europa. Portanto, 

eis um dos principais elementos nesta análise, a União Europeia, no sentido de aferir a forma 

como esta consegue influenciar a tomada de decisão, nomeadamente em Portugal, em 

específico na área da Segurança. 

É neste contexto de acção que se pretende analisar a problemática das migrações 

internacionais, que como sabemos, foram, e sempre têm sido, alvo de debate ao longo da 

                                                           
6
 Cfr. HEYWOOD, Andrew, Politics, Houndmills: MacMillan, cop. 1997 
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História, analisadas através das diversas fases de deslocamento de populações, suscitando os 

mais diversos desafios. É, por isso, que esta análise representa uma utilidade extrema, uma 

vez que, com a afirmação do processo de globalização, o número de imigrantes tenderá a 

aumentar. Assim se procurará perceber a dificil realidade dos imigrantes e, essencialmente, 

compreender o quão politizada é a definição do próprio termo migrante. Para as Nações 

Unidas, a definição de migrante internacional consiste numa pessoa “who stays outside their 

usual country of residence for at least one year”
7
. Com esta definição percebe‐se a relativa 

margem de manobra para a classificação dos migrantes. O que os faz migrantes? Quanto 

tempo precisa de estar longe das suas casas para poderem ser considerados migrantes? Que 

motivações têm que estar na base desse fluxo? Económicas, culturais, sociais, políticas? O 

que é que faz um imigrante tornar‐se irregular, e ilegal, que critérios são seguidos? Enfim, são 

respostas que são estabelecidas no foro interno dos Estados, onde as idiossincrasias, os 

valores e as culturas os tornam distintos.  

Portanto, para compreender a realidade dos imigrantes há, primeiramente, que reconhecer 

que a sua classificação depende essencialmente de “decisões políticas sobre quem deve ou 

não ser contabilizado e, o que é ainda mais importante, sobre o que deve ou não ser tornado 

público.”
8
 Importa, então, compreender a forma como Portugal se tem constituído em termos 

definição de Políticas Públicas, numa área de intervenção que se apresenta cada vez mais 

complexa. Portugal, país tradicionalmente conhecido por ser um país de emigrantes, tem sido 

identificado nos últimos anos como um local atractivo para imigrantes de destinos diversos, 

longe dos tradicionais fluxos provenientes das antigas províncias ultramarinas. Hoje, a Europa 

de leste impõe‐se, bem como a China e o Brasil. Neste sentido, a definição de políticas 

públicas vai ser influenciada por diversos elementos, como por exemplo grupos de pressão 

provenientes dos países de origem desses imigrantes. É por isto que os esforços na definição 

de Políticas Públicas em matéria de imigração “assumem um carácter transversal face aos 

domínios de actuação política, exigindo por isso, no que diz respeito ao seu planeamento e 

execução, níveis extraordinários (e formas extraordinárias) de coordenação”
9
.  

Questão Central e Questão Derivada 

Por ser um tema de relevância, a principal hipótese de estudo consiste em explorar sobre 

o processo de definição de Políticas Públicas de Segurança em Portugal e averiguar a forma 

como o mesmo é influenciado pela conjuntura (espaço‐tempo) em que são definidas, isto é, em 

que medida a realidade migratória entre 1992 e 2009 influenciou a produção de Políticas 

Públicas de Segurança no nosso país. Esta ligação impõe‐se a partir do momento em que se 

reconhece que a “análise da evolução da população estrangeira em Portugal não pode ser 

                                                           
7
 Cfr. KOSER, Khalid, International Migration. A very short Introduction,  Oxford University 

Press, 2007, p.5 
8
 Cfr. PAPADEMETRIOU, Demetrios G., A Europa e os seus Imigrantes no Século XXI, 

Fundação Luso‐Americana para o Desenvolvimento Cadavalgráfica, Lisboa, Janeiro de 2008, 

pp.17‐18 
9
 Cfr. Ibid. Ibidem, p.37 
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dissociada das alterações legislativas ocorridas nos períodos em referência”
10

. Pretendemos, 

assim, explorar de que modo as principais mudanças nos fluxos migratórios se relacionam com 

a definição de legislação mais ou menos flexível em matéria de Segurança. Por isto, tem toda a 

importância analisar o Acordo Schengen, que em muito contribui para a progressiva 

diversificação dos fluxos e das respostas legislativas que lhe são ministradas.  

Como questão derivada, emerge a própria percepção de segurança e a forma como esse 

sentimento, sempre subjectivo, se tem vindo a introduzir no seio da sociedade portuguesa. No 

fundo, procuraremos saber de que forma é que a progressiva abertura das fronteiras nacionais 

tem “construído” uma determinada imagem interna relativamente aos fluxos externos. Sabemos 

que a nossa História sempre foi caracterizada pelo contacto com outros povos. Porém, tal 

situação ocorria fora do território nacional, onde eram os próprios portugueses que adaptavam 

e procuravam absorver todas essas idiossincrasias. Actualmente, o processo inverteu-se, 

sendo os portugueses que têm que lidar com novas culturas e realidades no seu “espaço”. Ora, 

e sabendo de antemão que tal facto nem sempre é facilmente aceite, acusações e más 

interpretações são frequentes, não só como justificação dos males internos mas também para 

justificar o incómodo que os nacionais sentem pela presença de alguém alheio ao seu território, 

á sua cultura, à sua Nação. 

Tendo em consideração estas duas questões, procuraremos desenvolver um estudo que 

permita responder às necessidades crescentes para a compreensão de uma temática com que 

nos debatemos todos os dias sem lhe prestar a atenção devida. 

Metodologia 

A nível metodológico, a análise em causa irá privilegiar o método indutivo, partindo de 

várias questões específicas, particulares, procurando chegar a uma conclusão geral, mais 

ampla, para que, dessa forma seja possível compreender melhor alguns dos preceitos, 

características que estão por trás das grandes questões que todos os dias discutimos nos mais 

diversos âmbitos.  

De acordo com este método, incidir‐se‐á numa profunda análise documental, através de 

fontes primárias e secundárias bem como no recurso a webgrafia de referência, procurando 

conciliar diferentes fontes de informação, de pesquisa, quer qualitativa quer quantitativa, para 

que se consiga uma análise fidedigna e susceptível de discussão junto da comunidade 

interessada nestas questões. Assim, ter-se‐á como principais instrumentos de análise, os 

diversos tipos de legislação nacional sobre Segurança e sobre Imigração, regulamentos e 

directivas da União Europeia, bem como a informação disponibilizada pelos próprios serviços 

que directamente lidam com a imigração em Portugal, em especial o Serviço de Estrangeiros e 

                                                           
10

 Cfr. Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo, SEF, disponível em www.sef.pt , consultado 
em 17 de Novembro de 2009, 23h30 

http://www.sef.pt/
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Fronteiras, Ministério dos Negócios Estrangeiros e Ministério da Administração Interna e 

mesmo o próprio Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural.  

Este trabalho estará também apoiado por um profundo apoio bibliográfico, relacionado 

com a Segurança e as Migrações obtido junto da Biblioteca do Instituto Superior de Ciências 

Sociais e Políticas e do Centro e Estudos da População Economia e Sociedade, da Biblioteca 

Nacional em Lisboa, assim como a informação disponibilizada pelo Serviço de Estrangeiros e 

Fronteiras e mesmo pelo Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, bem como 

diversas instituições que tenham uma intervenção, directa ou indirecta nestas matérias. 

O trabalho de investigação será ainda acompanhado por várias sessões de orientação 

com os respectivo orientador e co‐orientador, para que sejam esclarecidas as dúvidas que 

possam surgir, para que seja compilada a informação que permita explicar e compreender tal 

realidade. 

Será, portanto, desta forma que se abordará o tema escolhido, tentando-se alcançar o 

maior rigor e veracidade possível, para que, sem deturpar aquela que é a realidade, mostrar 

um Portugal em constante transformação, em constante diálogo intercultural, fazendo “jus‖ à 

sua fama de país aberto ao exterior, ao contacto com gentes de diferentes culturas, mantendo 

uma tradição que se iniciou no século XV com as primeiras expedições dos navegadores 

portugueses, embrião daquilo que hoje representa o processo de globalização.  
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Capítulo I – Política, políticas e políticas públicas 

1.1.O Homem e a Política: Uma Relação Intrínseca? 

Desde sempre, temos tido a oportunidade de assistir a tentativas por parte do Homem em 

se estabelecer e viver em contacto com o outro, de forma harmoniosa e ordeira. Porém, e 

apesar das inúmeras tentativas, aquilo a que nas mais das vezes se assistiu, foi a uma simples 

incapacidade para o relacionamento. Segundo alguns autores, a razão para tal realidade, 

reside no simples facto de que sempre “que se agrupavam em cidades, como ignoravam tudo 

da arte política, faziam-se mal mutuamente, de tal modo que de novo se dispersavam e assim 

pereciam”
11

. Então, desde cedo se reconheceram as dificuldades de coexistência, que tendiam 

a ser suplantadas pelo simples facto de que o Homem, como ser relacional, precisava de 

manter o contacto com o seu semelhante. Era, portanto, imperioso, reflectir sobre a melhor 

forma de chegar a um nível determinado de organização, uma vez que o Homem não 

consegue subsistir “orgulhosamente só”.  

Contudo, e apesar de todas estas dificuldades, fruto do seu carácter permanentemente 

criador, o Homem optou por não se bastar por esta simples inconstância e procurou formas de 

combater tal realidade. A originalidade da criação culminou no aparecimento da Pólis, cujo 

principal objectivo, segundo Aristóteles “consiste em assegurar aos cidadãos, não só viver, isto 

é, a vida e a sua conservação (zein), mas o bem‐viver (euzein)”
12

.  

Por tudo isto se reconhece o carácter inovador do Homem, que vive constantemente na 

procura de acrescentar algo à natureza. Entendemos, assim, as palavras de José Adelino 

Maltez quando afirma que “a Pólis, e a ordem política que lhe está associada não é simples 

produto do homem como animal naturalmente gregário, mas antes consequência do Homem 

como animal racional”
13

. Platão, afirmava mesmo que a “origem da sociedade reside na 

impotência em que cada homem se encontra para bastar-se a si mesmo e a necessidade que 

tem de muitas coisas: uma cidade tem a sua origem, segundo creio, no facto de cada um de 

nós não ser auto-suficiente, mas sim necessitado de muita coisa”
14

.  

Considerando o papel criador do Homem, percebemos que sempre procurou ultrapassar o 

estádio de natureza, estádio primário. A Pólis surge, portanto, e de acordo com as palavras de 

Ortega Y Gasset, como a “superação da casa, a criação de uma entidade mais abstracta e 

                                                           
11

 Cfr. JACINTO, José Luis de Moura, A Nudez do Político, ISCSP, Lisboa, 2004, p. 13 
12

 Cfr. PRÉLOT, Marcel e LESCUYER, Georges Lescuyer, História das Ideias Políticas, Da 
Cidade Antiga ao Absolutismo do Estado, Volume I, Tradução Regina Louro, Editorial 
Presença, p.89 
13

 Cfr. MALTEZ, José Adelino, Princípios de Ciência Política: Introdução à Teoria Política, 2ª 
Edição, ISCSP, 1996, p.33 
14

 Cfr. Platão, A República, trad. Port., de Maria Helena da Rocha Pereira, Lisboa, Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1967, II, 360b, p. 72 in MALTEZ, José Adelino, Princípios de Ciência 
Política: Introdução à Teoria Política, 2ª Edição, ISCSP, 1996, p.33 
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mais alta que o oikos familiar”
15

. Por isto, se “criou um espaço suis generis, novíssimo, em que 

o homem se liberta da planta e do animal, deixa estes de fora e cria um âmbito à parte, 

puramente humano”
16

. Esta nova realidade, este novo espaço, mais não é do que “o espaço 

civil, a cidade racional do ius, a opor‐se ao campo vegetal, do rus”
17

.  

Vai ser assim que, associada à Pólis, surge a “Política”, cuja principal função assenta na 

coordenação e na gestão entre os diferentes interesses, considerando “o bem político maior, a 

conciliação entre a liberdade e o poder, entre a autoridade e os valores, entre a estruturação 

vertical e a estruturação horizontal”
18

, através da qual se consegue chegar a um novo patamar 

base na estruturação das nossas Sociedades, onde podemos encontrar a Justiça. A verdadeira 

arte de governar é, então, governar de acordo com a liberdade e com a justiça. Confirma-se, 

portanto, que o “agregado político é construído por meio de acções humanas orientadas por 

uma certa ideia, onde não há reprodução passiva de um sentido apriorístico, mas uma 

interacção, uma forma de adesão constitutiva à ideia de obra”
19

. Consequentemente, toda a 

Política deve ser feita em nome de uma necessidade. É, por tudo isto, que concordamos com 

Andrew Heywood, quando diz que “Politics is exciting because people desagree”
20

, dando a 

noção da Política como elemento dinâmico e conciliador da sociedade. 

Devemos, assim entender a Política de acordo com perspectiva de Platão, como a “arte de 

governar os Homens com o seu consentimento”
21

. Esta definição aplica-se perfeitamente à 

nossa análise, uma vez que, se consideram todas as necessidades do Homem, que por ser 

naturalmente interactivo necessita de se relacionar, mas como tem interesses e necessidades 

diferentes, carece de um determinado grau organização para melhor conciliar esses interesses 

e assim evitar que a liberdade e os interesses de uns ponham em causa a liberdade e os 

interesses de outros. A Política vem impor, tal como acontece em Democracia, uma certa 

noção de Estado de Direito, civismo, cidadania. É, portanto, normal, que a Política seja muitas 

vezes “portrayed as a process of conflict resolution, in which rival views or competing interests 

are reconciled with one another”
22

. 

Entendendo a Política como “solucionador de conflitos‖, torna-se fundamental abordar a 

figura do Estado, que tem o papel de, através da Política, assegurar a orientação e a 

coordenação dos interesses divergentes. No seguimento desta explanação, e de acordo com 

                                                           
15

 Cfr. GASSET, Ortega Y, A Rebelião das Massas, 1930, trad. Port. De Herrera Filho, Rio de 

Janeiro, Libro Ibero‐Americano, 1971, pp. 169-170, in MALTEZ, José Adelino, Princípios de 

Ciência Política: Introdução à Teoria Política, 2ª Edição, ISCSP, 1996, pp.34‐35 
16

 Cfr. Ibidem, pp.34‐35 
17

 Cfr. Ibidem, pp.34‐35  
18

 Cfr. MALTEZ, José Adelino, Princípios de Ciência Política: Introdução à Teoria Política, 2ª 
Edição, ISCSP, 1996, p.35 
19

 Cfr. Ibidem, p.36 
20

 Cfr. HEYWOOD, Andrew, Politics, Macmillan Foundations, 1997, London, p.3 
21

 Cfr. PRÉLOT, Marcel e LESCUYER, Georges, História das Ideias Políticas, Da Cidade 
Antiga ao Absolutismo do Estado, Volume I, Editorial Presença, 2011 p.72 
22

 Cfr. HEYWOOD, Andrew, Politics, Macmillan Foundations, 1997, London, p.4 



Políticas Públicas de Segurança em Portugal: Aplicação ao Caso da Imigração, 1992‐2009 

Jorge Piteira Martins 
 

16 
 

Jean Bodin, o Estado é a instituição organizada política, social e juridicamente, que é 

responsável pela organização e pelo controle social
23

. Segundo Weber, o Estado é a entidade 

que possui o monopólio do uso legítimo da acção coercitiva. A Política, neste contexto, poderá 

ser entendida como qualquer actividade em que o Estado tome parte, de que resulte uma 

distribuição relativa da força. Como tal, o Estado dispõe de uma série de disposições jurídicas 

e sociais que têm como finalidade regulamentar a vida em sociedade. Portanto, o Estado 

(enquanto comunidade política) é uma organização que detém o monopólio da força física e 

legítima no interior de um determinado território.  

Portanto, cabe ao Estado, traçar as principais directrizes que visem atingir aquilo que 

muitos definem como o “bem comum”, considerando, a imensa diversidade de valores e 

ideologias, gerindo a “coisa pública” com a maior integridade possível. Este bem comum, deve 

ser entendido como “a realização de uma política que vise sanar problemas sociais, tais como 

a desigualdade, a desnutrição, bem como oferecer serviços como a educação, saúde, 

saneamento básico e geração de empregos”
24

. 

1.2. O que é uma “política”? 

Compreendendo, aquilo que é a “Política”, partimos para uma nova etapa, relacionada com 

a compreensão da “política”, enquanto parte constituinte da “Política”. Como sabemos, o tema 

da nossa pesquisa assenta na análise das políticas públicas, pelo que consideramos ser de 

extrema importância analisar o que é uma “política”, para que consigamos perceber aquilo que 

uma “política”, de facto, representa no âmbito geral da “Política”.  

Partindo de um ponto de vista mais amplo, o Chambers’s Dictionary define uma “política” 

como “a course of action, especially one based on some declared and respected principle”
25

. 

Portanto, uma “política” deve ser, inicialmente, entendida como uma acção, assente numa 

determinada premissa valorativa que a encaminha num determinado sentido. Aqui, remete-se o 

debate para questões mais polémicas, por exemplo, relacionadas com as características 

culturais de determinada sociedade.   

Uma outra definição interessante que talvez se ajuste na perfeição aos propósitos da nossa 

análise é a apresentada pelo Oxford English Dictionary que, apresenta a “política” como “a 

course of action adopted and pursued by a government, party, ruler, statesman…”
26

. Aqui, 

permanece a noção de acção, sendo que neste segundo caso verificamos já uma 

especificação, uma vez que a acção, qualquer que seja ela, é desempenhada por 

determinadas entidades específicas, nomeadamente os Órgãos de Soberania do Estado. 

                                                           
23

 Cfr. Ibidem, p.5 
24

 Cfr. Política e o Respeito à Coisa Pública, Disponível em 
http://pt.shvoong.com/humanities/384462-pol%C3%ADtica-respeito-%C3%A0-coisa-
p%C3%BAblica/, Consultado no dia 30 de Dezembro de 2009, 21h30 
25

 Cfr. HILL, Michael, The Public Policy Process, Fourth Edition, Pearson Education Limited, 
2005, p.6 
26

 Cfr. Ibidem, p.6 

http://pt.shvoong.com/humanities/384462-pol%C3%ADtica-respeito-%C3%A0-coisa-p%C3%BAblica/
http://pt.shvoong.com/humanities/384462-pol%C3%ADtica-respeito-%C3%A0-coisa-p%C3%BAblica/
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 Todavia, as noções de “política” acima apresentadas são, de certa forma, ainda 

superficiais. Temos que ir um pouco mais além. Uma noção de “política” interessante é a 

apresentada por H. Heclo, que entende que a “política‖ deve ser analisada como “course of 

action or inaction rather than specific decisions or actions”
27

. Aqui, ao conceito de acção 

associa-se o de inacção. Este é um reconhecimento importante, uma vez que, a celebração 

uma certa “política”, não implica sempre uma acção, no sentido progressivo do termo, podendo 

implicar também uma acção no sentido da manutenção de um determinado status quo.  

Um outro autor de relevo é Easton, que considera que a política “consists of a Web of 

decisions and actions that allocate…values”
28

. A importância desta noção reside no carácter 

subjectivo da realidade social. Realça, assim, o facto de que os valores de determinada 

sociedade, de determinada cultura vão, de certo modo, condicionar o “decision making‖, uma 

vez que serão tanto melhor aceites quanto mais corresponderem aos valores presentemente 

instalados. Sabemos que muitas vezes aceitar algo novo é extremamente complexo, em 

especial em sociedades relativamente conservadoras. Uma “política” em Portugal não 

representa, de certo, o mesmo que em Espanha, por exemplo. As premissas culturais e 

valorativas são fundamentais nesta compreensão. 

Por outro lado, Jenkins entende a “política” como um conjunto de “interelated 

decisions…concerning the selection of goals and the means of achieving them with a specified 

situation”
29

. Esta definição leva-nos a considerar que a “política” não é algo que surge de uma 

simples decisão, de uma simples propensão para a acção, com vista a satisfazer determinados 

objectivos. Resulta de um conjunto de decisões que, conjugadas entre si, constituem aquilo 

que reconhecemos como a “política” no seu estádio final, isto é, existe todo um pensamento 

que está subjacente à acção em si. 

Smith, por seu lado, e à semelhança de Heclo, realça o facto de que ―attention should not 

focus exclusively on decisions which produce change, but must also be sensitive to those which 

resist change and are difficult to observe because they are not represented in the policy-making 

process by legislative enactment”
30

.  

Por fim, Thomas Birkland, define uma política “as a statement by a government of what it is 

intended to do or not to do, such as a law, regulation, ruling, decision or order, or a combination 

of these”
31

. 

                                                           
27

 Cfr. HECLO, H., Review Article: Policy Analysis, British Journal of Political Science, 1972, 
p.85 
28

 Cfr. EASTON, D., The Political System, New York: Knopf, 1953, p. 130 
29

 Cfr. JENKINS, W.I., Policy Analysis, London: Martin Robertson, 1978, p. 15 
30

 Cfr. SMITH, B.C., Policy Making Policy Analysis, London: Martin Robertson, 1978, p. 15 
30

 Cfr. SMITH, B.C. Policy Making in British Government. London: Martin Robertson, 1976, p.13 
31

 Cfr. BIRKLAND, Thomas A., An Introduction to the Policy Process: theories, concepts, and 
models of public policy making, Armonk : M.E. Sharpe, 2001, 132 
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Assim, e fazendo uma súmula das principais ideias referidas, uma “política” deve ser 

entendida como resultado de um conjunto de decisões, considerados os diferentes interesses, 

num ambiente em constante mudança, no sentido de uma acção com o objectivo de responder 

às necessidades e aos desafios decorrentes de um mundo globalizado, onde as mudanças 

ocorrem a uma velocidade vertiginosa. Será pois o conjunto das diversas políticas, com 

funções nas mais diversas áreas, que permitem ao Estado aplicar a verdadeira “Política”, de 

forma correcta e conforme com os principais interesses da sociedade por que é responsável. 

1.3. A Política Pública 

Tal como os conceitos atrás retratados, também as Políticas Públicas têm sido abordadas 

nas mais diversas áreas do conhecimento, sendo no âmbito da Ciência Política que têm 

assumido especial relevo, uma vez que o campo de estudo da Ciência Política “tem a ver com 

a natureza e a dinâmica do poder político, tanto ao nível daquilo que hoje designamos por 

Estado, como também nos níveis infra‐estadual e supra‐estadual”
32

. Todavia, esta não é uma 

definição unânime. Segundo outros autores, “police science emerged in North America and 

Europe following World War II as students of politics searched for new understandings of the 

relationship between governments and citizens that could better explain tremendous growth of 

public-sector activity involved in creating increasingly ambitious economic and social 

programs‖
33

.  

Nesta matéria, temos, antes de tudo o mais, que compreender o conceito de “Público”, 

como algo relacionado com os assuntos que dizem respeito à governação ou administração de 

um país. Tal noção remete-nos, obrigatoriamente, para uma análise centrada nas funções do 

Estado que procura garantir a satisfação dos interesses e das necessidades de cada um. São 

públicas “as coisas que se encontram no uso directo e imediato do público, sendo que, este 

uso pode ser comum ou particular”
34

.  

Assim, e considerando os conceitos de “política” e de “público”, estamos em condições 

saber o que são Políticas Públicas. Sabendo que o Estado detém o “monopólio da utilização da 

força”, concluímos que, no sentido de garantir os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos 

da sua sociedade, o Estado define as Políticas Públicas, que mais não são que “decisões e 

ações revestidas da autoridade soberana do poder público”
35

.  

Portanto, o conceito de Políticas Públicas é, essencialmente, um conceito que designa um 

determinado tipo de orientação para a tomada de decisões em assuntos públicos, políticos ou 

                                                           
32

 Cfr. MALTEZ, José Adelino, Princípios de Ciência Política: Introdução à Teoria Política, 2ª 
Edição, ISCSP, Lisboa, 1996, p. 30 
33

 Cfr. HOWLETT, Michael, RAMESCH, M. PERL A., Studying Public Policy: Policy Cicles & 
Policy Subsystems, 3

rd
 Edition, Oxford University Press, 2009, p.17 

34
 Cfr. Infopédia, Bem Público, Disponível em http://www.infopedia.pt/$bem-publico, Consultado 

no dia 17 de Dezembro de 2009  
35

 Cfr. Políticas Públicas - Conceitos Básicos, Disponível em 
www.almg.gov.br/.../publicacoes/CURSO%20PPAG%20VEREADORES.ppt, Consultado no dia 
30 de Dezembro de 2009, 17h30 

http://www.infopedia.pt/$bem-publico
http://www.almg.gov.br/.../publicacoes/CURSO%20PPAG%20VEREADORES.ppt
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colectivos. Trata-se, pois, de um fenómeno complexo “consisting of numerous decisions made 

by many individuals and organizations inside government, and that these decisions are 

influenced by others operating within and outside of the state”
36

. Para Dye, “política pública é 

tudo aquilo que constitui matéria de opção do governo, seja acto ou omissão, tudo aquilo que 

ele optou por fazer ou não fazer”
37

. Já Nagel entende que “a política pública compreende as 

decisões governamentais destinadas a resolver problemas”
38

. Na perspectiva de Andreson, a 

“política pública diz respeito à acção do governo e dos funcionários públicos destinada a lidar 

com um determinado problema”
39

. “as decisões tomadas pelo governo, destinadas à resolução 

de problemas que afectam a sociedade ou à introdução de regras e orientações que 

determinam o modo de funcionamento do colectivo dos cidadãos e das instituições e actores 

que operam na sua esfera de actuação”
40

. No fundo, podemos dizer que as políticas são os 

resultado da articulação entre objectivos e os meios disponíveis entre os diferentes actores 

sociais. Reforça-se, assim, a noção de política “as being the outcome of such reconciliation 

processes; that is, that policies are intentional government actions containing both some 

articulated goals or goals – however poorly the goals may in fact have been identified, justified, 

and formulated – and some means to achieve them – again, notwithstanding how well or poorly 

the means have in fact been connected to the goals‖
41

.  

Portanto, e apesar das diferentes perspectivas, podemos sem problemas reconhecer que 

“the study of public policy is a demanding task that cannot be persued simply by accessing the 

official records of government decision-making found in laws, acts, regulations, and official 

reports. Although these are a vital source of information, public policies extend beyond the 

record of formal investigation and official decisions to encompass the realm of potencial 

choices, or choices not made”
42

.  

1.4. Processo de Definição das Políticas Públicas 

Neste seguimento, importa, então, analisar, sumariamente, aquele que é o processo de 

tomada de decisão política.  

                                                           
36

 Cfr. HOWLETT, Michael, RAMESCH, M. PERL A., Studying Public Policy: Policy Cicles & 
Policy Subsystems, 3

rd
 Edition, Oxford University Press, 2009, p.10 

37
 Cfr. EASTON, DAVID, Understanding Public Policy, 2. Ed. Englewood New York: Prentice-

Hall, 1975, in BILHIM, João, Políticas Públicas e Agenda Política, Revista de Ciências Sociais e 
Políticas, n.º2 Primavera 2008, ISCSP, p. 101 
38

 Cfr. NAGEL, Stuart,  The Policy Studies Perspective, Public Administration Review, 1980, 
Vol.:391-396 
39

 Cfr. ANDERSON, James, Public Policy Making, 3.ed. New York: Holt Rinehart and Winston, 
1984 
40

 Cfr. CARDIM, Maria Engrácia, Implementação de Políticas Públicas: Do Discurso às Práticas, 
Revista de Ciências Sociais e Políticas, n.º3, Primavera, ISCSP, 2009, p.135 
41

 Cfr. HOWLETT, Michael, RAMESCH, M. PERL A., Studying Public Policy: Policy Cicles & 
Policy Subsystems, 3

rd
 Edition, Oxford University Press, 2009, p4 

42
 Cfr. Ibidem, p.7 
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Em  primeiro lugar há que ter em consideração que este processo não decorre apenas de 

um conjunto de decisões, mas sim de um conjunto de diferentes tipos de decisões. Existe 

sempre uma decisão para chegar a uma outra decisão específica, resultante do 

reconhecimento da existência de questões pendentes que levam a que o processo de decisão 

política emane de um conjunto de decisões acerca daquilo que deve ser feito, como é que deve 

ser feito, e quando é que isso deve ser feito.  

Neste sentido, e seguindo a perspectiva de Andrew Heywood, podemos dividir o processo 

politico em quatro estádios distintos: 

 “Policy initiation; 

 Policy formulation; 

 Policy implementation; 

 Policy evaluation”
43

. 

Analisemos, então, cada um em específico. 

1.4.1. Iniciação 

Esta fase inicial é extremamente importante, uma vez que “without initiation there can be 

no formulation, implementation, and so on”
44

. É, aqui, que se estabelece a agenda política, quer 

através da definição de determinados problemas como assuntos a discutir quer mediante da 

determinação de como é que esses assuntos devem ser discutidos.  

Uma das grandes dificuldades encontradas neste estádio respeitam à própria origem do 

debate, isto é, se o mesmo provém de cima, “from the top” resultante de emanações dos 

líderes políticos, gabinetes ou agências governamentais, ou de baixo, “from bellow”, fruto da 

pressão exercida por parte da opinião pública, dos media, partidos políticos, grupos de 

interesse, “think thanks” e similares. No que aos primeiros concerne, podemos dizer que a 

Iniciação enquanto estádio decorre do apoio e da mobilização de iniciativas resultantes de uma 

visão pessoal específica do líder ou das prioridades ideológicas da parte do grupo governante. 

Isto é perfeitamente visível no caso de Lenin e dos Bolcheviques na Rússia, no qual o líder 

decidiu criar uma história com alguma ressonância popular, prosseguindo assim através de 

uma sociedade em restruturação
45

. Todavia, a complexidade não se fica por aqui, uma vez 

que, os líderes políticos não são verdadeiros visionários, criadores de uma determinada 

decisão, sendo muitas vezes os escritores, académicos e filósofos que, aparentemente não 

são relacionados com o mundo da política que acabam por exercer um papel fulcral nesta fase 

inicial, através desenvolvimento dos os “core values” e as teorias que mais tarde serão 

convertidas em propostas mais específicas pelos líderes e pelos grupos dominantes. 
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Imaginemos, por exemplo, a influência de John Maynard Keynes no período subsequente à 

Segunda Guerra Mundial ou até do próprio Karl Marx na Rússia. 

  Relativamente a uma segunda possibilidade, “from below”, assume uma relevância 

crescente ao longo dos últimos duzentos anos, consequência da Revolução Francesa, onde o 

mote da “Liberté, Igualité et Fraternité” se impõe, consignando a  capacidade do Povo se fazer 

ouvir e de influir no processo decisório. Se atentarmos à generalização da Democracia como 

“Regime Político” nas sociedades actuais, compreendemos a razão de ser de certos 

acontecimentos como as greves, manifestações e tumultos sociais, onde a população procura 

exercer “pressão” sobre a tomada de decisão política. Nos nossos dias, isso é algo bastante 

visível nas greves e manifestações contra as condições de precariedade dos empregos, contra 

a insegurança, ou mesmo através das novas tecnologias, onde as novas plataformas digitais 

acabam por ser um elemento poderosissimo em períodos eleitorais, como foi caso da última 

campanha presidencial, de dia 23 de Janeiro de 2011. Por tudo isto, se afirma que a 

Democracia “could be understood in this sense to imply that the political agenda is shaped 

―from below rather than ―from above”
46

.  

Nesta perspectiva, os media têm um papel de indubitável relevo, não só pela selecção e 

hierarquização da informação que nos fazem chegar mas também pela interpretação que dela 

fazem. Isto é fundamental porque que uma notícia é uma mensagem que por ser codificada 

tem capacidade para influenciar os leitores que, consoante o seu nível de conhecimento, a vão 

interpretar de uma determinada forma. Assim, quem controla os media tem capacidade para 

influenciar a própria decisão política.  

Um outro elemento a considerar é a Opinião Pública, que consiste ―nas opiniões sobre 

assuntos de interesse da nação, livres e publicamente expressas por homens que não 

participam do governo e reivindicam para as suas opiniões o direito de influenciarem ou 

determinarem as acções, o pessoal ou a estrutura de governo‖
47

. Imaginemos, nos casos em 

que se aproximam períodos eleitorais, esta opinião pública força os líderes a apresentar 

propostas políticas que “take account of popular concerns and aspirations”
48

. Neste sentido, 

acaba por ser um “critical assessment of functional democratic government, especially the 

irrational, and often self-serving, social perceptions that influence individual behavior, and 

prevent optimal societal cohesion”
49

. Como tal, a agenda que acabar por ser determinada 

“reflects the basic power patterns of the policy process and is the crucial first step for any 

proposal. If no one whishes to discuss a proposal, obviously its supporters are nonplayers, and 
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it is a nonissue in the policy process. While the process by which problems are placed on the 

agenda is tangled, there are nonetheless regularities‖
50

.  

Neste aspecto, tanto o tipo de sociedade a que pertencemos como a classe social em que 

nos inserimos acabam ser preponderantes. Consideremos, por exemplo, as sociedades mais 

estáticas, onde as opiniões tendem a ser mais  permanentes e próximas a determinados tipos 

de credos, enquanto que em sociedades mais dinâmicas os indivíduos tendem a mudar com 

maior frequência, em parte devido à grande mobilidade social
51

.  

Não podemos, também, esquecer a participação dos partidos politicos e grupos de 

interesse. Os Partidos da Oposição não existem somente para criticar. A sua função vai um 

pouco mais além, nomeadamente, através da apresentação de propostas políticas alternativas. 

Os grupos de interesse, por outro lado, dão expressão aos seus interesses em específico
52

. 

Neste sentido, podemos afirmar que os partidos políticos têm uma política pública para cada 

assunto, daí a produção de projectos‐lei, regulamentos, decisões etc. Os grupos de interesse, 

por outro lado, apenas possuem uma política pública, aquela que é relativa aos seus 

interesses. É o caso das empresas de produção de armamento. Em Democracia a sua 

actividade acaba por ser facilitada. Em regimes autocráticos é mais complicado porque a 

formulação das políticas públicas está centralizada apenas em alguns decisores. Por isto se 

defende que os grupos de interesse são fundamentais para a Democracia pois são eles  que 

dão liberdade aos cidadãos de se organizarem e que os seus pontos de vista sejam ouvidos 

pelo governo.  

1.4.2. Formulação 

Uma vez surgida a ideia, inicia‐se um processo complexo, onde é necessário ponderar e 

analisar todas as ideias, e convertê-las em propostas. Esta nova etapa vai caracterizar‐se quer 

pela conversão de amplas propostas em recomendações específicas e detalhadas quer pela 

própria forma de filtrar as propostas e, muitas vezes, da própria reformulação do assunto a 

considerar.  

Podemos então dizer que “policy formulation...involves identifying and accessing possible 

solutions to policy problems or, to put it another way, exploring the various options or alternative 

courses of action available for addressing a problem”
53

. Como tal,”Defining and weighing the 

merits and risks of various options hence forms the substance of this second stage of the policy 

                                                           
50

 Cfr. HEINEMAN, R., BLUHM, T., PETERSON, Steven A.; KEARNY, Edward N., The World of 
the Policy Analyst, 3

rd
 Edition, Seven Bridges Press, LLC, New York, 2002, p.50 

51
 Cfr. Opinião Pública, Disponível em http://www.portal-

rp.com.br/bibliotecavirtual/opiniaopublica/0017.htm , Consultado no dia 23 de Março de 2010, 
08h00 
52

 Cfr. HEYWOOD, Andrew, Politics, Macmillan Press, London, 1997, p.387 
 
53

 Cfr. HOWLETT, Michael, RAMESCH, M. PERL A., Studying Public Policy: Policy Cicles & 
Policy Subsystems, 3

rd
 Edition, Oxford University Press, 2009, p.110 

http://www.portal-rp.com.br/bibliotecavirtual/opiniaopublica/0017.htm
http://www.portal-rp.com.br/bibliotecavirtual/opiniaopublica/0017.htm


Políticas Públicas de Segurança em Portugal: Aplicação ao Caso da Imigração, 1992‐2009 

Jorge Piteira Martins 
 

23 
 

cicle, and some degree of formal policy analysis is tipically a critical component of policy 

formulation activity”
54

.  

Assim, no que respeita à análise do ciclo politico, Hogwood and Gunn identificaram um 

conjunto de estágios a que devemos atentar. O primeiro, reside na decisão acerca de como 

decidir. É questão complexa, principalmente se reconhecermos que numa sociedade 

democrática e globalizada são imensos os actores que intervém no “decision making”, directa 

ou indirectamente. Colocam‐se, aqui, as dúvidas em torno da decisão sobre a política dever ser 

formulada por civis ou por agentes governamentais? Dever ser conduzida mediante processos 

já estabelecidos ou, por outro lado, dever ser constituído por um comité especial ou comissão? 

Devem os grupos de interesse e “think thanks‖ ser consultados e se sim quais?
55

. 

Uma segunda fase é um período fulcral no que concerne à reinterpretação dos assuntos e 

das matérias susceptíveis de ser entendidas como “o problema”. Como já foi referido, 

actualmente o ritmo de mudança nas sociedades actuais é caracterizado por uma grande 

imprevisibilidade, onde o ónus da tomada de decisão assume especial relevo, pois tem que se 

pensar na melhor decisão a tomar num espaço de tempo cada vez mais curto, obrigando os 

decisores a reorientar a direcção da sua actuação para responder a esses novos desafios.  

Em terceiro lugar, os autores alertam para a um importante conjunto de objectivos e 

prioridades, uma vez que, e para além da opinião pública as preocupações de agentes como 

os media, partidos políticos e grupos de interesse serem susceptíveis de influenciar o “agenda 

setting”, não existe uma garantia de que essas prioridades por si identificadas sejam aquelas 

que vão ser tidas em consideração pelos decisores políticos
56

. Existe, pois, toda uma acção 

coordenada, onde cada agente contribui para o todo, sendo o (s) decisor (es) que opta (m) por 

acolher aquelas que são as melhores perspectivas em debate para solucionar os problemas 

surgidos. 

Por fim, e no seguimento da fase anterior, surge o momento em que se procede à análise 

e à revisão das opções políticas disponíveis, culminando na selecção das opções mais 

adequadas à situação em causa. É, portanto, importante notar que a decisão final é algo mais 

do que uma mera formalidade, pois as decisões que são ratificadas e celebradas pelos 

Gabinetes, legislaturas e cimeiras internacionais “have effectively been made elsewhere”
57

. 

Porém, e tendo em consideração estas quatro fases, seria ingénuo concluir que a tarefa 

da formulação tem as mesmas características em diferentes sistemas políticos. Nesta questão, 

Richardson
58

 dá um importante contributo, nomeadamente, no trabalho que desenvolveu ao 

procurar desenredar os diferentes processos de formulação, permitindo identificar diferentes 
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estilos políticos, chamando à atenção para duas dimensões importantes: uma delas, relativa ao 

facto de, onde quer que a formulação seja baseada na consulta ou imposição; outra onde quer 

que os governos se empenhem num planeamento a longo prazo ou reagir a eventos numa 

base de dia a dia.  

Apresenta, então, os exemplos da Suécia e do Japão, que entre muitos outros podem ser 

classificados como Estados que favorecem a consulta e o planeamento a longo prazo. Em 

ambas as situações, existe um sistema elaborado e formalizado de consulta orientado em torno 

de um amplo leque de políticas objectivas e prioridades da sociedade. Por outro lado, se 

atentarmos ao caso dos Estados Unidos da América, e apesar da natureza fragmentada do 

Governo Federal, é necessário um alto nível de consenso para uma política ser aceite, apenas 

existindo um planeamento virtual a longo prazo, actuando‐se muito mais de forma reactiva do 

que preventiva
59

. Esta é, infelizmente, a situação mais vulgar na maioria dos Estados actuais, 

onde o enorme número de actores e de instâncias por onde têm que passar as tomadas de 

decisão acabam por dficultar e burocratizar todo o processo. 

Ora, por tudo isto, também o processo de formulação apresenta um conjunto de criticas, 

sendo que uma delas decorre da influência indubitável que os funcionários públicos exercem 

sobre os decisores políticos como consequência do seu papel como conselheiros políticos. 

Compreende‐se, assim, que os politicos estabelecem um conjunto amplo de prioridades 

deixando os objectivos específicos e a revisão das opções políticas nas mãos de oficiais 

governamentais, que têm a sua própria maneira de agir e reagir perante determinados 

estímulos que não lhes sejam familiares
60

. 

Outras críticas referem‐se ao crescimento no nível de consulta e por isso no número de 

grupos e de actores envolvidos na formulação política. Os New Right theorists particularmente 

defendem que uma mudança no sentido do corporativismo tem permitido que a política seja 

formada por um conjunto de poderosos interesses sectoriais ao invés de um mais amplo Bem 

Público. 

Um conjunto final de críticas baseia‐se no “Déficit Democrático” no processo político, uma 

vez que, o processo por si só garante que a sua contribuição é marginal. Porque é altamente 

consumidora de tempo, a formulação política requer profissionalismo, conhecimento 

especializado e qualidades que os políticos “rarely possess in abundance”
61

. 

1.4.3. Implementação 

A implementação é uma fase que não é, nas mais das vezes, considerada como 

responsável pelo sucesso ou insucesso da definição de políticas. Todavia, é durante este 

periodo que ocorre a concretização do projecto que a governação entendeu ser mais adequado 
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face a determinado assunto. Como tal, “após a formação e publicação da legislação, continua a 

desenrolar-se o processo de elaboração e de concretização das políticas, através de quem as 

vai implementar (ou pôr em prática), uma vez que envolvem decisões sobre quem vai 

beneficiar efectivamente das medidas, de que forma, com que meios e através de quem. E é 

exactamente ao longo desse itinerário que se emitem os sinais que alimentam as percepções 

de agentes e de destinatários, que assim vão formatando, elas próprias, representações 

colectivas, muitas vezes disitintas do conceito inicial”
62

.  

Tradicionalmente, a implementação era percepcionada como algo garantido, quase sempre 

associada à àrea da Administração. Todavia, um conjunto de estudos levados a cabo  pelo 

“Great Society Programme” nos Estados Unidos da América no meio da década de 1960, 

foram fundamentais para definir a divisão entre a política e administração. Foi, neste sentido, 

que Aaron Wildavsky descreveu a análise política como o “speaking truth to power”, sendo um 

outro contributo importante o de Hood, que abordou as condições fundamentais para alcançar 

a implementação “perfeita”, de forma a assegurar que a política é concluída tal como previsto, 

sublinhando as seguintes situações: 

 “A unitary administrative system with a single line of authority to ensure central control; 

 Uniform norms and rules that operate throughout the system; 

 Perfect obedience or perfect control; 

 Perfect information, perfect communication and perfect coordination; 

 Sufficient time for administrative resources to be mobilized”
63

.  

Debruçando-nos sobre estas condicionantes, não supreende que a distância entre a fase 

do surgimento da decisão e a da implementação da decisão seja longa. Porém, devemos ter 

em consideração que condicionantes como o controlo central e a própria obediência estrita são 

situações que têm tanto de irrealizável como de indesejável. Aliás, sabemos que apesar de 

aqueles que implementam a decisão (funcionários públicos, governantes locais...) poderem ter 

um melhor entendimento relativamente ao que vai ou não funcionar, algumas perspectivas, 

como é o caso da “Bottom‐up” sublinham a necessidade de flexibilidade bem como o valor de 

deixar o descernimento nas mãos dos executores políticos, contrastam com a visão mais 

convencional “Top‐down” que enfatiza a uniformidade e o controlo.  

O modelo “top down‖ aborda o “porquê” de certas políticas serem bem implementadas, 

assumindo o processo de implementação como uma fase em que “ações de atores públicos ou 

privados são dirigidas ao cumprimento de objetivos definidos em decisões políticas 

anteriores”
64

. Isto faz com que a política seja assim percepcionada, de certa forma, como 
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“propriedade exclusiva” dos “policy makers‖, situados no topo das organizações, como actores 

que usufruem do controlo de todo o processo de formulação. 

Por sua vez, na perspectiva “bottom up‖, partimos da análise das redes de decisões que se 

dão no nível concreto em que os actores se enfrentam aquando da implementação, sem 

conferir um papel determinante às estruturas já existentes. Esta perspectiva assume um 

controlo imperfeito ao longo de todo o processo de elaboração política, o que condiciona o 

momento da implementação, entendido como o resultado de um processo interativo através do 

qual uma política que se mantém em formulação durante um tempo considerável, se relaciona 

com o seu contexto e com as organizações responsáveis pela sua implementação. Assim, “a 

implementação é uma simples continuação da formulação”
65

, uma vez que se presenciaria a 

um continuum política/acção no qual um processo interativo de negociação tem lugar entre 

aqueles que procuram, efectivamente, pôr a política em prática e aqueles cujos interesses 

serão afectados pela mudança provocada pela política em questão. Então, atenta-se para o 

facto de que certas decisões que idealmente pertencem ao terreno da formulação só são 

efetivamente tomadas durante a implementação, uma vez que se pressupõe que determinadas 

opiniões divergentes não são passíveis de resolução no momento da tomada de decisão.  

Porém, e apesar da implementação perfeita não ser possível nem desejável, a maioria das 

preocupações expressas relativamente à implementação política têm incidido “on the dangers 

of flexibility in application”
66

. Tal facto foi sublinhado por Pressman and Wildavsky com um 

estudo pioneiro da implementação, com o título “How Great Expectations in Washington Are 

Dashed in Oakland That Federal Programs work At All…”, onde se agrumentava que a 

flexibilidade deve surgir de um conjunto de razões. Uma dessas razões respeita ao facto de 

que aqueles “who execute policy may not merely be anxious to use their experience and ―street 

level‖ knowledge to ensure that implementation is effective, they may also, as public choice 

theorists point out, whish to protect their career and professional interests”
67

.  

Outras preocupações acerca da implementação política partem menos da inadequação do 

controlo político “from above and more from the absence of consumer pressure from below”
68

. 

Nesta perspectiva, a fraca implementação na distribuição dos serviços públicos, resulta, 

essencialmente, do facto de que o governo opera tipicamente fora  do mecanismo de Mercado. 

Com isto, pretende‐se dizer que os funcionários públicos, membros do governo local e 

trabalhadores do sector publico podem, em geral, suportar ser descuidados e ineficientes, ao 

contrário dos negócios privados, onde os respectivos trabalhadores têm de manter o 

consumidor satisfeito.  
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Uma iniciativa interessante que se baseou na análise de experiências no governo local em 

York, levaram a proliferação de cartas onde estabelecem os standards explícitos do serviço 

para todos os departamentos governamentais, desde o Serviço Nacional de Saúde, indústrias 

nacionalizadas, utilitários privados, governos locais e universidades. Neste âmbito, os serviços 

que cumpram  os standards de distribuição podem ser recompensados com uma marca, e 

aqueles que falham são obrigados a regularizar a situação ou, nalguns casos, oferecem 

compensação financeira. A filosofia subjacente aos indicadores de perfomance é o 

““empowerment‖ of the citizen as a consumer, that is, someone whose needs and interests 

have to be taken into account in the delivery of services”
69

. Nos anos 80, o debate Estado x 

Mercado, privatização, e a consideração da incapacidade do Estado para resolver os 

problemas sociais, levaram à utilização de técnicas de administração desenvolvidas no sector 

privado.  

Conclui-se, então, que uma política pública acaba por ser o resultado “of what has 

happened in the earliear stages of the policy process. Neverthless, the content of that policy, 

and its impact on these affected, may be substantially modified. Elaborated or even negated 

during the implementation stage.”
70

  

1.4.4. Avaliação 

Por fim, o processo político termina com a avaliação, completando-se o ciclo politico no 

sentido de que a informação adquirida através da avaliação pode ser realimentada nos 

estágios da iniciação e formulação. Como tal, este processo pode definir novas propostas 

políticas e ajudar a redefinir e aprofundar as já existentes
71

. Esta fase final, ―refers broadly to 

the stage of the policy process at which it is determined how a public policy has actually fared 

an action. It envolves the evaluation of the means being employed and the objectives being 

served‖
72

. De acordo com Larry Gerston ―policy evaluation assesses the effectiveness of a 

public policy in terms of its perceived intentions and results…After a policy has been evaluated, 

the problem and solutions it involves may be completely reconceptualized, in which case the 

cycle may swing back to agenda-setting or some other stage of the cycle, or the status quo may 

be maintained‖
73

.  

Como respeita a assuntos associados à adequação da política pública, a avaliação 

também se refere a questões processuais, nomeadamente, no que concerne à fase da 

formulação é à forma como a política é organizada, quem é consultado e quando, bem como 

na fase da implementação, relativamente à forma como a política é controlada. Todavia, apesar 
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da sua manifesta importância, governos têm sido relutantes no que respeita à alocação de 

fundos para a análise e investigação nesta fase
74

.  A investigação empírica tem sido utilizada 

para examinar quer o que o governo faz, em termos de leis, taxas, programas (outputs), quer 

as consequências ou impacto dessas políticas (outcomes)
75

. Estes instrumentos são 

fundamentais para a verificação dos direntes pontos de vista “of many members of the policy 

subsystem and affected public on specific policy issues. However, it is not certain that the 

simple fact of a government hearing the public’s views makes a difference to its policy, much 

less than this leads to change in policy. Efectiveness often depends on whether the views heard 

are congruent government, which in turn depends on the criteria government members and 

political officials use to access success or failure of particular policies or programs‖
76

.  

Aquilo que é claro é que os “outcomes” do processo político são, muitas vezes, diferentes 

daquilo que foi inicialmente planeado. Vejamos, por exemplo, as políticas de Bem-Estar 

definidas durante a governação de Margareth Tacher. Neste caso, as taxas de pesquisa 

resultantes de alguns estudos levados a cabo por Butler, Adonis and Travers sublinharam um 

conjunto de falhanços, que acabaram por contribuir para a queda de Margaret Thatcher e para 

a mudança da política do sucessor John Major. Para muitos, tais falhanços reforçam a 

importância do governo e da gestão pública, uma vez que para que o processo politico possa 

funcionar efectivamente, ele deve ser aberto ao escrutínio e ao criticismo
77

.  

Podemos assim dizer que a avaliação, tem como principal função permitir medir “the 

degree to which a program has achieved its goals, assess the effects and identify any needed 

changes to a policy”
78

 .  

1.5. A Análise Custos - Benefícios 

No seguimento da análise da relação entre a ―Política‖ e a ―política‖, detectamos que os 

interesses e as necessidades estão subjacentes a ambos os conceitos. Por isto, urge 

considerar na própria definição de ―política‖ a ponderação entre os ―Custos‐Benefícios‖. Este 

tipo de análise é uma ferramenta muito utilizada na análise política, pois, reporta para a 

importância de que, os benefícios devem exceder os custos. Assim, as ―políticas‖, são 

essencialmente desenhadas com propósitos utilitários, uma vez que devem promover a maior 

utilidade ou felicidade para o maior número possível de pessoas. Neste sentido, o valor de uma 
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―política‖ mais não é do que o ―somatório da utilidade que produz para cada pessoa 

afectada‖
79

.  

Uma das críticas que é muitas vezes associada a esta teoria, assenta no facto de que a 

Análise Custos‐Benefícios pode produzir resultados injustos para uma pequena minoria apesar 

poder ser benéfico para a maioria. Michael Sandel, apresenta um exemplo muito interessante: 

―If enough cheering Romans pack the Coliseum to watch the lion devour the Christian, the 

collective pleasure of the Romans will surely outweigh the pain of the Christian, intense though 

it be‖
80

.  

Na perspectiva da democracia ocidental, sob a qual assenta a ―Política‖ dominante, o 

reconhecimento dos direitos individuais é algo tão importante que não existe qualquer outro 

elemento que os perigre. Nas palavras de John Rawls, entendemos que ―rights secured by 

justice are not subject to political bargaining or the calculus of social interests‖
81

. Aqui, os 

direitos são o reconhecimento de que os indivíduos têm liberdade para levar por diante os seus 

próprios pontos de vista, desde que respeitem a liberdade dos outros. Neste sentido, o Estado 

deve permanecer neutral, no sentido de assegurar a possibilidade dos indivíduos escolherem 

aquilo em que desejam acreditar, aquilo que realmente valorizam. Os pensadores liberais, por 

exemplo, ―argue that society should protect rights and liberties, rather than promote good 

values‖
82

. É precisamente neste sentido que, a justiça assume um papel preponderante na 

perspectiva do utilitarismo, uma vez que não se pode apenas pensar em termos de custos e 

benefícios, há também que se pensar em termos da justiça de determinada ―política‖. A criação 

de benefícios para toda a maioria pode pôr em causa os interesses dos grupos minoritários. 

Por isto, também o conceito de igualdade assume importância neste assunto. A igualdade 

consiste, essencialmente, na necessidade de que os custos e os benefícios ―são para ser 

distribuídos igualmente por todas as partes afectadas‖
83

. De acordo com esta definição, todos 

deveriam receber os mesmos benefícios e ser tratados da mesma forma.  

Neste sentido, a solução para os desafios da nossa sociedade passa, talvez, pela aposta 

na definição de um conjunto de políticas essencialmente democráticas, estimulando  uma 

democracia e uma participação política forte, o que permitirá ―economic and technical 

resources to ensure effective participation, strengthen community, civil society, and social 

capital, develop economic indicators and measures that reflect depletion of natural resources 
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and pollution as costs, devise borader measures of social and economic factors‖
84

. Só assim 

será possível ao Estado afirmar‐se como garante da regular convivência em Sociedade, 

considerando o objectivo constante de alcançar o patamar da tão desejada Justiça, estádio 

fundamental numa Sociedade onde a competitividade é imensa, que muitas vezes implica o 

abandono destes “princípios orientadores da Política” no sentido de melhor satisfazer as suas 

necessidades e interesses.  
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Capítulo II – O Conceito de Segurança e as Políticas Públicas de Segurança  

2.1. Sociedade em Mudança e seus efeitos na definição do Conceito  

Reconhecendo que vivemos num mundo interligado e interdependente, a globalização tem-

se vindo a traduzir num “questionamento do espaço concreto territorializado, já que as 

distâncias não são mais vistas como factor de isolamento ou impedimento para os fluxos de 

mercadorias, informação, capital, pessoas”
85

. Como, as fronteiras têm vindo a esbater-se e 

como consequência a desmaterializar-se. Isto permitiu que a globalização promovesse a 

“diversidade e possibilidades que as culturas locais não experimentariam sem o acesso à 

tecnologia, especialmente na área dos meios de comunicações”
86

. Por exemplo, no contexto da 

Modernidade, a cultura e os valores estavam fortemente territorializados, onde a cada Estado 

correspondia uma Nação. Assim, era possível percepcionar o Mundo de uma forma agregada, 

como se de um mosaico se tratasse.  

Porém, com a Pós-Modernidade, a relação entre espaço, cultura e valores, tornou-se 

menos linear. Apesar de continuar a haver uma relação entre ambos, a cultura e os valores 

afastaram-se da sua dimensão territorial. Hoje, estamos familiarizados com os conceitos de 

trânsito, de culturas em movimento, havendo uma mobilidade cada vez maior, motivada pelos 

movimentos migratórios, novos meios de comunicação e informação. No fundo, há a “noção de 

que o mundo tornou-se um lugar-comum, onde todos interagem com todos, os contatos são 

maximizados a ponto de formarem uma rede de significados capaz de ser compreendida e 

vivenciada por todas as culturas, acabando por constituir uma cultura global.”
87

 Como tal, no 

contexto da globalização, a diferenciação cultural é algo que está dentro dos espaços 

nacionais.  

Será, então, neste contexto que temos que percepcionar a Segurança, cuja percepção e 

conceptualização, está em constante transformação, reconhecendo-se que o “debate sobre o 

conceito de segurança não é novo, mas o fim do conflito bipolarizador e o impacte da 

globalização reforçam a urgência de uma reconceptualização”
88

.  

Tradicionalmente, “o estudo sobre questões de segurança incidia sobre as dimensões 

político‐militar e estadual”
89

. Tal realidade decorria, da percepção da guerra “como principal 

ameaça”, uma vez que perigava a integridade física dos indivíduos, de um determ inado 

território, de um determinado Estado, pondo em causa a sua própria sobrevivência.  
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Com o advento do Estado Moderno, a Segurança passou a ser identificada com a 

Segurança do Estado. A formação do Estado moderno, com um território, fronteira, poder, 

soberania, nação, em muito impulsionada pela filosofia realista de autores como Hobbes, 

implicou toda uma conversão do paradigma, onde a figura do Estado, das suas instituições e 

interesses eram um valor maior a defender
90

. Assim, a perspectiva deixava de ficar centrada 

no indivíduo, incidindo agora, numa entidade superior, garante da ordem, segurança e da 

estabilidade. No fundo, o Estado “becomes the mechanism by which people seek to achieve 

adequate levels of security against societal threats”
91

. 

Com o progresso científico e tecnológico, o enfoque foi, mais uma vez, redireccionado, 

assumindo-se que as questões de Segurança não poderiam continuar “presas” a premissas 

meramente militares ou de “defesa do Estado”. Iniciava-se, assim, uma tendência para o 

alargamento do conceito, pelo que, pela primeira vez, passaram a ser consideradas novas 

problemáticas como a “degradação ambiental, o crime internacional organizado, a 

propagação transnacional de doenças, o subdesenvolvimento e os movimentos migratórios 

internacionais em grande escala”
92

. Com esta nova realidade tornou-se possível, tal como 

Buzan refere, “reduce this military tendency by widening the security agenda to other 

sectors”
93

. 

Neste seguimento, são várias as perspectivas teóricas que se desenvolveram, 

principalmente nas últimas duas décadas, tendo a Escola de Copenhaga representado uma 

corrente fundamental na atribuição de “fluidez ao diálogo entre os estudos sobre segurança, de 

origem estadunidense, e os estudos para a paz, de origem européia”
94

, traduzindo-se numa 

síntese de pontos de vista de entre as diferentes perspectivas de análise, contribuindo para a 

construção de uma nova perspectiva e um novo debate na área da segurança. No fundo, este 

conjunto de investigadores tinham como principal propósito “desenvolver um conjunto de 

conceitos e quadros analíticos para viabilizar a análise de segurança internacional sob uma 

perspectiva abrangente... a abordagem abrangente propõe que, nas análises de segurança, 

devam ser considerados além dos aspectos militares, os aspectos econômicos, sociais, 

políticos e ambientais”
95

. 
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2.2. A Escola de Copenhaga e a Teoria Construtivista 

Para melhor compreender esta problemática, partiremos do ponto de vista apresentado 

pelos teóricos construtivistas, que, essencialmente, se baseiam na lógica de que a realidade é 

socialmente construída, procurando ―“analisar as condições constitutivas das estruturas e dos 

processos sociais que influenciaram a formação de identidades e de interesses”
 96

. Para os 

construtivistas, a realidade em que vivemos mais não é do que o resultado de múltiplas 

experiências sociais e percepções dos diferentes elementos que a constituem. Chegamos, 

assim, ao cerne da questão que pretendemos abordar, uma  vez que a aceitação de 

determinados comportamentos pode, no futuro, torná-los institucionalizados, de acordo com a 

sua aceitação e continuidade no tempo. Sabemos, por exemplo, o peso do costume como fonte 

de direito nalgumas sociedades, nomeadamente nas anglo-saxónicas.  

Assim, devemos considerar que a teoria construtivista é definida por dois elementos 

basilares: a Construção e a Interacção Social. Tais requisitos têm‐se revelado preponderantes 

para uma mais fácil integração das comunidades imigrantes. Pressupõe‐se que o 

conhecimento é construído em ambientes de interação social, onde cada pessoa vai 

construindo o seu próprio leque de conhecimentos. Como tal, noções como as de tempo e de 

espaço são construídas pelos indivíduos através do contacto com o meio. Apesar da cultura 

ser conservadora, podem ocorrer mudanças fruto da contestação dos seus agentes que podem 

resultar de “contradições entres as normas da cultura; do facto de agentes não serem 

completamente socializados; conseqüências intencionais de crenças compartilhadas; choques 

exógenos, como guerras; e criatividade, invenção de novas ideias dentro da cultura”
97

.  

Compreende‐se, assim, que ao associar a teoria construtivista à imigração, torna‐se 

importante abordar a questão das percepções, dado que a percepção se impõe como um dos 

principais meios para a construção da realidade e implementação de práticas e 

comportamentos. Estas percepções acabam, então, por ser influenciadas de diversas maneiras 

e por diversos factores entre eles a educação, os discursos e opiniões, ou os padrões definidos 

como normais ou desviantes. As diferenças culturais contribuem, muitas vezes, para a 

construção de preconceitos em relação a determinadas comunidades, o que nas mais das 

vezes culmina na formação de uma realidade adulterada. Esta situação poderá revelar‐se 

extremamente prejudicial, tanto para a organização do Estado como para a própria sociedade, 

uma vez que os líderes e decisores políticos serão também eles “portadores” dos mesmos 

preconceitos ou, caso não os tenham, vão transportar esses pontos de vista, para os próprios 

processos de tomada de decisão. Se considerarmos que uma Lei é geral, abstracta e 
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imperativa, compreendemos que o impacto que uma determinada percepção poderá ter no 

funcionamento da sociedade, pois todos os seus elementos serão sugeitos aos seus efeitos.  

 

Ora, e tendo a noção de que a realidade é socialmente construída, surgem três vias 

através das quais se podem analisar os estudos da segurança, nomeadamente, a 

Tradicionalista, a Crítica e a Abrangente. 

No que respeita à primeira, “(a) coloca a enfase no uso da força e nas questões militares; 

(b) estuda as ameaças à segurança a partir de uma perspectiva objectivista...; (c) é 

estato‐cêntrica em alguns de seus autores
98

. 

A vertente Critíca, por sua vez, “considera que as ameaças e os objectos de segurança 

são socialmente construídos, de forma que não é possível determiná‐los sem realizar uma 

interferência na construção social (ou na naturalização)‖
 99

. Os autores adeptos desta vertente, 

consideram existe uma capacidade atribuída aos académicos no sentido de autonomizar os 

indivíduos, através de construções sociais diferentes. 

Por fim, a perspectiva Abrangente, prevê “ (a) o alargamento do conceito de segurança, 

com base na existência de ameças não militares; (b) a redefinição do significado de segurança 

como ato de fala (speech‐act)”
 100

. Este conjunto de actores segue uma posição intermédia, 

sendo aquela que tem sido seguida pelos teóricos da Escola de Compenhaga, cujo principal 

trabalho se tem direccionado para a síntese de principais enfoques de ambas as vertentes, 

construindo, de certa forma, uma nova perspectiva e um novo debate na área da Segurança. 

Tal estratégia tem vindo a conferir “fluidez ao diálogo entre os estudos sobre segurança, de 

origem estadunidense, e os estudos para a paz, de origem européia”
 101.

 

Os trabalhos desenvolvidos por este conjunto de teóricos têm contribuído não só para a 

compreensão do conceito de Segurança mas também para alguns outros que lhe estão 

associados, como é o caso do conceito de “Securitização”. De uma forma genérica, e 

considerando todas as ilações que poderemos já retirar dos tópicos anteriormente retratados, 

podemos afirmar que a Segurança “is the move that takes politics beyond the established rules 
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of the game and frames the issue either as a special kind of politics or as above politics”
102

. Por 

outro lado, “Securitization can thus be seen as a more extreme version of politization”
103

.
 
 

Para compreender a diferença entre ambos os conceitos, há que atentar para o facto de 

que existem diferentes tipos de abordagens perante diferentes tipos de assuntos. Para que um 

assunto possa ser classificado de politizado é necessária decisão institucional, governamental, 

bem como uma respectiva alocação de recursos para que se lhe possa responder. Se 

estivermos perante uma questão de natureza pública, esta não será, necessariamente, alocada 

à categoria de questões politizadas, pois nem sempre é requerida a intervenção directa dos 

diferentes elementos do Estado. Por sua vez, no que respeita às questões que consideramos 

securitizadas, devem estar associadas a uma determinada percepção de ameaça, exigindo 

medidas de emergência, excepcionais, que permitam justificar a tomada de determinadas 

medidas a que não se recorreria se se tratassem dos exemplos anteriores.  

Considerando estas diferenças, podemos compreender que a forma como cada assunto é 

percepcionado acaba por depender do próprio meio. Por exemplo, em alguns Estados, as 

questões religiosas serão automaticamente politizadas; noutros, serão as culturais. Se se 

demonstrar que um determinado assunto está “para além da política normal”, então, tem-se o 

poder de o definir como prioritário. Percebemos, assim, que “Security is thus a self-referential 

practice…not necessarily because a real existential threat exists but because the issue is 

presented as such a threat”
104

. Portanto, devemos reter que uma “successful securitization thus 

has three components (or steps): existencial threats, emergency action, and effects on interunit 

relations by breaking free rules”
105

.  

Como tal, no discurso da Segurança, um assunto tende sempre a ser apresentado como 

prioritário, reivindicando-se o direito de o tratar mediante o recurso a meios extraordinários. Por 

este motivo, o discurso da securitização deve, essencialmente, ser entendido como um 

“speech act”, pelo que se tratará de um processo altamente subjectivo, tendo em consideração 

as ameaças percepcionadas. Isto torna esta problemática altamente complexa, pois as 

percepções não resultam de uma simples opinião individual. Pelo contrário, e de acordo com 

as palavras de Barry Buzan, “is not decided by the securitzer but by the audience of the security 

speech act: Does the audience accept that something is an existential threat to a shared 

value?”
106

. Para a corrente crítica, concluimos que o conceito de segurança deve ser alargado, 

mas sem que se determinem (ou “naturalizem”) as práticas que corresponderiam a ele. Por 

outro lado, a corrente tradicionalista, defende que esse alargamento acarreta a perda de 

coerência intelectual do conceito de segurança, que se deveria continuar a restringir aos 

sectores político e militar. Apesar dos autores desta Escola proporem um alargamento do 
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conceito de segurança por meio do conceito de securitização, esse alargamento é circunscrito 

a um número de práticas e pautado por critérios determinados, confirmando que “ele não é 

infinito, como defende a corrente crítica, mas ocorre, apesar das reservas dos 

tradiconalistas”.
107

 

A abordagem ao “speech-act require a distinção entre três tipos de unidades: 

a) ―Referent objects: things that are seen to be existentially threatened and that have a 

legitimate claim to survival. 

b) Securitizing Actors: actors who securitize issues by declaring something – a referent 

object – existentially threatened. 

c) Functional Actors: actors who affect the dynamics of a sector. Whithout being the 

referent object or the actor calling for security on behalf of the referent object or the 

actor who significantly influences decisions in the field of security. A polluting company, 

for example, can be a central actor in the environmental sector – it is not a referent 

object and is not trying to securitise environmental issues (quite the contrary)”
108

 

Como tal, a securitização mais não é do que o pôr em prática da teoria construtivista, 

assente no facto de que a realidade é socialmente construída, procurando-se “rever 

perspectivas estabelecidas no campo das relações internacionais com o propósito de 

desvendar processos antes desprezados e de chamar a atenção para variáveis cuja relevância 

para a análise vinha sendo subestimada”
109

. Percebemos, assim, que não somos capazes de 

medir a segurança de forma objectiva, uma vez que se pretendêssemos essa objectividade ela 

só poderia ser aplicada em situações de ameaças inequívocas e prementes. Por exemplo, as 

movimentações de um navio cruzando as fronteiras marítimas de um país. Tivemos um 

exemplo destes no mês de Julho de 2010, quando um navio com ajuda humanitária foi 

interceptado por Israel na Faixa de Gaza
110

. Os objectivos pretendidos eram, completamente, 

opostos aos que se fizeram transmitir nos periódicos nacionais. Através deste exemplo, 

percebemos que a forma como aquilo que poderemos julgar de ameaçador decorre de uma 

construção social, e, por conseguinte, subjectiva. Reiteramos, então, que para que uma 
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questão seja considerada como de segurança, é necessário que ela seja “estabelecida 

socialmente por meio de práticas intersubjectivas”
111

..  

Portanto, para que possamos estudar a securitização em si, é necessário analisar os 

discursos que possuem uma estrutura retórica específica, uma vez que neles o agente 

securitizador faz referência não só “à sobrevivência de uma unidade, como também à 

prioridade de acção para conter uma ameaça à existência da unidade – sem necessariamente 

utilizar a palavra ―segurança”.
112

  

A Escola de Copenhaga considera, portanto, que aquelas que são identificadas como as 

ameaças à segurança são também elas socialmente construídas, uma vez que “the exact 

definition and criteria of securitization is constituted by the intersubjective establishment of an 

existential threat with a saliency sufficient to have substantial political effects”
113

. “Security is 

thus a self-referential practice, because it is in this practice that the issue becomes a security 

issue – not necessarily because a real existential threat exists but because the issue is 

presented as such a threat”
114

 

Há, no entanto, que ter em consideração que o discurso de securitização não implica a 

securitização de um tema de forma automática pois esse discurso mais não é do que uma 

iniciativa, que poderá ser, ou não, aceite pela sociedade em que se insere. Podemos, como tal, 

dizer que a “the isue is securitzed only if and when the audience accpets it as such”
115

. Por tudo 

isto, “Securitization can thus be seen as a more extreme version of politicization”
116

. Assim, 

quer a “politização” quer a “securitização”, acabam por estar interligadas num diverso conjunto 

de temas, que vão dos “não politizados” (isto é, aqueles que não são objecto de políticas 

estatais) aos “politizados” (aqueles que são objecto de políticas públicas) e, como tal, 

securitizados. Tal perspectiva é melhor compreendida se considerarmos que as questões 

securitizadas colocam questões para além daquela que consideramos de “política normal”, 

entrando na esfera daquilo que Waever denomina de “política do pânico”, na qual a 

“desvinculação em relação às regras normais justifica tornar assuntos confidenciais, criar 

poderes executivos adicionais ou desempenhar atividades que, de outro modo, seriam 

ilegais”
117

.  
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Assumindo que a securitização leva as questões para o âmbito da “política do pânico”, a 

Segurança não possui valor necessariamente positivo, como vêem os tradicionalistas. Tal 

facto, representa, ademais, um limite ao alargamento da agenda de segurança, pois impede 

que se perca a qualidade essencial do conceito de segurança, pois “ao mesmo tempo em que 

conceber a securitização como um ato de fala permite considerar um amplo espectro de 

ameaças intersubjectivas, variando de Estado para Estado, o objetivo normativo de 

dessecuritização reduz a gama de temas com legitimidade suficiente para pertencerem à 

agenda de segurança.”
118

 

Portanto, concluimos que o conceito de securitização construído pela Escola de 

Copenhaga, é representativo da sua posição intermediária no campo da segurança. Como tal, 

todo este desenvolvimento teórico tem contribuído para a reconceptualização do discurso de 

Segurança, permitindo não só, redimensionar o enfoque das próprias organizações de 

segurança, como também de acompanhar as transformações nas percepções das ameaças de 

então. Assim, o “novo conceito de segurança” passou a estar orientado para novas 

problemáticas como “as migrações, os refugiados, as guerras ―endémicas‖, os crimes contra a 

humanidade, o terrorismo, a guerra química e biológica, bem como para as questões societais”
 

119
. Trata-se de todo um leque de preocupações que passou a estar na ordem do dia porque a 

Segurança suscita um interesse cada vez maior entre os “diversos sectores da sociedade, 

nomeadamente políticos, jornalistas, policias e militares e de várias áreas do saber tais como o 

direito, a ciência política, as relações internacionais, as ciências policiais e as ciências militares, 

sendo numerosos os cursos de pós-graduação consagrados a esta área quer na dominante 

das ciências políticas quer na vertente das relações internacionais e da defesa, com 

predominância para a abordagem teórica ou doutrinária”
120

. 

2.3. O Conceito de Segurança Actual 

Existem, portanto, diferentes formas de definir a Segurança. O Instituto de Defesa 

Nacional entende que a Segurança se traduz “pela permanente garantia da sua sobrevivência 

em Paz e Liberdade, assegurando a soberania, independência e unidade, a integridade do 

território, a salvaguarda colectiva das pessoas e bens e dos valores espirituais, o 

desenvolvimento das funções do Estado, a liberdade de acção política dos órgãos de 
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soberania e o pleno funcionamento das instituições democráticas”
121

. É uma definição ampla, 

mas que na nossa opinião melhor transcreve a forma como a Segurança é entendida nos 

dias de hoje. Podemos, ainda, e de acordo com a Lei de Segurança Interna, Lei n.º 20/87, de 

12 de Junho, alterada pela lei 8/91, de 1 de Abril, considerar a Segurança como “a actividade 

desenvolvida pelo Estado para garantir a ordem, a segurança e a tranquilidade públicas, 

proteger pessoas e bens, prevenir a criminalidade e contribuir para assegurar o normal 

funcionamento das instituições democráticas, o regular exercício dos direitos e liberdades 

fundamentais dos cidadãos e o respeito pela legalidade democrática‖
122

.  

Esta noção de Segurança demonstra a elasticidade constante do conceito, tendo sempre 

em consideração que este não se prende somente com questões de cariz militar ou de 

defesa do Estado, como atrás mencionamos, mas trata também, de “assegurar a estabilidade 

social através de medidas de prevenção e de socorro susceptíveis de combater e minorar as 

consequências dos sinistros e catástrofes naturais e tecnológicas, em vertente 

essencialmente cívica, humanista e solidária”
123

. Percebemos, também, que a Segurança 

está extremamente relacionada a premissas de “desenvolvimento económico e social das 

sociedades, pois nenhum progresso é possível num contexto de permanente insegurança”
124

. 

No fundo, a “Segurança é o ambiente de tranquilidade que se pretende alcançar ou manter, 

propício ao normal funcionamento das instituições”
125

. 

Este novo conceito de Segurança implica, pois, uma postura pró‐activa por parte do Estado 

e dos seus elementos, no sentido de actuar não só como simples “solucionador de crises”, mas 

antes através de uma atitude preventiva, através do estabelecimento de um leque vasto de 

políticas públicas, cujo principal propósito assenta em auxiliar o Homem na sua difícil tarefa de 

“viver em sociedade”. Este novo conceito de segurança comprova que “When security is 

expanded beyond the state, we have problematic securitizations such as environmental 

security; when the state expands beyond security, we have problems such as the conflation of 

economic security with protectionism. It is possible to take the state-security position and argue 

politically against all attempts to ―do‖ security with reference to other referent objects on the 

ground that only through the state can the process of securitization be controlled democratically 

and kept in check”
126

. 
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2.4. Política Pública de Segurança 

De acordo com o que a trás foi referido, a definição de Políticas Públicas acaba por 

resultar da descodificação daqueles que são os principais interesses dos cidadãos que, na 

maioria dos casos, incidem sobre as questões de Segurança e de Desenvolvimento. Estas são 

necessidades básicas de qualquer sociedade, sendo ao Estado que cabe descodificar esses 

interesses e objectivos bem como decidir sobre quais os melhores e mais eficazes meios para 

os assegurar. Esses meios, são as Políticas Públicas, que procuram dar resposta aos novos 

desafios.  

Portanto, quando falamos em Políticas Públicas de Segurança temos que compreender 

que os desejos e anseios da “População” carecem de interpretação por parte dos políticos, que 

os vão transformar em “políticas” propriamente ditas. Aqui, os meios de comunicação social 

desempenham um papel fulcral, uma vez que é através deles que, nas mais das vezes, se 

captam os temas considerados mais importantes a que os responsáveis políticos vão procurar 

responder, pelo que podemos reiterar que “os conceitos de interesses orientam e condicionam 

a acção política”
127

.  

Esta questão é extremamente interessante, uma vez que, em sociedade, e associado aos 

interesses, nas suas mais diversas categorias, “está sempre associado um aspecto específico 

da segurança, sejam eles os interesses pessoais, os interesses dos grupos sociais, o 

interesses nacional e, mais recentemente, os interesses comuns e os interesses humanos”
128

. 

Por exemplo, foi o reconhecimento do interesse comum por parte da sociedade portuguesa, 

que se estava a tornar necessário uma reorganização dos serviços de segurança em Portugal 

que levou, pela Resolução do Conselho de Ministros de 1 de Março de 2007 à aprovação de 

um conjunto de opções para a reforma do Sistema de Segurança Interna, tendo como base um 

conceito estratégico de segurança, mais adequado ao tempo actual, capaz de integrar, por um 

lado, as acções de prevenção e as respostas necessárias e, por outro lado, enfrentar os riscos 

resultantes da criminalidade e da nova ameaça do terrorismo internacional, bem como dos 

riscos naturais, tecnológicos ou de outra natureza que recaem sobre a sociedade portuguesa.  

Este Sistema Integrado de Segurança Interna, procura, assim, “optimizar e projectar, de 

forma planeada, as capacidades operacionais dos vários sistemas, entidades, órgãos e 

serviços cuja actividade seja relevante para garantir a ordem, a segurança e a tranquilidade 

públicas”
129

. Com esta reforma, torna-se possível uma arquitectura adequada à prevenção, 

contenção e resposta ao espectro actual de ameaças, assente num conceito interdisciplinar de 
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segurança interna, que abrange a participação das regiões autónomas, das autarquias locais e 

da sociedade com vista a alcançar a coesão nacional para segurança da República. 

Portanto, as Políticas Públicas de Segurança, como tratam da Segurança, respeitam aos 

bens que nós valorizamos e queremos ver salvaguardados. Ora, isto faz com que a Política 

de Segurança seja uma parte da Política Nacional. Tal facto é tanto mais perceptível se 

reconhecermos que a própria soberania nacional “continua a estar ligada à ideia de um 

ambiente de estabilidade e de tranquilidade que se deseja alcançar, no qual o Estado e os 

cidadãos sentem que os seus interesses estão protegidos e que, se for mantido, permitirá 

criar uma situação favorável ao desenvolvimento das finalidades do Estado ou dos propósitos 

dos cidadãos, de modo a valorizar aqueles mesmos interesses”
130

. Por tudo isto, pressupõe-

se “que o Estado esteja em condições de garantir a segurança. Tanto a segurança da sua 

vida e dos seus bens como a garantia dos seus direitos políticos e sociais”
131

. 

Assim, uma Política Pública de Segurança “tem como objectivo a protecção do interesse 

ou dos interesses nacionais, a garantia do ambiente de tranquilidade necessário à regular 

actividade dos órgãos de soberania e das instituições democráticas e ainda ao livre 

desenvolvimento das acções que contribuem para a valorização desses mesmos interesses”
132

. 

A aposta na progressiva adaptação das Políticas Públicas de Segurança face aos novos 

desafios tem uma importância vital nos dias de hoje, uma vez que contribuem “para o reforço 

da necessária confiança entre a sociedade civil e as polícias, que eliminem os 

constrangimentos que a insegurança causa á liberdade e à cidadania e que reforcem as 

relações de reconhecimento e mútua consideração entre as populações e as forças de 

segurança e seus agentes”
133

.  

Como tal, as Políticas Públicas de Segurança, devem procurar garantir a segurança das 

suas populações tendo sempre como base “o respeito pelos direitos, liberdades e garantias 

dos cidadãos e na medida do estritamente necessário, numa clara subordinação à legalidade 

democrática, que, em sentido amplo, inclui a garantia e o cumprimento das leis em geral, 

naquilo que diz respeito à vida da colectividade, sobretudo, o direito primário das pessoas à 

segurança, tranquilidade e ordem pública, plano em que decisivamente se jogam vectores de 
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realização do direito tão nucleares como a liberdade de circulação das pessoas, a sua 

integridade física e moral e a defesa dos seus bens”
134

.  

Podemos assim concluir com uma abordagem interessante neste assunto, que é a feita 

pelo Juiz Conselheiro Marques Vital, na introdução ao Relatório de Segurança Interna de 

2002, onde afirma que “a liberdade sem segurança almeja a anarquia, enquanto a segurança 

sem liberdade abre porta ao autoritarismo”
135

.  
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Capítulo III - MIGRAÇÕES  

As deslocações humanas têm, desde sempre, acompanhado a evolução do Homem, 

assumindo-se, actualmente como “one of the defining global issues of the early twenty-first 

century, as more and more people are on the move today than at any other point in human 

history”
136

. O estudo deste fenómeno poderia iniciar‐se a partir dos fluxos migratórios do Homo 

Erectus, seguindo‐se os do Homo Sapiens até aos tempos actuais, uma vez que os seus 

efeitos têm marcado presença naqueles que foram os principais momentos da História da 

Humanidade, desde a queda do Império Romano, até às migrações coloniais, pelo que há que 

reconhecer que poucos “fenómenos sociais na história da humanidade terão tido 

consequências civilizacionais tão relevantes quanto as migrações‖
137

. Como tal, podemos 

afirmar que estas movimentações representam uma característica dos seres humanos, que 

―são estimulados, quando não forçados, nos dias de hoje, pelo advento da tecnologia e pelo 

impacto da problemática econômica, nesta lógica inversa de sua preponderância em relação 

ao ser humano”
138

.  

3.1. As Migrações num Mundo Global 

Para iniciarmos este capítulo, mais uma vez temos que recorrer ao fenómeno da 

Globalização, nas mais das vezes utilizado para “designar o movimento complexo de abertura 

de fronteiras económicas e desregulamentação”
139

. Este processo “involves political, 

economical and social activities that have increased the impact of human activities that span 

national boundaries”
140

. Como tal, diz-se que a Cultura se “desterritorializou”, havendo toda 

uma mobilidade da cultura, generalizando-se a “noção de que o mundo tornou-se um lugar-

comum, onde todos interagem com todos, os contatos são maximizados a ponto de formarem 

uma rede de significados capaz de ser compreendida e vivenciada por todas as culturas”
141

, 

razão pela qual não podemos percepcionar as sociedades como algo estático. No seguimento 

daquilo que vem sendo referido, acabamos por facilmente compreender todos aqueles que 

argumentam “há uma tendência de que os processos de globalização acentuemos problemas 
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relativos a migração e intolerância religiosa, tornando imprescindíveis as pesquisas centradas 

no setor societal”
142

. 

 

Neste enquadramento, compreendem-se as palavras do antigo Secretário-Geral das 

Nações Unidas, Kofi Annan: “We are in the midst of a new migration era. Given the large-scale 

movement of people in the 20th Century and into the 21st Century around the world, how 

should governments maintain a national security unity out of such diversity?”
143

. Esta é uma 

questão muito interessante, reconhecendo-se que o acesso a “pertinent information will be 

crucial for any effective action, but without institutional mechanism and accountability, 

government and citizen accountability, there will not be the proper means to take action and 

make it work, since we cannot expect our government to take action and not as citizens be 

willing to accept our own responsibility in its implementation”
144

. Portanto, e comparando a 

nossa sociedade com a dos últimos 100 ou 50 anos, retemos que as alterações mais notórias 

ocorreram ao nível da população mundial, movimentos migratórios mundiais, comércio, 

tecnologia, sendo que os fluxos constantes “of people, technology, culture, and information 

across geopolitical borders around the world is a trend that is certain to continue for 

decades”
145

.  

 Assim, são vários os desafios com que os executivos se deparam nos nossos dias, 

nomeadamente: 

a) Gestão da mudança. É um desafio que conseguimos facilmente compreender se 

atentarmos ao facto de que as sociedades “são antes de mais organismos vivos”, onde 

a imigração em larga escala contribui para a aceleração do ritmo da mudança 

enfatizando os seus efeitos, especialmente, porque a sua influência 

étnica/racial/cultural a tornam difícil de ignorar
146

;  

b) Gestão de opções políticas difíceis. Realidade fundamental, uma vez que as 

consequências sociais e políticas de algumas destas opções são tais que os governos 

acabam, muitas vezes, por não terem uma margem de manobra aceitável para assumir 

as decisões necessárias
147

.  

No que respeita a esta última questão devemos atentar às seguintes àreas: 
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a) Liberalização comercial, políticas de educação, formação e protecção social. 

Como todos sabemos, a abertura ou o “isolamento” aos fluxos migratórios acaba por 

opor decisões que, nas mais das vezes, permitiriam responder às demandas de maior 

competitividade económica, bem como a todo um conjunto de premissas de cariz 

social, educacional, laboral e muitas vezes ética, a decisões que são melhor aceites 

socialmente;
148

  

b) Cooperação internacional em matéria de controlo das migrações irregulares. Este 

ponto remete‐nos para o desafio da co‐responsabilização, onde quer as sociedade 

emissoras quer as sociedades receptoras procuram estabelecer as melhores práticas 

de combate às consequências do fenémono da imigração”
149

;  

c) Efeitos distributivos das migrações, reportando para a complexidade na gestão desses 

efeitos, uma vez que as suas consequências não são as mesmas em todas as área da 

sociedade, pelo que diferentes decisões poderão ter que ser tomadas de acordo com 

as características específicas de cada uma
150

;  

d) Migrações e interdependência económica, realidade esta resultante da progressiva 

liberdade de fluxos de bens, serviços, pessoas e capitais, onde as grandes empresas 

multinacionais têm beneficiado de um rol de oportunidades cada vez mais amplo fruto 

de riscos cada vez mais reduzidos
151

.  

Assim, e considerando a interdependência que actualmente caracteriza as sociedades 

actuais, reconhecemos que os Estados se têm tornado profundamente dependentes de todo 

este sistema migratório. Paralelamente às dúvidas e anseios característicos das sociedades 

mais desenvolvidas, existe todo um conjunto de opções assumidas pelo facto de que muitas 

áreas da sociedade passaram a assumir uma componente essencialmente securitária. Por 

exemplo, se considerarmos os atentados do 11 de Setembro, imediatamente compreendemos 

que no que concerne a assuntos de governação, as questões fundamentais passaram assim a 

consistir em: “(a) como reconquistar a confiança da opinião pública na capacidade e 

determinação dos governos gerirem a imigração de forma competente (e garantirem a 

segurança interna); (b) como lidar com o mal‐estar em relação à imigração por parte de alguns 

sectores das sociedades de acolhimento e com as suas consequências; e ao fazê‐lo, (c) como 

combater o crescimento da xenofobia e evitar a estigmação das diversas comunidades 

imigrantes, étnicas e religiosas”
152

.  

Todas estas questões permitem-nos reforçar a noção de que o planeamento e a execução 

das decisões tomadas em matérias de imigração se encontra estruturado de uma forma 

transversal, procurando responder a áreas tão díspares como o controlo de fronteiras, 
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segurança pública, protecção social, formação, políticas externa, comercial e cooperação para 

o desenvolvimento.  

3.2. Factores Promotores das Migrações 

Considerando o que a trás foi mencionado, devemos, então, procurar compreender quais 

os factores subjacentes aos fluxos migratórios. Assim, deve ser sublinhada a perspectiva de 

que não é possível determinar uma causa única para este fenómeno. Cumpre, então, analisar 

aquelas que são as principais razões, agrupando as diferentes causas em dois grandes 

grupos, de acordo com a capacidade dos executivos intervirem, ou não perante o fenómeno. 

Em primeiro lugar, devemos notar “a intolerância política, social e cultural ou, na sua 

versão extrema, as violações grosseiras dos direitos”
153

. Em segundo lugar, surge a 

incapacidade “dos governos de actuarem em relação aos problemas de desvantagem 

sistemática – isto é, as diversas formas de exclusão económica e de discriminação 

étnico‐racial, religiosa ou linguística que prejudicam sistematicamente determinados segmentos 

da população‖
154

. 

Estes factores são importantes mas não são suficientes para justificar o aumento constante 

dos fluxos migratórios. Assim, devemos, então, atentar para:  

 A existência de uma tradição migratória, factor este associado uma relação já 

construída, nos mais diversos níveis, entre as sociedades de origem e as sociedades 

de acolhimento. Por exemplo, no caso da emigração portuguesa, persistem grandes 

deslocações para Estados como a França, a Alemanha, a Suíça, a Bélgica, 

Luxemburgo; 

 A existência de elites económicas de pendor internacionalista, este factor está 

amplamente relacionado com uma perspectiva muito promovida pelos grupos 

dominantes das sociedades de origem, defensores da perspectiva apologista de que a 

imigração, devidamente regulada e legalmente autorizada, será uma mais‐valia para a 

própria sociedade de acolhimento;  

 A existência de comunidades da mesma étnia, pois a presença de membros da mesma 

sociedade no país de destino é um elemento facilitador aquando das decisões 

daqueles que incorrem em processos migratórios;  

 A existência de uma sociedade civil participativa e influente no país de acolhimento. 

Por exemplo, a existência de instituições relacionadas, directa ou indirectamente com 

estes fluxos, nomeadamente as organizações religiosas ou de defesa dos direitos 

humanos
155

.  
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Todos estes factores, na globalidade da sua interacção, com diferentes características e 

com diferentes efeitos, acabam por ser aqueles que sempre têm estado na base de séculos de 

fluxos migratórios e que, nos dias de hoje, fruto da mudança característica das nossas 

sociedades, se intensificam e complexificam. 

3.3. Classificação dos Imigrantes 

Tal como as causas que promovem os fluxos, também a forma como os “elementos 

migratórios” são identificados não é unânime. Um dos mais consensuais direitos de soberania 

de um nação-Estado é o de controlar quem pode entrar e permanecer no seu território. No 

exercício deste direito, o Estado promulga e implementa legislação que visa regulamentar os 

seguintes aspectos da relação cidadão estrangeiro/ Estado nacional: “entrada, permanência, 

aquisição de nacionalidade e expulsão do território nacional‖
156

. A primeira conclusão que 

poderemos retirar reside no facto de que essa classificação depende, essencialmente, de 

“decisões políticias sobre quem deve ou não ser contabilizado e, o que é ainda mais 

importante, sobre o que deve ou não ser tornado público”
157

. Tal facto, é facilmente 

compreensível se considerarmos que essas diferenças de classificação acabam por traduzir as 

diferentes realidades sociais e culturais, que pelas suas idiossincrasias impõem diferentes 

formas de lidar com este fenómeno.  

Neste seguimento, poderemos apresentar as seguintes classificações: 

 Imigrantes Legais (permanentes ou temporários de longa duração), reportando a 

todos aqueles que entram e permanecem num determinado Estado, de acordo 

com as suas regras e procedimentos internos, enformando as estatísticas oficiais 

e que, nas mais das vezes, acabam por influenciar o próprio “decision making”; 

 Entradas e Permanências Não Autorizadas, constituindo uma das principais 

dificuldades na própria gestão e definição de políticas, pois podem ter “pesos” 

diferentes em sociedades diferentes;  

 Requerentes de asilo, que são aqueles que solicita o estatuto de refugiado em 

outro estado, geralmente com base em que ele ou ela tem um receio fundado de 

perseguição no seu país de origem ou que sentem a sua vida ou liberdade esteja 

ameaçada por um conflito armado ou de violência
158

.  

No que concerne à imigração ilegal, reconhecemos que resulta de quatro formas 

diferentes, que nas mais das vezes são assumidas em todos os Estados: 
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a.  Entradas indocumentadas/ não autorizadas, correspondendo a situações em que os 

cidadãos cruzam as fronteiras de um Estado de forma não legal ou clandestina. Tal 

realidade é muito frequente nos casos de migrantes que entraram nas sociedades de 

acolhimento através de fronteiras terrestres, marítimas e aéreas, evitando toda e 

qualquer forma de detecção e controlo no país de destino;  

b.   Indivíduos sugeitos a controlo na entrada mas que entram no país de destino através da 

utilização de documentos fraudulentos. Nestas situações, estamo‐nos a referir, 

essencialmente, aos casos em que a identidade da pessoa e a documentação 

apresentada não são verdadeiros;  

c.  Individuos cuja permanência excede o período de validade do visto. São exemplo as 

situações em que os individuos entram no país de acolhimento de forma legal, mas 

que, “deliberadamente” acabam por exceder o período de permanência que lhes fora 

legal atribuído;  

d. Indivíduos que infringem os termos e as condições dos vistos. Esta categoria reporta 

aos casos em que os individuos entram num outro país com a documentação 

legalmente exigida, mas que a certo momento acabam por violar o previsto aquando do 

momento da sua entrada
159

.  

Apesar de representarem os tipos de entrada e estadia/ permanência não autorizada, e 

embora sendo as formas que mais frequentemente acontecem, muitos migrantes acabam por 

incorrer num outro tipo de violações, menos vizíveis ou simplesmente temporárias das leis de 

imigração dos países de acolhimento, dos quais podemos ainda referir: 

 ―Alguns turistas poderão exceder a sua duração autorizada de permanência enquanto 

aguardam decisão relativa ao pedido de extensão dessa autorização; 

 Certos visitantes para fins de negócios poderão desempenhar actividades profissionais 

que exijam uma categoria de visto distinta da que lhes foi concedida; 

 Alguns estudantes poderão infringir as condições dos seus vistos de estudo ai trabalhar 

por curtos períodos de tempo, seja por trabalharem um número de horas superior 

àquele que lhes é permitido conciliar com os estudos ou por se dedicarem a 

actividades não autorizadas durante a parte dos seus planos de estudos 

correspondente à formação prática; 
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 Alguns trabalhadores possuidores de vistos de trabalho temporário poderão mudar de 

empregador (ou até de sector de actividade) sem a devida autorização das autoridades 

em matéria de imigração”
160

.  

Depois de enunciadas todas estas categorias, poderemos percepcionar o quão difícil é a 

própria gestão das entradas e permanênca de migrantes na nossa sociedade, principalmente, 

se considerarmos que vivemos num mundo global e interdependente, onde, com frequência, se 

assiste a colisões entre sistemas legais, jurídicos e penais, dificultando a resposta aos desafios 

decorrentes do processo. 

3.4. A Imigração e a Opinião Pública 

Atentando a todas as considerações apresentadas até ao momento, importa agora 

considerar aquilo que acaba por pesar na percepção que a própria sociedade tem 

relativamente aos imigrantes. Para tal, essa análise deve ser integrada nos estudos 

desenvolvidos na área da comunication research, conjunto de correntes teóricas constituídas 

desde o início do séc. XX, em muito relacionados com as condições específicas de 

desenvolvimento das ciências sociais, de entre as quais, a Sociologia. 

No período compreendido entre as duas Guerras Mundiais, surgiram formalmente os 

primeiros estudos, que culminariam na primeira teoria crítica da comunicação de massa: a 

teoria hipodérmica, tendo como principal propósito indicar quais os efeitos dos mass media, 

especialmente a propaganda, nos diferentes regimes totalitários, sendo até conhecida por 

alguns como a teoria da propaganda sobre a propaganda; Mais tarde, Lasswell apresenta o 

seu modelo comunicativo, com base no pressuposto de que a iniciativa é exclusivamente do 

comunicador e que os efeitos recaiam exclusivamente sobre o público sem qualquer efeito 

contrário; em seguida, surge a teoria empírico-experimental, ou “da persuasão”, que estuda a 

mensagem persuasiva entre o emissor, mensagem e receptor; a teoria empírica de campo ou 

teoria dos efeitos limitados, associando, segundo Wolf (2009), os processos de comunicação 

de massa às características do contexto social em que esses processos se realizam, 

procurando demonstrar que os media são só mais um dos instrumentos de persuasão 

existentes na sociedade, afastando-se, assim, da relação de causa e efeito entre a mensagem 

e o comportamento do indivíduo; Um quarto conjunto de teóricos desenvolve as suas 

pesquisas no âmbito dos estudos funcionalistas, para os quais, a questão de fundo já não 

respeita só aos efeitos dos mass media, mas também às funções exercidas pela comunicação 

de massa e o seu contributo no regular funcionamento da sociedade; segue-se-lhe a teoria 

crítica, identificada, segundo Wolf (2009), com um grupo de investigadores que apresentam 
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uma construção analítica dos fenómenos que investigam e como capacidade para atribuir 

esses fenómenos às forças sociais que os provocam
161

. 

No seguimento de todos os contributos então apresentados e tendo em consideração que 

vivemos na era da comunicação e da informação, onde os próprios meios de difusão da 

informação são cada vez mais diversificados e a sua influência mais rápida e efectiva, temos 

que reconhecer que a opinião pública tem assumido um papel de progressivo relevo, 

respeitando aos “assuntos de interesse das nações, publicamente expressos por pessoas que 

não participam no governo e que reivindicam o direito de influenciarem os assuntos que 

respeitam à sociedade em geral”
162

.  

Desde sempre houve uma certa noção de opinião pública, inicialmente mais relacionada 

com os fluxos de informação que reflectem o bem comum, constituindo-se, muitas vezes, como 

um poderoso elemento para analise e discussão das acções do Estado. Nas primeiras analises 

formalmente desenvolvidas, o termo de opinião pública surgia associado “to social behavior 

generally or, when referring to its political impact, were unclear about the precise mechanisms 

by which it ought to influence governmental affairs”. Esta era uma perspectiva mais abrangente, 

todavia, ao longo do século XVIII e XIX, surgem novos contributos, principalmente através de 

autores como Mill e Bentham, procurarando atribuir um papel politicamente mais formal à 

própria opinião, assumindo que “people behave primarily to satisfy their individual desires and 

to avoid pain... Society consists then of individuals seeking to maximize their own interests and 

utilities”
163

. Neste seguimento, afirmava-se como preponderante a criação de um mecanismo 

para harmonizar todos os interesses divergentes, sendo ao Estado, que caberia a arbitragem 

das diferentes perspectivas individuais e grupais, de modo a maximizá-los através da 

competição económica e livre troca. Os pontos de divergência entre a perspectiva utilitária da 

opinião pública e a anterior residem, essencialmente, nas diferentes propostas para a 

determinação daquilo que é o bem comum. Os primeiros pensamentos liberais como 

Rousseau, percepcionavam a opinião pública “as a way of realizing the common will, best 

discerned through continuous popular involvement in the form of reasoned and egalitarian 

debate”
164

. Porém, nesta nova perspectiva, “public opinion is instead resolved through a 

maximizing function of separate individual wills, that is, through majorirty rule
”165

.  

Surgiu, assim, naturalmente, uma nova mudança na conceptualização da própria opinião 

pública. Autores como Bentham, acabaram por defender o sufrágio universal e a existência de 

eleições de cariz prioritário como um elemento fulcral para o garante do regular funcionamento 
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da sociedade. Como tal, assistiu-se a um aumento da dimensão e da heterogeneidade do 

próprio público. Tanto o modelo de democracia de Bentham como o de Rousseau, assumiam 

que cada “citizen would be competent to form political opinions on pressing matters of the 

day”
166

. Todavia, não tiveram em consideração o quão determinante seria a expansão do 

próprio eleitorado ao nível da própria tomada de decisão política, pois estariam mais 

preocupados com “public’s ability to select and reject representatives than with its ability to hold 

informed political opinions as such”
167

.  

Um dos principais problemas, reside no surgimento daquilo que hoje apelidamos de “tirania 

da maioria‖. Esta realidade é uma preocupação para todos os analistas, principalmente se 

considerarmos a prevalência de uma certa mediocridade na opinião criada e continuada pela 

pressão da própria maioria, uma vez que “in the face of large majorities, important minority 

viewpoints, even when valid, will not be strongly asserted”
168

. Tal facto foi abordado logo no 

início do século XIX, por vários autores, dos quais ressalta Tocqueville, que defendia que numa 

sociedade de iguais, os grupos de individuos em minoria correm o sério risco de serem 

desprotegidos em deterimento da maioria dominante. Como tal, muitos teóricos argumentaram 

que o poder da maioria pode tornar-se extremamente problemático no decurso dos tempos, 

pois “The longer public opinion has ruled…the more absolute is the authority of the majority 

likely to become, the less likely are energetic minorities to arise, the more are politicians likely to 

occupy themselves, not in forming opinion, but in discovering and hastening to obey it”
169

.  

Uma outra preocupação centra-se na susceptibilidade da persuasão do próprio público, 

nomeadamente, no que respeita ao apelos emocionais e não racionais, uma vez que “the 

making of one general will out of a multitude of separate wishes is not an Hegelian mystery, as 

so many political philosophers have imaginated, but an art well known to leaders, politicians and 

sterring committees”
170

. Para isto, o uso de determinados simbolos permitem construir uma 

determinada imagem ou percepção relativamente a alguma coisa ou comunidade. Neste 

aspecto, o sucesso dos regimes fascistas na Europa nas primeiras décadas do século XX é 

compreensível se considerarmos o uso combinado dos meios de comunicação como forma de 

reforçar a propaganda destes regimes. Desde 1927, quando Lasswell publicou Propaganda 

Technique in the World War, percebemos o forte relacionamento entre o estudo da opinião 

pública e a propaganda, ao nível das atitudes. 

Assim, em primeiro lugar, devemos reter que a diferença entre a opinião e a atitude. As 

opiniões são percepcionadas como algo observável, respostas verbais a um determinado 

assunto ou questão; uma atitude, por sua vez, é algo encoberto, uma tendência ou 

predisposição psicológica. Em segundo lugar, e apesar de tanto as atitudes como as opiniões 
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implicarem um sentimento de aprovação ou desaprovação, no caso das atitudes procura-se ir 

um pouco mais além, (i.e., fundamental liking or disliking), a opinião direcciona-se mais para 

aspectos cognitivo (e.g., a conscious decision to support or oppose some policy, politician, or 

political group)
171

. Em terceiro lugar, e talvez o mais importante, uma atitude é tradicionalmente 

conceptualizada como algo genérico, global, estabelecendo uma orientação no sentido de uma 

série de estímulos; ao invés, a opinião é vista como algo mais situacional, como pertencente a 

um assunto específico num determinado enquadramento comportamental
172

.  

Outra distinção importante surge entre os termos opiniões e expressões. Thurstone 

entendia as atitudes como “latent readiness to respond to a situation in a given way and an 

opinion as the response itself. Opinions were, in short, manifest indicators of unobserved 

attitudes”
173

. Contudo, demonstrações explícitas restringindo a definição de opinião ao longo 

dessas linhas cedo surgiu na literatura, incidindo, muitas vezes, no facto de que “opinions had 

to be verbalized or otherwise expressed statements of support or opposition for some action”
174

.  

Apesar deste refinamento no significado, o conceito de opinião continua a ser aplicável de 

uma forma mais ou menos consistente com a atitude, referindo-se não só a estados 

psicológicos internos mas também a comportamentos. Por exemplo, apesar de Allport ter 

insistido que as opiniões tinham de ser expressadas, sugeriu que nenhum analista da opinião 

pública pode negligenciar as opiniões que as pessoas possam ter mas que por qualquer razão 

não expressam. Isto implica claramente que as opiniões são capazes de cobrir 

comportamentos mentais não evidentes bem como comportamentos evidentes. Portanto, 

conclui-se, que para serem efectivas, as opiniões devem ser expressadas
175

. Apesar da 

literatura ao nível da definição de opinião pública formalmente comprometer uma definição de 

opiniões como expressões verbalizadas, nós devemos admitir que na prática os investigadores 

comummente operam com uma perspectiva muito mais restritiva 

Há, no entanto, que se admitir que esta distinção não é líquida. Muitos analistas são 

reluctantes em consentir demasiado calculismo e profundidade às opiniões, o que por vezes 

parece reflectir um sentimento intenso ao invés de uma fria deliberação. O termo opinião 

carrega consigo conotações não racionais e afectivas, bem como conotações racionais, 

especialmente quando aplicadas a colectividades como o “público em geral”. Mais ainda, os 

psicologos têm conceptualizado tradicionalmente as atitudes como tanto cognitivas e afectivas 

em composição, com a recente ascendência da perspectiva cognitiva na psicologia social. 
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Como tal, “although attitude and opinion are thought to differ in terms of their relative balance of 

affect versus cognition, neither term is identified entirely with one extreme or the other”
176

.  

Assim, a entrada de novos cidadãos acabará por constituir um elemento perturbador, no 

sentido de que vão colocar em causa a ordem estabelecida. Então, a sociedade de 

acolhimento irá construir todo um conjunto de ideias e perspectivas relativamente a estes 

elementos, percepções estas na grande maioria das vezes opostas à sua mais fácil integração. 

Neste âmbito, há que considerar três grandes correntes de pensamento, sendo elas: 

“marginality (especially cultural forms, but also economic, gender-based, etc.); economic self-

interest (both labor-market and use-of-services versions); and contact (both individual-level and 

aggregate)”
177

.  

De acordo com a primeira perspectiva, considera-se que a afinidade cultural se constitui 

como uma das principais determinantes da opinião pública no que respeita à própria imagem 

em relação a uma determinada minoria. Os defensores desta corrente advogam que ―Cultural 

and ethnic ties to immigrants promote pro-immigrant attitudes and support for a more open 

immigration policy‖
178

. O simples facto de um determinado grupo ser marginalizado acaba por 

contribuir, tanto a nível interno ou a nível externo, para a construção de um certo sentimento de 

maior proximidade, ou antipatia. Ao denominarmos um determinado grupo como “o fraco”, “o 

sem poder”, acabamos por criar um elemento marginalizante. Compreendemos, assim, que 

uma “particular characteristic produces marginality if, relative to the ―mainstream‖ or ―dominant‖ 

trait, it subjects one to the threat of or actual discrimination, persecution, or widespread public 

hostility, or ridicule”
179

. Imaginemos, por exemplo, as perseguições lançadas sobre os judeus 

na Alemanha de Hitler. A existência de uma característica diferenciadora servira para os 

marginalizar, justificando-se, assim, todas as acções extremistas. Outro caso, reporta à revolta 

proletária contra os czares na Rússia, que representou não mais do que uma construção social 

em torno de um certo grupo, os proletários, marginalizados pelas classes superiores pelas suas 

próprias características diferenciadas. 

A segunda corrente teórica é representada por um conjunto de pensadores cujo interesse 

se direcciona para as consequências económicas do fenómeno, considerando que “economic 

concerns appear to be the main reason for the increase in opposition to both legal and illegal 

immigrants”
180

. De acordo com esta perspectiva, deveremos atentar ao facto de que os 

imigrantes “represent a greater threat to the livelihoods and living standards of lower-status 
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respondents than they do to persons with higher education and more skills”
181

. Compreende-se, 

então, a razão pela qual os grupos mais desfavorecidos das sociedades de acolhimento temem 

a entrada de imigrantes, sob a ideia de que o maior número de entradas significa menos 

empregos, redução nos salários e maior competitividade.  

Atribui-se, assim, especial ênfase ao facto de que o “economic self-interest” está 

amplamente relacionado com o bem estar económico dos cidadãos. Ora, a aceitação ou 

marginalização destes grupos irá depender da própria sociedade de acolhimento. Dentro desta 

corrente teórica há que dividir entre os seguintes grupos de pensadores: “Labor Market versus 

Use of Services‖. Os primeiros, defendem que as pessoas “fear that immigrants – often willing 

to work for less pay and filling positions demanding fewer skills – will reduce the native-born 

working-class’s wages or take their jobs”
182

. Por exemplo, os portugueses são o sexto povo 

europeu que mais vê de forma negativa o impacto da imigração nas economias nacionais, com 

quase 40 por cento de acordo sobre a questão, avança o relatório anual da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE)
183

. No entanto, a maioria dos portugueses 

continua a defender o papel de relevo dos imigrantes a nível interno. Rui Marques, o Alto-

Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas, tem várias vezes realçado o papel dos 

imigrantes ao nível do “combate à desertificação”, onde a “utilização intensiva da mão-de-obra 

imigrante na agricultura é um exemplo‖, afirma, acrescentando ainda que ―uma economia 

necessita sempre de imigrantes, quer esteja em períodos de expansão ou de estagnação, 

porque desempenham as funções que os portugueses não querem”
184

.  

Os segundos, por sua vez, defendem que o “use of services formulation instead focuses on 

natives’ fears about paying more taxes because of immigrants (especially indocumentados’s 

and refugees) use of publicly funded services (e.g. education, healthcare, welfare)”
185

. Neste 

caso, por exemplo, a população imigrante, no que respeita a despesas como as pensões de 

velhice e as contribuições a elas associadas, a segurança social portuguesa beneficia da 

elevada mobilidade da população imigrante, dado tal especificidade da mesma não estar 

acautelada”
186

. Outro exemplo é o das demais despesas de protecção social, para além das 

pensões, são menores no caso da população imigrante que na população nacional(10). O que 
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não quer dizer que não possam ser suficientemente elevadas para absorver a parte das 

contribuições da população imigrante que não será convertida em pensões de velhice. 

Por fim a “contact analysis”, que considera “The zones where the extreme right achieves its 

best results are often regions where the more or less distant outlaying are have heavy 

concentrations of immigrants”
187

. Segundo estes teóricos, as preocupações levam a que as 

pessoas optem por votar em partidos mais extremistas, como é o caso da Frente Nacional em 

França, o que acaba por ser mais uma fantasia do que uma percepção efectiva e objectiva. 

Vejamos o caso do candidato José Manuel Coelho nas eleições presidenciais de 2011 ou do 

próprio CDS-PP que, nas últimas eleições legislativas de 2009 conseguiu a sua maior votação 

de sempre em muito devido à sua campanha em torno das questões de segurança e 

insegurança.  

Por tudo isto muitas vezes se defende que “The modern European town seems to revive the 

fears of the medieval town for whom the edges of the city were the realm of crime, marginality, 

and destitution”
188

. Acredita-se que os “natives might increasingly become aware of the risign 

foreign population in the suburbs via such superficial or ―casual‖ contacts as riding the Métro 

with immigrants, passing the ubiquitous North African sanitation worker on the street, or even 

watching a television news program on ―crime in the suburbs‖. Such interactions, scholars such 

as Perrineau would probably argue, can only breed suspicion and exacerbate hostility”
189

.  

Confirmamos, assim, que esta corrente teórica “focuses on the distribution of immigrants in 

one’s neighborhood or region and how many and what kind of personal contacts one has with 

newcomers”
190

. Uma das principais referências desta corrente é Gordon Allport (1979:261–

262), que nega que todo o contacto seja semelhante: “It has sometimes been held that merely 

by assembling people without regard for race, color, religion, or national origin, we can thereby 

destroy stereotypes and develop friendly attitudes. Outros autores como Williams (1947:71–72) 

distinguem entre “true acquaintance” e “casual contact”. Enquanto que o primeiro tipo de 

contacto reduz o prejuízo, o segundo para aumentá-lo, uma vez que “the ―more [casual] 

contact, the more trouble”
191

. Assim, pelo menos em teoria, qualquer encontro adicional com 

um membro deste grupo pode, de acordo com a lei da frequência fortalecer associações 

mentais adversas. Por exemplo, de um conjunto de negros no Metro estes preconceituosos 

podem escolher um deles que não se esteja a comportar de forma correcta. 

Consequentemente, as dezenas de outros membros bem comportados são negligenciados, 

simplesmente devido a determinados preconceitos e determinadas percepções.  
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Portanto, seja através de estratégias propagandísticas, seja através de acções de marketing 

seja através de operações estatísticas e transmissão de dados, os estímulos emitidos sobre os 

membros das sociedades acabam sempre por produzir efeitos psicológicos, promovendo a 

uma certa uniformização e direccionar das suas acções. Consideremos aquilo que acontece 

em muitos países relativamente às minorias étnicas aí estabelecidas, às quais são 

frequentemente atribuídas as culpas, desconfianças e inseguranças da maioria. Desta forma, 

seja através da televisão, da rádio, da internet ou de qualquer outro meio acabamos por, 

inconscientemente ser afectados pela informação que recebemos, assumindo determinados 

comportamentos que jamais pensaríamos ser capazes de ter. 

3.5. As Migrações em Portugal 

Apesar de ser uma realidade que sempre tem estado presente na “construção” da 

sociedade portuguesa, social e culturalmente, o fenómeno da migração tem assumido 

diferentes características, consoante a época histórica e a realidade social de então. Neste 

âmbito, a experiência histórica da União Europeia acaba por ser muito útil, resultante do facto 

de que no contexto da Europa do Sul, “todos os casos de adesão de países menos 

desenvolvidos à União têm revelado uma diminuição rápida dos movimentos de saída e um 

acréscimo dos fluxos de entrada. Este foi, também, o caso de Itália, e mais tarde Espanha e 

Grécia”
192

.  

Como tal, podemos dizer que as diferentes mutações na realidade nacional têm contribuído 

para as flutuações subjacentes aos fluxos migratórios no país. Por exemplo, a tipologia do 

mercado de trabalho português sempre foi um elemento preponderante neste aspecto. Assim, 

e no que por exemplo concerne aos fluxos emigratórios, os países de destino dos portugueses 

são, normalmente mais desenvolvidos, com necessidades de mão-de-obra intensiva 

conjunturais, onde os emigrantes portugueses são submetidos a condições precárias de 

trabalho e de vida, ocupando as tarefas menos atractivas para os locais dos países de 

acolhimento. Por outro lado, se atentarmos aos mercados de trabalho dos países de origem 

dos imigrantes que escolhem Portugal, notamos que provém de países que enfrentam 

problemas de cariz endémico, nomeadamente, ao nível do desemprego, subemprego e 

rendimentos relativamente baixos. Por conseguinte, e apesar das elevadas qualificações, estas 

pessoas são como que “forçadas” a migrar, procurando, num reduzido espaço temporal, 

angariar a maior poupança possível.  

Uma segunda realidade a que devemos atentar respeita ao estatuto político dos migrantes 

no local de destino. No caso dos emigrantes portugueses, têm a oportunidade de escolher 

destinos mais privilegiados dentro da UE, uma vez que, como cidadãos comunitários, não 

enfrentam quaisquer dificuldades de entrada ou riscos de expulsão. Pelo contrário, os 
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europeus de Leste, são levados a trocar destinos mais interessantes por Portugal, onde “a 

procura de trabalho é mais consistente e o risco de infracção política — estatuto de 

irregularidade e consequente expulsão — é menor”
193

.  

Se analisarmos igualmente os movimentos associados às deslocações de pessoas em 

actividade laboral, constatamos, mais uma vez, que a realidade portuguesa se demonstrou 

preponderante. As estimativas de entradas e saídas sempre foram flutuantes, essencialmente, 

em função do tipo e do grau de crescimento económico. Se o crescimento nacional 

permanecer assente no recurso a mão-de-obra intensiva, os apelos para a imigração 

continuarão. Reconhecemos, então, que um desenvolvimento reduzido (não só económico e 

social, como também nos demais sectores) contribuirá, certamente, para estimular os fluxos 

emigratórios em detrimento dos imigratórios. Em contrapartida, um crescimento e 

desenvolvimento pujantes, serão preponderantes para a “contenção” das tendências 

emigratórias. Esta realidade é notória no nosso país, principalmente se  atentarmos à 

distribuição geográfica das comunidades imigrantes no território português constante no gráfico 

em baixo. 

Gráfico n.º1 – População Estrangeira por Distritos (2009) 

 

Fonte: Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo, 2009, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, 

p.26 

Estas assimetrias mais não são do que o espelho de um Portugal a duas velocidades, entre 

um litoral desenvolvido, com indústria e crescimento económico e um interior onde os níveis de 
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investimento e consequente desenvolvimento são cada vez menores e onde os estímulos à 

fixação de trabalhadores são cada vez menores. 

Não podemos, também, deixar de considerar outras condicionantes, como é o caso do 

baixo potencial demográfico nacional. Com a quebra dos índices de  fecundidade, 

principalmente desde a década de 1970, as gerações de jovens adultos são cada vez mais 

reduzidas, pelo que se irá verificar, pelo menos teoricamente, uma retracção no potencial para 

a emigração, pois a oferta de emprego a nível interno tenderá a ser suficiente. 

 

Gráfico n.º2 – Pirâmide Etária de Portugal. 

2009 

 

Gráfico n.3 – População estrangeira 

residente em Portugal – Pirâmide Etária  

 

Fonte: Geoescola, Disponível em 

http://geoescola.org/index.php?option=com

_rsgallery2&page=inline&id=134&Itemid=15

9, Consultado no dia 2 de Novembro de 

2010  

 

Fonte: Relatório de Imigração, 

Fronteiras e Asilo, 2009, Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras, p.33  

De acordo com a análise destes dois gráficos, constatamos um contraste existente entre 

uma população nacional cada vez mais envelhecida e uma população estrangeira residente 

que possui um índice de envelhecimento relativamente baixo. Tal realidade é, em parte, 

justificada pelo facto de a imigração constituir um fenómeno relativamente recente em Portugal. 

Apenas em jeito de exemplo, devemos atentar aquela que será a pirâmide etária de Portugal 

no ano 2050 que, como indica o Gráfico n.º4, será cada vez mais envelhecida. Neste contexto, 

o papel a desempenhar pelos imigrantes em portugal afirma-se com especial relevância. 

 

http://geoescola.org/index.php?option=com_rsgallery2&page=inline&id=134&Itemid=159
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Gráfico n.º4 – Pirâmide Etária de Portugal em 2050 

Fonte: U.S. Census Bureau, International Data Base, Disponível em 

http://geografiaagvv.blogspot.com/2008/02/alteraes-na-estrutura-etria-portuguesa.html, 

Consultado no dia 2 de Novembro de 2010, 22h30  

Todavia, e à semelhança daquilo que tem acontecido com os restantes países da Europa do 

sul, Portugal tem vindo a tornar-se, cada vez mais, num país de imigração, essencialmente se 

tivermos em consideração três elementos fundamentais que contribuíram para redefinição do 

paradigma migratório nacional:  

 o agravamento das desigualdades geo-económicas, nomeadamente nos países do 

Hemisfério Sul e do Leste Europeu, motivado pela guerra, pelos conflitos étnicos e 

religiosos e pela instabilidade económica;  

 a complexificação dos processos de globalização, na medida em que implicam toda 

uma reestruturação no sistema industrial do país, mediante uma nova alocação da mão 

de obra e a adaptação a novos padrões de competitividade internacional;  

 a abolição das fronteiras no espaço da União Europeia, que permitem que haja uma 

maior facilidade nos processos de mobilidade migratória, pelo que os Estados-

membros da União necessitam de definir todo um aglomerado normativo para melhor 

enquadrar estas situações, visto ainda não existir uma verdadeira política de imigração 

comum adoptada no seio da União Europeia que indique aos Estados-membros qual a 

melhor forma de lidar com o problema.
194 
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3.6. A Imigração em Portugal e as suas diferentes fases 

Neste contexto, a Imigração em Portugal pode ser percepcionada de acordo com diferentes 

fases que estão relacionadas com alguns dos principais momentos de viragem da nossa 

História. Apesar da grande subjectividade que está subjacente a uma análise deste tipo, 

podemos dizer que primeira grande onda de imigração no nosso país ocorreu na década de 

1960. Tal fluxo resultou da entrada de um grande número de cabo-verdianos, cidadãos dos 

então territórios ultramarinos portugueses, fruto da progressiva diminuição da mão-de-obra 

portuguesa emigrada para a Europa e para as Américas. Este era um movimento natural, 

considerando os laços existentes entre portugueses do território europeu e portugueses do 

ultramar, onde a própria língua se afirmava como um elemento facilitador. 

Depois desta fase, e com a Revolução dos Cravos, de 25 de Abril de 1974, surgiu uma 

nova vaga, fruto do processo de descolonização em curso, onde, para além dos cidadãos 

africanos, entram em Portugal cerca de 800 000 “retornados”. A gestão de tal número foi 

extremamente complexa, visto que a economia e a própria sociedade portuguesa não tinham 

estruturas adequadas para os acolher, pelo que, com frequência, e ainda nos dias de hoje, se 

encontram pessoas que vivem em condições de precariedade económica e social, sem nunca 

terem sido capazes de verdadeiramente se integrar no nosso país. 

Mais tarde, por volta dos anos 80, podemos testemunhar uma nova vaga, por muitos 

entendida como aquela que maior visibilidade assumiu. Caracteriza-se pela entrada de mão-

de-obra não qualificada, com fracos níveis de escolaridade, proveniente dos Países de Língua 

e Expressão Portuguesa, que se vieram instalar, mais uma vez, em sectores como a 

construção civil e obras públicas, no caso dos homens, e nos serviços domésticos e limpezas, 

no caso das mulheres.  

Dez anos mais tarde, já na década de 90, surge aquela que foi a quarta vaga de imigração. 

Tratou-se de um fluxo constituído, maioritariamente, por imigrantes vindos do Brasil, sob a 

chancela dos acordos luso-brasileiros, que permitiram condições de acesso privilegiadas a 

Portugal
195

, bem como por imigrantes dos Países de Leste, que no decurso da definição dos 

Acordos de Schengen, viram a sua mobilidade facilitada
196

. Por exemplo, no caso do Brasil, os 

                                                                                                                                                                          
http://www.bocc.ubi.pt/pag/cunha-isabel-ferin-sos-racismo.html, Consultado no dia 1 de 
Outubro de 2010, 22h00 
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estatutos de igualdade que foram estabelecidos permitem ―aos imigrantes brasileiros votar e 

candidatar-se nas eleições autárquicas em Portugal, um direito que deve ser estendido a todos 

os residentes, assim como a imigrantes de outros países que sejam abrangidos por acordos de 

reciprocidade em termos de direitos políticos‖
197

.  

Todas estas fases acabaram por contribuir para um Portugal multicultural, aberto ao mundo 

e aos fenómenos decorrentes do processo de Globalização, onde o contacto entre gentes de 

culturas diferentes é uma realidade. De acordo com o Gráfico n.º5 podemos conferir aquelas 

que são as principais nacionalidades de imigrantes que escolheram Portugal como país de 

acolhimento: 

Gráfico n.º5: Principais Nacionalidades (2009) 

 

Fonte: Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo, 2009, Serviço de Estrangeiros e 

Fronteiras, p.33 

Neste gráfico, constatamos que a nacionalidade brasileira assume lugar de destaque no 

conjunto das principais comunidades migrantes, representando, aproximadamente, 25% da 

comunidade estrangeira residente em Portugal, tendo alcançado 116.220 cidadãos
198

. 

 

A segunda nacionalidade mais representada é a Ucraniana, com um valor de 52.293 

indivíduos, representando 12% do total de imigrantes residentes. Há, no entanto, que referir 

que se regista uma descida relativamente ao ano de 2008 (52.494)
199

. 
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Em terceiro lugar surge Cabo Verde, com 48.845 imigrantes residentes em Portugal, 

representando 11% do valor total. Também neste caso se verificou uma quebra em relação a 

2008 (51.352 residentes). 

 

Por seu lado, a Roménia tem conseguido obter índices elevados, rondando o valor de 

32.457 cidadãos (27.769 em 2008), representando, presentemente, 7% dos residentes 

estrangeiros (6% em 2008) e consolidando a sua posição de Estado Membro da União 

Europeia com maior número de residentes em Portugal (lugar tradicionalmente ocupado pelo 

Reino Unido). 

 

Angola, país de onde, tradicionalmente, chegavam muitos imigrantes a Portugal, assume a 

quinta posição, com cerca de 26.557 imigrantes residentes (6%), seguindo-se a Guiné-Bissau, 

com 22.945 residentes (5%). Se considerarmos os valores apresentados no ano 2008, 

podemos constatar que se regista uma redução no número de imigrantes destas proveniências 

(Angola 27.619 e Guiné Bissau 24.391, nomeadamente). 

 

Em sétimo lugar, e dentro do grupo das nacionalidades mais representativas, surge a 

Moldávia, com valor de 20.773 residentes (21.147 em 2008), representando 5% dos 

estrangeiros em território nacional. 

 

Assim, e no que respeita aos números referentes ao ano 2009, em comparação com o ano 

anterior, comprovamos que a comunidade imigrante residente em Portugal registou um 

aumento de mais de 3%, representando um aumento de 27,22% comparativamente aos 

valores da população estrangeira em Portugal no ano de 1992. De qualquer modo, e apesar da 

crise internacional em que nos encontramos, a tendência é para o aumento do número de 

imigrantes, que em muito tem aumento pelas entradas de cidadãos provenientes do Brasil e da 

Roménia, que olham para o nosso país como uma oportunidade para uma vida melhor
200

. 

3.7. A Imigração e as Políticas Públicas em Portugal 

Assim, logo em Outubro de 1981 deu-se a primeira revisão da Lei de Entrada, Permanência 

e Expulsão de Estrangeiros, sendo, porém, o ano de 1992 que deve ser percepcionado como o 

ano de transição, uma vez que foi nesse ano que foram celebrados os Acordos de Schengen. 

Este primeiro acto representou não mais que a assumpção de Portugal como país de 

emigração, “não contemplando – apesar da experiência de imigração  em massa durante a 
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década de 1970 – o direito à nacionalidade portuguesa para imigrantes, pese embora a 

existência de disposições para a naturalização”
201

.  

Segundo o previsto na Lei de 1981, para que qualquer cidadão estrangeiro pudesse 

naturalizar-se português teria que cumprir uma série de critérios, sendo eles: ―residência 

durante seis anos em Portugal; conhecimento da língua portuguesa; idoneidade moral e civil; e 

capacidade para reger a sua pessoa e assegurar a sua subsistência‖
202

. Importa, no entanto, 

referir que muitas das premissas que nesta época foram consignadas por lei já não constam do 

enquadramento legal actual, como é o caso da idoneidade e meios de subsitência. Este facto 

―vai de encontro às tendências da política europeia, uma vez que a ligação entre direitos dos 

cidadãos europeus em outros Estados-membros e o estatuto de ser economicamente ativo foi 

removido com o Tratado de Maastricht (1992)‖
203

.                                                                                         

Os Acordos de Schengen são de especial importância porque implicaram toda uma 

discussão em torno de novas políticas de imigração, fruto da definição de uma política de 

fronteiras comum. Inicialmente celebrados entre a Alemanha, a Bélgica, a França, o 

Luxemburgo e os Países Baixos, em 14 de Junho de 1985, tinham como principal propósito a 

supressão, gradual, dos controlos efectuados nas fronteiras comuns, visando implementar a 

livre circulação para todos os nacionais dos Estados signatários, dos outros Estados da 

Comunidade ou de países terceiros. Neste processo, um passo importante foi dado aquando 

da celebração da Convenção de Schengen, assinada a 19 de Junho de 1990, pelos Estados 

supramencionados, tendo entrado em vigor no ano de 1995. Assim, o Acordo e a Convenção 

dão forma ao “Acervo de Schengen”, agregado normativo que foi posteriormente integrado no 

quadro institucional e jurídico da União Europeia, mediante a elaboração do Título VI do 

Tratado da União Europeia. Conseguia-se, assim, estatuir a verdadeira liberdade de circulação 

das pessoas no território da União Europeia e controlar de forma mais eficaz e efectiva as 

formas graves de criminalidade
204

.  

Naturalmente, ao longo do tempo, o “acervo schegen” foi sendo transposto para os então 

Estados-membros. A Itália assinou em 1990; Espanha e Portugal em 1991; Grécia em 1992; a 

Áustria em 1995 e a Finlândia, a Suécia e a Dinamarca (com um estatuto especial) em 1996. A 

Irlanda e o Reino Unido apenas participam parcialmente no acervo de Schengen, tendo 

mantido os controlos nas suas fronteiras. No que respeita aos restantes dez novos Estados-

Membros, todos aderiram ao acervo de Schengen. Não podemos esquecer dois Estados 

terceiros, que são a Islândia e a Noruega, que fazem igualmente parte do espaço de Schengen 
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desde 1996, sendo que a sua participação no processo de decisão é limitada. A própria Suíça 

já iniciou um processo de participação no referido acervo
205

.  

Assim, Portugal começou a definir a legislação interna tendo em consideração estes 

pressupostos, assumindo não só as suas limitações e necessidades internas como também as 

exigências comunitárias, às quais teria que aceder, fruto do princípio basilar do Primado do 

Direito Comunitário face às ordens jurídicas internas. Portanto, fora imediatamente delineada 

em 1992 a Lei dos Estrangeiros e a Lei de Asilo, que culminou na primeira grande 

regularização extraordinária
206

, consignando a atribuição de um título provisório pelo período de 

um ano, o que se repercutiria numa grande emissão de títulos de residência, nos anos de 1993 

e 1994. Tal concessão, contribuiu para um significativo aumento da população estrangeira, que 

passa de uma média anual de cerca de 5%, para 8% e 10%, nos respectivos anos
207

.  No ano 

de 1994, e no seguimento dos grandes esforços empenhados na construção daquela que seria 

a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, surge a Lei n.º25/94, enquadramento 

normativo que veio alterar a Lei de 1981, ―estendendo o requisito de residência para a 

naturalização, bem como para a atribuição de nacionalidade originária a filhos, por um período 

de dez anos para cidadãos de países não lusófonos, mantendo o requisito, contudo, para 

cidadãos de países de lingua portuguesa, ou seja, o de residir em Portugal por um período 

mínimo de seis anos‖
208

.  

Tendo em consideração a relação centenária entre Portugal os países da CPLP, ―os 

cidadãos de países de língua portuguesa foram privilegiados no acesso da nacionalidade, 

numa manifestação de ―co-ethnic preference‖
209

. Tal decisão vem confirmar que a construção 

de qualquer política, tal como foi abordada atrás, nunca está totalmente desligada do contexto 

histórico e político em que surge. Este carácter preferencial acabaria por ser abolido com a Lei 

de 2006. 

Foi, portanto, com entrada em vigor desta nova Lei que ficou formalmente estabelecida “a 

regra que estipulava que para a atribuição da nacionalidade portuguesa a um filho, pelo menos 

um dos pais tinha de ter residência regular, nomeadamente, uma autorização de residência e 

não simplesmente a residência em si‖
210

. Esta medida foi extremamente difícil de justificar, 

tendo em consideração que significa uma penalização dos filhos dos emigrantes como 

consequência da condição estatutária de seus pais. Esta Lei previa, ainda, que, e no que 
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reporta aos casamentos entre nacionais e não-nacionais ―se antes de 1994 a naturalização era 

imediata no momento de casamento; a partir de 1994 passou a ser exigido que o casamento 

tenha uma duração de pelo menos três anos‖
211

. Este tipo de medida é tanto mais 

compreensível se tivermos em consideração que tanto Itália como Grécia se encontravam, 

nesta altura, a restringir as suas leis de acesso à cidadania. Devemos, ainda, mencionar o 

facto de que estas alterações ocorridas em 1994 impuseram novos requisitos para o 

reconhecimento da nacionalidade, como por exemplo, ―a existência de uma ligação efectiva à 

comunidade nacional, e é especificado que a prática de crime punível com pena de prisão 

superior a três anos constituiu fundamento para oposição à aquisição de nacionalidade por 

efeito de vontade ou por adopão‖
212

.  

Todo este conjunto de novos critérios visava, conter a imigração proveniente dos Países de 

Língua e Expressão Portuguesa, cuja presença se fazia sentir junto opinião pública, onde, e 

mediante a análise despudorada de diversos artigos, a maioria dos casos de violência e 

desobediência eram imputados a jovens destas proveniências. Recordemo-nos, por exemplo, 

do célebre “Caso Vuvu‖, onde Vuvu Grace e a sua filha Benedicte, de cerca de seis anos, 

chegaram a Lisboa, no dia 9 de Março, com o objectivo de visitarem o marido e pai e foram 

retidas no aeroporto da Portela por não apresentarem o bilhete de regresso. Um outro caso 

que nos ficou, na memória foi o “Caso Bairro Alto‖ ou o “Caso Alcino Monteiro‖, respeitante a 

um jovem português, de origem cabo-verdiana, morto por um grupo de Skinheads, no Bairro 

Alto, a 10 de Junho de 1995. Nestes primeiros anos, são ainda trazidas à colação temáticas 

sociais paralelas, onde se publicaram, constantemente, casos de violência policial e de 

delinquência juvenil - caso dos bandos de “Alhos Vedros‖, dos “Comboios de Sintra‖, dos 

“Autocarros de Caparica‖
213

. 

Com a chegada do Engenheiro António Guterres a Primeiro-Ministro, em Outubro de 1995, 

foi posto em prática um novo Período Extraordinário de Legalização dos Imigrantes. Com a 

Regularização Extraordinária de 1996
214

, previa-se a autorização para a emissão de um título 

provisório anual, renovado pelo período de três anos, cujos efeitos foram, fundamentalmente, 

visíveis nos anos de 1999 e 2000, onde, mais uma vez, se comprovou o aumento da população 

estrangeira residente entre os 7% e os 8%, por via da emissão de títulos de residência
215

. 

Surgem, naturalmente, novos temas relacionados com as questões dos acidentes e das 

condições de trabalho, relacionadas com os grandes investimentos do Estado Português, como 

a Ponte Vasco da Gama, a Expo'98, a Barragem do Alqueva, não esquecendo a auto-estrada 
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do Algarve. É, também, nesta altura que se começa a fazer sentir a imigração de migrantes 

provenientes do Brasil e da Europa de Leste, aos quais podemos, acrescentar os imigrantes da 

Índia, Paquistão e China.  

Assim, entre 2000 e 2001, discutiu-se no Parlamento português, a necessidade de proceder 

a algumas alterações à Lei de Entrada, Permanência e Expulsão dos Estrangeiros que tinha 

entrado em vigor em 1998. Tais alterações justificavam-se pela necessidade de ajustar a figura 

da autorização de permanência em Portugal às exigências de mão-de-obra da parte de 

algumas das mais importantes empresas de construção civil e obras públicas, assim como a 

indústria hoteleira
216

. Não podemos olvidar que neste período se encontrava em 

desenvolvimento o III Quadro de Apoio Comunitário e o caso da adjudicação de diversas obras 

de relevo, como o Campeonato Europeu de Futebol de 2004.  

Com estas adaptações tinha-se como propósito fazer depender a permanência de um 

imigrante em território nacional da existência de um contrato de trabalho. Tal, foi entendido por 

muitos como “uma cedência ao mercado das obras públicas, atirando os imigrantes para 

situações de grande dependência e fragilidade”
217

. Com a Cimeira Europeia de Sevilha cada 

vez mais próxima, o executivo português já tinha proposto, anteriormente, medidas tendentes a 

compatibilizar o fluxo migratório com as necessidades de mão-de-obra, através do Plano 

Nacional de Imigração. Este Plano, que transferia grande parte das responsabilidades do 

governo central para as autarquias, parecia constituir, para estas, um presente envenenado, na 

medida em que a maior parte delas não dispunham de capacidade instalada, nem para 

fornecer ao governo central dados sobre a situação dos imigrantes que tinham sobre sua 

“responsabilidade”, nem das infra-estruturas necessárias para os acolher. Em simultâneo, são 

implementadas medidas repressivas à imigração clandestina tais como facilitar a expulsão dos 

clandestinos, promover uma maior vigilância na atribuição de vistos nas embaixadas e articular 

dispositivos jurídicos e policiais com a vizinha Espanha, como no caso da expulsão dos 

imigrantes Romenos.  

A alteração da Lei dos Estrangeiros
218

 em 2001 foi fundamental para a regularização de 

trabalhadores estrangeiros a laborar por conta de outrém, mediante a criação de uma 

importante figura jurídica: a Autorização de Permanência (AP), que, ao fim de cinco anos 
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permitia o acesso à autorização de residência
219

. Esta adaptação contribuiu para evidenciar os 

fluxos de imigrantes provenientes da Europa Central e Oriental (com cerca de 101 000 de entre 

as 183 000 Aps’ concedidas - 2001-2003), de entre os quais se devem destacar os cidadãos de 

nacionalidade ucraniana, com um total de 65 000 concessões. 

No que respeita aos anos de 2002 a 2004, os dados obtidos acabam por reportar os valores 

cumulativos de autorizações de residência e autorizações de permanência concedidas e não a 

prorrogações dos mesmos títulos. actualmente. A Lei Orgânica n.º1/2004 introduziu, também, 

duas mudanças muito importante no que respeita à reaquisição da nacionalidade. Como todos 

sabemos, o artigo 15.º da Constituição atribui os mesmos direitos a todos os cidadãos que 

residirem em território nacional: ―Os estrangeiros e os apátridas que se encontrem ou residam 

em Portugal gozam de direitos e estão sugeitos  aos deveres do cidadão português‖
 220

. Por 

exemplo, se analisarmos o ―artigo 59.º confirmamos que qualquer trabalhador sem distinção 

em função de ―idade, sexo, raça, cidadania, território de origem, religião, convicções políticas 

ou ideológicas‖
 221

 tem direitos económicos. Neste âmbito, devemos considerar os quatro 

conjuntos de excepções a este princípio previsto na nossa Constituição: ―direitos políticos, a 

ocupação de cargos públicos que não sejam predominantemente técnicos e os outros direitos 

reservados para os cidadãos portugueses pela Constituição e pela Lei‖.  

A Lei Orgânica n.º 2/2006 acaba por ser inovadora em diversos aspectos, adicionando 

vários requisitos à legislação já existente. Em primeiro lugar, “foi reforçado o princípio de ius 

soli para os nascidos no território português, filhos ou netos de imigrantes, facilitando o acesso 

de naturais de Portugal à nacionalidade portuguesa
222

.  

Seguidamente, a nova lei adicionou mais um requisito relativamente à Lei de 1981, introduz 

um novo critério, ―o de não ter sido condenado com pena de prisão igual ou superior a três 

anos‖
223

. Até então, apenas estava prevista “a prática de crime punível com pena maior como 

fundamento de oposição à aquisição de nacionalidade, mas não funcionava como requisito 

explicito‖
224

. Um outro importante aspecto reporta ao facto de que até então, todos os 

processos de naturalização eram conduzidos pelo Ministério da Administração Interna, situação 

diferente daquela que temos hoje, uma vez que tal competência foi atribuída ao Ministério da 

Justiça, como acontece  

Esta novo enquadramento normativo acabe, também, por estabelecer ―o direito à 

nacionalidade portuguesa a pessoas nascidas em portugal, filhos de não-nacionais sem 
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autorização, que também nasceram no território nacional, o chamado principio do ius soli 

duplo, como também acontece em Espanha e França‖
225

. Desta forma consegue-se assegurar 

que a irregularidade deixa de ser “herdada” pelos filhos da parte de seus pais a partir da 

terceira geração, acabando por se recomendar a atribuição da nacionalidade ―a todos os 

nascidos em Portugal com pelo menos um pai residente, independentemente da posse ou não 

de autorização‖
226

. Segundo o previsto nesta nova Lei, a segunda geração de irregulares 

―nascidos em Portugal, mesmo estando numa situação irregular, podem adquirir a 

nacionalidade desde que tenham residido habitualmente em Portugal durante os 10 anos 

anteriores
227

.  

Uma das principais razões subjacentes à celebração desta lei, subjaz à necessidade de 

adaptar o quadro legislativo à Convenção Europeia sobre a Nacionalidade, especificamente 

quanto ao Art. 5.º (1), ―que proíbe a discriminação em relação à origem nacional, e o Art. 6.º (3) 

que prevê a aquisição de cidadania pelos que nasceram e residem em Portugal legalmente no 

território‖
228

. A adaptação a todo este enquadramento levou à própria eliminação de um critério 

até então muito utilizado, o dos meios de subsistência, em muito por colidir com o Artigo 13.º 

(2) da Constituição que proíbe a discriminação por situação económica. Procurava-se, desta 

forma, ―corrigir uma gravíssima injustiça social e proporcionar, por via do acesso ao estatuto da 

cidadania, a plena integração na sociedade portugesa a pessoas que, tendo embora uma forte 

ligação à comunidade nacional, têmaté aqui permanecido amputadas nos seus direitos e 

atingidas pelas consequências de um intolerável fator de exclusão‖
229

.  

Um dado interessante surge a partir do ano 2005 até 2007, quando o quantitativo de 

autorizações de permanência prorrogadas decresce substancialmente face ao número das que 

foram inicialmente concedidas. Para tal facto, devemos considerar que para além da conversão 

das autorizações de permanência em autorizações de residência pelo mero decurso do tempo, 

haverá ainda que considerar que alguns dos seus titulares terão beneficiado de outros regimes 

previstos na lei, como são os casos dos títulos de residência com dispensa de visto, por motivo 

de casamento com cidadão nacional ou da União Europeia; pelo facto de ser progenitor de 

cidadão nacional; e pela aquisição de nacionalidade portuguesa, ou, nalguns casos, por terem 

regressado aos seus países de proveniência. 

Relativamente às prorrogações de permanência, associadas, nas mais das vezes, a 

imigrantes portadores de vistos de trabalho, em 2007, também se verificou um decréscimo 

considerável, ao invés do sucedido nos dois anos anteriores. Na verdade, em 2005 e 2006 os 

valores alcançados ficaram a dever-se a enquadramentos legais específicos, nomeadamente: 
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o “pré-registo” de cidadãos estrangeiros, nos termos do artº. 71º do Decreto Regulamentar n.º 

6/2004 de 26 de Abril; e ao regime excepcional, aplicável a cidadãos brasileiros, decorrente do 

“Acordo Luso-Brasileiro sobre contratação recíproca de nacionais” (Acordo Lula)
230

. Para isto 

ainda contribuiu a entrada em vigor da nova Lei de Estrangeiros, que foi extremamente 

importante para uma descida significativa face aos anos anteriores
231

.  

Assim, e de acordo com Relatório Imigração, Fronteiras e Asilo de 2007, este ano “deve 

qualificar-se como um ano de transição”
232

, pois tanto a alteração da metodologia estatística 

como a plena aplicação da nova lei de estrangeiros, promoveram alterações de forma e de 

substância, respectivamente, que não podem ser ignoradas na análise dos dados da 

população estrangeira neste ano de 2008
233

.  

A atrás mencionada Lei 23/2007 assume interesse especial decorrente das suas 

disposições transitórias
234

, nomeadamente, no que respeita à conversão de todos os tipos de 

vistos de longa duração e autorizações de permanência em autorizações de residência, e ainda 

a emissão de autorizações de residência ao abrigo do regime excepcional previsto, 

nomeadamente no seu artigo 88.º, n.º 2. Neste sentido, o ano de 2008, apresenta-se como um 

“ano zero” de uma nova etapa nos ciclos imigratórios para Portugal. 
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Capítulo IV: Discussão 

Nesta dissertação procurou-se abordar todo um conjunto de problemáticas subjacentes à 

relação entre a Segurança e a Imigração. Desta forma, vários são os pontos de vista e 

premissas teóricas apresentadas, para que, de forma sustentada seja possível compreender 

que, nos dias hoje, a convivência entre cidadãos de diferentes nacionalidades é dificil, sendo 

que as percepções e opiniões construídas por parte de uns relativamente aos outros é um 

elemento fundamental para o regular funcionamento das sociedades. 

Reconhece-se, então, que desde sempre o Homem procurou encontrar formas de conviver 

com o seu semelhante, sendo que, nas mais das vezes sem sucesso. Para que tal fosse 

possível surgiu a pólis, cujo principal propósito “consiste em assegurar aos cidadãos, não só 

viver, isto é, a vida e a sua conservação (zein), mas o bem‐viver (euzein)”
235

. A “Política” 

aparece, assim, para auxiliar na coordenação e gestão dos diferentes interesses, sendo “o bem 

político maior, a conciliação entre a liberdade e o poder, entre a autoridade e os valores, entre 

a estruturação vertical e a estruturação horizontal”
236

.  

Neste seguimento, a figura do Estado assume-se como preponderante e complementar, 

cabendo-lhe definir e traçar as principais directrizes que visem atingir aquilo que muitos 

definem como o “bem comum”, considerando, a imensa diversidade de valores e ideologias, 

gerindo a “coisa pública” com a maior integridade possível. Para que seja capaz de gerir a 

“coisa pública” eficazmente, o Estado vai munir -se de “políticas”, entendidas como resultado 

de um conjunto de decisões, decorrentes da consideração dos diferentes interesses, com o 

objectivo de responder às necessidades emanadas de uma sociedade em constante mudança, 

assegurando, dessa forma, o regular funcionamento da sociedade, articulando entre os 

objectivos pretendidos e os meios disponíveis no momento. Reforça-se, assim, a noção de 

política “as being the outcome of such reconciliation processes; that is, that policies are 

intentional government actions containing both some articulated goals or goals – however 

poorly the goals may in fact have been identified, justified, and formulated – and some means to 

achieve them – again, notwithstanding how well or poorly the means have in fact been 

connected to the goals‖
237

.  

Compreendemos, assim, que as noções de interesse e de de necessidade são uma 

constante, impondo-se a obrigação de ter em consideração lógica dos ―Custos‐Benefícios‖. Ao 

recorremos a esta noção, e considerando que os benefícios devem exceder os custos, 

percebemos que a tomada de decisão política acaba por ser feita tendo em vista propósitos 
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utilitários, sendo tanto melhor aceite consoante o número de interesses a que conseguir 

responder.  

Tratando este trabalho de políticas públicas de segurança optou-se por desconstruir o 

conceito de “Público”, que  corresponde àquilo que é de todos os cidadãos. Foram, portanto, 

apresentadas várias definições, sendo que na sua maiorira permite-nos entender que respeita 

assuntos associados à governação ou administração de um país. Tal noção remete-nos para 

uma análise centrada nas funções do Estado que procura garantir a satisfação dos interesses e 

das necessidades, sem com isso perigar as liberdades e os interesses de cada um. Assim, e 

considerando os conceitos de “política” e de “público”, estamos em condições saber o que são 

Políticas Públicas, que mais não são que “decisões e ações revestidas da autoridade soberana 

do poder público”
238

. No fundo, são decisões e acções, que são desempenhadas por agentes 

pertencentes ao Estado, nas suas diferentes categorias, almejando a resolução dos conflitos, 

mediante a utilização de bens que são públicos.  

Num mundo em que a mudança ocorre a um ritmo vertiginoso, acabamos por estar 

familiarizados com os conceitos de trânsito, pelo que, é com grande naturalidade que o próprio 

conceito de Segurança se encontra em permanente construção. Apesar de inicialmente 

direccionado para as as dimensões político‐militar e estadual, com a afirmação do Estado 

Moderno, a Segurança passou a estar associada à Segurança do Estado, tendo mais 

recentemente redireccionado o seu enfoque, assumindo-se que as questões de Segurança não 

poderiam continuar subordinadas a premissas de natureza militar ou de segurança do Estado 

em si. Iniciou-se, assim, uma nova tendência, desta feita para o alargamento do conceito, pelo 

que, pela primeira vez, passaram a ser consideradas novas problemáticas como a sendo a 

conservação do ambiente e dos ecossistemas, a propagação internacional de doenças, os 

fluxos migratórios.  

Consequentemente, existem diversas formas de definir o conceito de Segurança. Uma 

delas é a apresentada pelo o Instituto de Defesa Nacional, que entende a Segurança com a 

“permanente garantia da sua sobrevivência em Paz e Liberdade, assegurando a soberania, 

independência e unidade, a integridade do território, a salvaguarda colectiva das pessoas e 

bens e dos valores espirituais, o desenvolvimento das funções do Estado, a liberdade de 

acção política dos órgãos de soberania e o pleno funcionamento das instituições 

democráticas”
239

. Podemos, ainda, e de acordo com a Lei de Segurança Interna, Lei n.º 

20/87, de 12 de Junho, alterada pela lei 8/91, de 1 de Abril, considerar a Segurança como “a 

actividade desenvolvida pelo Estado para garantir a ordem, a segurança e a tranquilidade 

públicas, proteger pessoas e bens, prevenir a criminalidade e contribuir para assegurar o 
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normal funcionamento das instituições democráticas, o regular exercício dos direitos e 

liberdades fundamentais dos cidadãos e o respeito pela legalidade democrática‖
240

.  

Estas duas definições permitem-nos afirmar a flexibilidade do conceito, reforçando que 

está para além das problemáticas militares ou de defesa do Estado, mas cada vez mais  

associado à necessidade de “assegurar a estabilidade social através de medidas de 

prevenção e de socorro susceptíveis de combater e minorar as consequências dos sinistros e 

catástrofes naturais e tecnológicas, em vertente essencialmente cívica, humanista e 

solidária”
241

.  

Neste sentido que surge a Escola de Copenhaga, preponderante para o desenvolvimento 

dos estudos e das pesquisas na área da Segurança, tendo os seus trabalhos contribuído para 

a compreensão do conceito de Segurança, sendo também responsável pelo surgimento de os 

outros conceitos como o de “Securitização”. De uma forma geral, a Segurança “is the move that 

takes politics beyond the established rules of the game and frames the issue either as a special 

kind of politics or as above politics”
242

. Por outro lado, “Securitization can thus be seen as a 

more extreme version of politizaticization”
243

.
 
Este conceito é importante para este trabalho, 

uma vez que se consideram como securitizadas, as questões às quais está associada qualquer 

percepção de ameaça, elemento fundamental para que se justifique tomada de determinadas 

decisões, pelo que, se se conseguir provar que um assunto em específico está “para além da 

política normal”, dispõe-se do poder de o definir como prioritário.  

É, portanto, com grande naturalidade que se consegue associar a teoria construtivista à 

problemática subjacente ao relacionamento entre segurança e imigração, onde ressalta a 

importância do estudo das próprias percepções, entendidas como um dos meios para a 

construção da percepção das sociedades. Estas percepções acabam por ser influenciadas de 

diversas maneiras e por diversos factores entre eles a educação, os discursos e opiniões. Esta 

situação poderá revelar‐se extremamente prejudicial, tanto para a organização do Estado como 

para a própria sociedade, uma vez que os líderes e decisores políticos serão veículos dos 

mesmos pontos de vista. Como tal, cada vez mais se afirma a ideia de que para o Estado e 

para as instituições encarregues da garantia da Segurança e do Bem-Estar, o cumprimento das 

suas funções está cada vez mais dificultado. Este novo conceito de Segurança pressupõe uma 

atitude pró‐activa, actuando o Estado não só como “solucionador de crises”, de forma 

preventiva, mediante a definição de uma série de políticas públicas, cuja razão de existir 

consiste no auxílio do Homem na sua difícil tarefa de “viver em sociedade”.  
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Portanto, como tratam de questões de Segurança, as Políticas Públicas de Segurança, 

que “têm como objectivo a protecção do interesse ou dos interesses nacionais, a garantia do 

ambiente de tranquilidade necessário à regular actividade dos órgãos de soberania e das 

instituições democráticas e ainda ao livre desenvolvimento das acções que contribuem para a 

valorização desses mesmos interesses”
244

.  

A aposta na progressiva adaptação das Políticas Públicas de Segurança face aos novos 

desafios tem uma importância vital nos dias de hoje, uma vez que contribuem para garantir a 

segurança das suas populações tendo sempre como base “o respeito pelos direitos, 

liberdades e garantias dos cidadãos e na medida do estritamente necessário, numa clara 

subordinação à legalidade democrática, que, em sentido amplo, inclui a garantia e o 

cumprimento das leis em geral, naquilo que diz respeito à vida da colectividade, sobretudo, o 

direito primário das pessoas à segurança, tranquilidade e ordem pública, plano em que 

decisivamente se jogam vectores de realização do direito tão nucleares como a liberdade de 

circulação das pessoas, a sua integridade física e moral e a defesa dos seus bens”
245

.  

A Imigração representa, então, mais um dos grandes desafios a que os executivos 

nacionais têm que responder. Trata-se, de uma realidade que sempre existiu nas nossas 

sociedades, porém, as suas características e os seus efeitos têm-se vindo a alterar ao longo 

dos séculos. Actualmente, os executivos nacionais estão dependentes de todo este sistema 

migratório, sendo alguns Estados mais permeáveis a estes fluxos, dependendo de vários 

factores, como por exemplo: ―A existência de uma tradição migratória; A existência de elites 

económicas de pendor internacionalista; A existência de comunidades da mesma étnia; A 

existência de uma sociedade civil participativa e influente no país de acolhimento”
246

.  

Assim, e conciliando alguns destes factores, as sociedades vão agir de determinada 

maneira. Por exemplo, referiu-se a própria dificuldade existente na designação da tipologia de 

emigrantes, sendo que se concluiu que não é algo unâmine. Cada Estado, de acordo com a 

sua realidade interna exerce as suas funções soberanas, regulando à sua maneira a “entrada, 

permanência, aquisição de nacionalidade e expulsão do território nacional‖
247

. Reconhecemos, 

pois, que esta designação está muito dependente de valorizações políticas, sendo fácil de 

compreender se reconhecermos que estas diferenças traduzem diferentes realidades sociais e 

culturais. 
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Neste sentido, considerou-se de grande importância abordar qual o papel da opinião 

pública na construção da imagem que as sociedades acabam por ter relativamente aos 

próprios imigrantes. Recorreu-se, assim, a uma análise integrada nos estudos da comunication 

research, reconhecendo-se que desde sempre houve uma noção de opinião pública, 

inicialmente relacionada com os fluxos de informação que reflectem o bem comum, 

constituindo-se como um poderoso elemento para análise e discussão das acções do Estado. 

A premência na análise desta realidade passa, cada vez mais, pelo reconhecimento daquilo 

que muitos referem como a “tirania da maioria‖. Após a afirmação do modelo democrático, a 

influência da maioria é preponderante, sendo que os grupos minoritários governantes acabam 

por ter que se submeter aos interesses que essa maioria considera como de relevante, 

acabando por governar de acordo com essa legitimidade. Este é um fenómeno que logo no 

início do século XIX fora abordado por diversos autores, caso de Tocqueville, que alertava para 

o facto de que numa sociedade em que todos fossem iguais os grupos de cidadãos minoritários 

seriam “desprotegidos” em função da maioria dominante, justificando-se desta forma que o 

poder da maioria pode tornar-se problemático. 

Percebemos, assim, a importância que a opinião pública assume nos dias de hoje, sendo 

muitas vezes utilizada como ferramenta de controlo das próprias massas. Compreende-se, 

então, que a entrada de novos cidadãos acabará por constituir um elemento perturbador, no 

sentido de que vão colocar em causa a ordem estabelecida. Pretendeu-se, assim, demonstrar 

que os estímulos emitidos sobre os elementos das sociedades acabam por produzir efeitos 

psicológicos, promovendo a uma certa uniformização e direccionar das acções. Deu-se, como 

exemplo, o papel dos media na construção e afirmação da sociedade de consumo, através do 

envio para os elementos da sociedade de estímulos relativos a promoções e descontos, 

apresentados sempre de forma praticamente irrecusável. Outro exemplo, reportou a alguns 

casos de associação de cidadãos imigrantes a crimes violentos ou simples exclusão social. 

Sempre que surgem problemas de violência, assaltos, distúrbios tenta-se associar a presença 

dos imigrantes a estes acontecimentos, independentemente da sua nacionalidade. Estes 

cidadãos são entendidos como “outsiders”, como aqueles que não pertencem ao lugar onde se 

pretendem instalar. Sem notarmos, quer através da internet, da televisão, da rádio, acabamos 

por ser afectados pela informação que recebemos, assumindo determinados comportamentos 

e posicionamentos, que jamais pensaríamos ser capazes de assumir.  

Como tal, Portugal tem procurado lidar com estes cidadãos de forma mais integradora, de 

acordo com as vicissitudes de cada época. Em Portugal, país de tradição emigratória, tal como 

que tem acontecido com os restantes países da Europa do sul, a realidade emigratória tem-se 

vindo a converter numa realidade imigratória, em muito promovido por diversas alterações nas 

sociedades de origem dos imigrantes, como por exemplo: “o agravamento das desigualdades 
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geo-económicas; a complexificação dos processos de globalização; a abolição das fronteiras 

no espaço da União Europeia.‖
248 

 

De qualquer forma, a Imigração em Portugal foi aqui apresentada em diferentes fases, 

correspondendo a alguns dos principais momentos históricos nacionais. É, pois, com 

naturalidade que podemos referir que a primeira grande onda de imigração no nosso país 

ocorreu na década de 1960, resultante da entrada de um elevado número de cabo-verdianos, 

bem como provenientes de outros territórios africanos, fruto da progressiva diminuição da mão-

de-obra portuguesa emigrada para a Europa e para as Américas. Todavia, com o progredir dos 

movimentos independistas nos territórios ultramarinos, aquela que consideramos como a 

segunda grande vaga de imigração para Portugal, que tem como expoente a Revolução do 25 

de Abril de 1974. Esta fase é enformada pelo fluxo de um conjunto de cidadãos designados de 

retornados, perto de 800 000, para além dos cidadãos africanos, que entraram em Portugal, 

sendo que a sua integração na metrópole foi dificil, havendo casos que ainda hoje persistem.. 

Uma terceira fase surge na década de 80, caracterizada pela entrada de mão-de-obra não 

qualificada, com fracos níveis de escolaridade, de cidadãos dos PALOPs, que se instalaram, 

mais uma vez, em sectores como a construção civil e obras públicas, no caso dos homens, e 

nos serviços domésticos e limpezas, no caso das mulheres.  

Mais tarde, já na década de 90, surge a quarta vaga de imigração, em muito promovida 

pelos acordos luso-brasileiros, que permitiram condições de acesso privilegiadas a Portugal 

aos cidadãos com nacionalidade brasileira, não esquecendo, também, os grupos de imigrantes 

provenientes dos Países de Leste, com mobilidade agilizada no seguimento do 

estabelecimento dos Acordos de Schengen.  

 Neste sentido, as respostas dos diferentes executivos portugueses foram sendo 

administradas consoante a realidade de cada momento. Logo em 1981, surge a primeira 

revisão da Lei de Entrada, Permanência e Expulsão de Estrangeiros, sendo, no entanto, no 

ano de 1992 que ocorreram as principais alterações nesta matéria, fruto do Acervo de 

Schengen
249

. Todas estas decisões são de grande relevo, visto que até este momento, a 

legislação existente apenas tinha como principal propósito a contenção e a melhor gestão dos 

fluxos de imigrantes provenientes dos PALOP’s. 
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Mais tarde, em 1996, foi instaurado um novo Período Extraordinário de Legalização dos 

Imigrantes
250

, prevendo-se a autorização para a emissão de um título provisório anual, que 

teria que necessariamente ser renovado pelo período de três anos, sendo que os seus efeitos 

foram, essencialmente, visíveis nos anos de 1999 e 2000, onde se comprovou o aumento da 

população estrangeira residente entre os 7% e os 8%, por via da emissão de títulos de 

residência
251

. Esta nova legislação fora extremamente criticada a nível interno, vist ter sido por 

muitos entendida como uma cedência aos interesses do patronato e das grandes empresas, 

associadas aos grandes investimentos do Estado Português, como a Ponte Vasco da Gama, a 

Expo'98, a Barragem do Alqueva e a auto-estrada do Algarve.  

 

Assim, entre os anos 2000 e 2001, iniciou-se a discussão na Assembleia da República no 

sentido de se efectuarem alterações à Lei de Entrada, Permanência e Expulsão dos 

Estrangeiros que tinha entrado em vigor em 1998, no sentido de permitir um maior ajustamento 

às exigências de mão-de-obra da parte de algumas das mais importantes empresas de 

construção civil e obras públicas, assim como a indústria hoteleira
252

. Neste processo foi muito 

importante a realização da Cimeira Europeia de Sevilha que se aproximava, bem como a 

construção do Plano Nacional de Imigração
253

. Conseguiu-se, assim, a regularização de 

trabalhadores estrangeiros a laborar por conta de outrém, mediante a criação de uma 

importante figura jurídica: a Autorização de Permanência (AP), que, ao fim de cinco anos 

permitia o acesso à Autorização de Residência
254

. Esta adaptação contribuiu para evidenciar os 

fluxos de imigrantes provenientes da Europa Central e Oriental (com cerca de 101 000 de entre 

as 183 000 Aps’ concedidas - 2001-2003), de entre os quais se devem destacar os cidadãos de 

nacionalidade ucraniana, com um total de 65 000 concessões. 

Mais tarde, entre 2005 e 2007, os dados apresentados confirmam uma diminuição 

considerável no número de autorizações de permanência prorrogadas relativamente ao número 

das que foram inicialmente concedidas, sendo que deveremos considerar que alguns dos seus 

titulares terão beneficiado de outros regimes então consignados, caso dos títulos de residência 

com dispensa de visto, por motivo de casamento com cidadão nacional ou da União Europeia; 

pelo facto de ser progenitor de cidadão nacional; e pela aquisição de nacionalidade 

portuguesa, ou, nalguns casos, por terem regressado aos seus países de proveniência. 

No que concerne às prorrogações de permanência, aferiu-se, também, em 2007, um 

decréscimo do número de imigrantes portadores de vistos de trabalho. Tal facto é 
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compreensível se percebermos que nos nos dois anos anteriores os valores alcançados se 

ficaram a dever a alguns enquadramentos legais específicos, como é o caso do “pré-registo”;  

ou o regime excepcional, aplicável a cidadãos brasileiros, decorrente do “Acordo Luso-

Brasileiro sobre Contratação Recíproca de Nacionais” (Acordo Lula)
255

.  

 

A nova lei de estrangeiros de 2007, a Lei 23/2007 assume especial relevo no que respeita à 

conversão de todos os tipos de vistos de longa duração e autorizações de permanência em 

autorizações de residência, bem como pela emissão de autorizações de residência ao abrigo 

do regime excepcional previsto, nomeadamente no seu artigo 88.º, n.º 2.  Assim, e de acordo 

com Relatório Imigração, Fronteiras e Asilo de 2007, este ano “deve qualificar-se como um ano 

de transição”
256

, dadas todas as novas realidade nela consignadas e que não podem ser 

ignoradas aquando do estudo dos dados obtidos para o ano de 2008, que se apresenta como o 

“ano zero” de uma nova etapa nos ciclos imigratórios para Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
255

 Cfr. Acordo sobre a Contractação Recíproca de Nacionais, celebrado em Lisboa no dia 
11.07.2003, entrou em vigor no dia 19.10.2003 
256

 Cfr. Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo 2007, Serviço de Estrangeiros e Fronteira, 
p.10 



Políticas Públicas de Segurança em Portugal: Aplicação ao Caso da Imigração, 1992‐2009 

Jorge Piteira Martins 
 

78 
 

Conclusão 

A dissertação “Políticas Públicas de Segurança em Portugal: Aplicação ao Caso da 

Imigração, 1992‐2009”, foi realizada no âmbito do Mestrado em Relações Internacionais, na 

Especialidade de Segurança e Informações, e tratou de um conjunto de problemáticas cada 

vez mais actual. Vivemos numa uma Sociedade heterogénea, onde os cidadãos estão mais 

informados e mais exigentes relativamente ao ambiente em que se encontram inseridos. São, 

portanto, imensas as conclusões que poderiam ser inferidas, todavia, por razões de 

necessidade científica, teremos que nos cingir aos nossos objectivos e às nossas questões 

centrais e derivadas, para que melhor consigamos responder aos nossos propósitos e assim 

compreender aquilo que são Políticas Públicas de Segurança. 

Procurou-se, então,  analisar os principais mecanismos definidos pelo legislador para que, 

e em termos de manutenção de um clima de segurança e estabilidade, seja possível lidar com 

o progressivo acolhimento de imigrantes na sociedade portuguesa. Para tal, e nunca 

esquecendo o carácter volátil dos conceitos em ciências sociais recorreu‐se ao contributo da 

teoria construtivista de análise da sociedade, no sentido em que é fundamental, para o trabalho 

que foi desenvolvido, que reconheçamos que a realidade em que vivemos resulta, 

essencialmente das interacções e dos contactos que mantemos com o nosso semelhante. 

Assim sendo, definiu-se como principal objecto de estudo a análise das Políticas Públicas 

de de Segurança que Portugal tem produzido, não só no que compreende ao período em 

causa, mas também, e para que fosse possível um melhor enquadramento, as principais 

produções legislativas. Analisaram-se, portanto, as principais directivas definidas pelos orgãos 

competentes da altura, decorrentes do debate existente entre as estruturações de conversão, o 

que nos permitiu aferir o progressivo aumento da imigração em Portugal, bem como a 

diversidade em termos de nacionalidades, o que nos permite concluir que o paradima de 

migração em Portugal se alterou, de facto, passando de um país com fortes tendências 

emigratórias para um país de imigração. Não só as melhorias ao nível do nível de vida em 

portugal, como também todas as melhorias verificadas noutros sectores como é o caso do 

desenvolvimento tecnológico e industrial têm vindo a tornar Portugal num destino preferencial 

para alguns emigrantes, não só provenientes dos antigos territórios ultramarinos mas também  

do Leste Europeu. 

Através desta conclusão estamos em posição de responder ao nosso principal objectivo 

de estudo, que respeitava à compreensão da forma como Portugal se tem definido em termos 

de Políticas Públicas de Segurança após a adesão ao Acordo de Schengen em 1992. 

Reconhecemos que existe uma relação entre a tendência constante para a socialização do 

Homem e a definição de políticas públicas de segurança, uma vez que, se reconhece a 

segurança como um dos estádios mais fundamentais para o progresso da Humanidade no seu 

todo. O simples facto do Homem se sentir seguro, tem resultado numa tendência progressiva 
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para o progresso, para o desenvolvimento, que hoje pretendemos como sustentado, 

ultrapassando o estádio de natureza.  

Por tudo isto, de acordo com a lógica dos interesses e das necessidades, e tendo sempre 

em consideração o equilíbrio entre os custos e benefícios, a Segurança surge como factor 

elementar na organização da Sociedade. Sem Segurança não teria sido possível ao Homem 

progredir, desenvolver‐se, ter disponibilidade para se dedicar àquelas questões que de facto 

mais o afectavam, para conseguir determinar mecanismos de garantia, em primeiro lugar da 

sua subsistência e mais tarde da sua família e depois da Sociedade em que se insere. Por tudo 

isto, o conceito de Segurança tem estado em constante evolução, de acordo com os principais 

critérios e valores de cada época.  

Será, portanto, através das políticas públicas de segurança que se enfrentarão os desafios 

decorrentes de uma Sociedade caracterizada pela mudança e por uma profusão enorme de 

diferentes actores, que pelas suas características complexificam as sociedades actuais. São as 

Políticas Públicas de Segurança, os instrumentos, as ferramentas utilizadas pelo Estado para 

responder aos desafios e às exigências, de modo a tornar mais fácil a  convivência entre o 

Homem e o seu semelhante. Esta é uma tarefa difícil, e nas mais das vezes até ingrata para o 

Estado, que tem por missão garantir os direitos, liberdades e garantias à luz dos critérios da 

justiça e do Estado de Direito. Se a percepção da segurança está em constante mutação, 

também o Estado terá que se munir dos necessários instrumentos para melhor responder a 

essas novas exigências. A definição de Políticas Públicas de Segurança afirma‐se, assim, 

como um processo nunca finalizado, nunca concluído. Só assim será possível ao Estado, criar 

uma verdadeira Pólis, forma superior de organização social, onde os valores da liberdade e da 

justiça são fundamentais. Vejamos, por exemplo, o que aconteceu no seguimento da recente 

guerra na Líbia, em que as forças do Coronel Kadhafi tem forçado à fuga em massa de 

cidadãos líbios, que enchem os portos italianos em busca de protecção. O que estas pessoas 

procuram mais não é do que segurança, estabilidade, algo que não conseguiam no local onde 

residiam. Ora, isto tem implicado uma intervenção constante do Governo italiano no sentido de 

tranquilizar os locais para esta situação provisória, fazendo demonstrações constantes de 

controlo destes fluxos e de assegurar a ordem e a estabilidade. Situações como esta permitem-

nos, portanto, considerar a Segurança como um elemento a considerar na tomada de decisão, 

visto que, pela sua abrangência podemos falar em segurança nas áreas militar, ambiental e até 

da saúde por exemplo.  

Assim, e no que concerne à principal hipótese de estudo a que nos propusemos, 

procurando estudar o processo de definição de Políticas Públicas de Segurança em Portugal e 

averiguar a forma como o mesmo é influenciado pela conjuntura (espaço‐tempo), podemos 

concluit que entre os anos de 1981 e 2007, ocorreram sete momentos de mudança, de 

adapatação da legislação nacional à realidade de então. Começando pelas preocupações com 

a integração dos imigrantes africanos provenientes dos antigos territórios ultramarnos até aos 

imigrantes brasileiros e de leste, verificou-se uma preocupação constante por parte do 
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legislador no sentido de não só integrar estes cidadãos mas também de assegurar a ordem 

interna, providenciando-lhes não apenas direitos, mas também obrigações. As construções 

legislativas enunciadas representam plenamente o momento em que ocorreram, sendo-nos 

facilmente perceptível os momentos de maior ou menor abertura de portugal à imigração.  

Assim, e adicionando a incerteza subjacente à evolução das migrações, reiteramos que 

todas estas problemáticas não podem ser entendidas de uma forma localizada. Vivemos num 

mundo interligado e interdependente, onde os contactos entre gentes de diferentes 

proveniências, de diferentes culturas são preponderantes para a formação e solidificação das 

próprias sociedades. Um dos principais problemas reside no facto de que, e apesar da 

Globalização promover “um incremento das migrações, estes fluxos humanos confrontam-se 

com comunidades locais que não estão dispostas a perder as suas posições e os seus 

privilégios, nem admitem que os seus valores sejam postos em causa”
257

. Compreendemos, 

assim, as palavras de Danilo Zolo quando refere que “Longe de expressar o amadurecimento 

de um sentido de pertença cosmopolita, a resposta dos Estados ameaçados por estas 

pressões ―universalistas‖ – tanto em termos de rejeição ou expulsão violenta dos imigrantes, 

como em termos de negação do seu estatuto de cidadãos – está a tornar-se rapidamente um 

dos capítulos mais dolorosos da história dos países ocidentais”
258

. Ao controlar os fluxos 

migratórios, os Estados encontram “um modo para demonstrar a sua singularidade e a sua 

indispensabilidade”
259

. Este é um objectivo fundamentalmente político, embora também 

económico, social e cultural, principalmente se considerarmos o frequente alarmismo em torno 

das consequências de um elevado número de imigrantes. 

Portanto, será através das Políticas Públicas, neste caso em específico das de Segurança, 

entendidas como um conjunto de decisões, que se traduzem numa determinada acção que 

visa a garantia dos bens e dos valores que queremos ver defendidos contra todas as ameaças 

que possam perigar a sua continuidade no tempo, que os executivos nacionais procurarão 

enfrentar os desafios com que actualmente de deparam. 

Desta forma, podemos associar o aumento dos fluxos migratórios ao consequente 

desenvolvimento legislativo nesta matéria. É inegável que as progressivas entradas de 

cidadãos de diferentes nacionalidades num determinado território acabam por ter um reflexo 

em termos do sentimento de segurança dos nacionais, pois estes imigrantes acabam por ser 

percepcionados como “elementos adversários”, onde as capacidades de cada um são um 

elemento diferenciador. Se considerarmos o exemplo da União Europeia, ao aceitar a entrada 
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de novos cidadãos, os Estados-membros estão a permitir que os seus cidadãos fiquem mais 

expostos aos contactos e às consequências dos mesmos, pelo que tal “cedência” é susceptível 

de ser percepcionada como uma falha dos Estados Nacionais no que concerne à sua função 

de assegurar o “bem-comum”, os direitos, liberdades e garantias dos seus cidadãos. Como tal, 

é normal que o sentimento que os nacionais têm perante o Estado seja de uma maior 

responsabilização, afirmando-o como garante das suas expectativas e das suas necessidades, 

pelo que com maior frequência vão proferindo as críticas e as descrenças no regular 

funcionamento da sociedade e do modelo de Estado Social que actualmente vigora. Por esta 

razão se procurou, também, demonstrar o papel preponderante da opinião pública, cujo 

contributo nos permite responder à nossa questão derivada. Todos sabemos que a opinião 

pública assume especial importância pela forma como influencia os cidadãos em particular. 

Foram, então, apresentados vários exemplos de situações em que se verificou não só o 

desconforto mas também a forma como a legislação nacional se adaptava à época. Foram 

exemplos o caso Bairro Alto e o caso Vuvu Grace. Estas foram duas situações em que ficou 

bem vizível a mediatização das situações, a que o legislador teve que procurar responder num 

futuro próximo. Estes dois casos, assim como muitos outros são fundamentais para definir a 

forma como a sociedade portuguesa percepciona os imigrantes. Apesar de sermos um país 

habituado ao contacto com o outro, persistem algumas as reservas relativamente aos cidadãos 

estrangeiros, a quem são frequentemente atribuídas as culpas em situações de insegurança. 

Neste sentido, o Estado Português tem vindo a fazer um grande esforço no sentido de melhor 

integrar estas pessoas mas também para dismistificar junto da própria sociedade civil algumas 

das dúvidas existentes e que, por minimas que sejam, acabam por dificultar o relacionamento.  

Assim, e mediante os dados apresentados, é possível afirmar que à medida que a 

Sociedade portuguesa evoluía, fruto da sucessiva integração nos diferentes fóruns de debate 

político, económico e social, europeus e internacionais, o Estado português sentiu a 

necessidade de se munir dos instrumentos adequados, não só para garantir o bom 

funcionamento da sua sociedade mas também acolher da melhor forma os imigrantes, que 

como cidadãos europeus, ou não, têm os mesmos direitos que os nacionais do Estado de 

acolhimento, tal como previsto na nossa Constituição. Podemos, então, concluir que existe 

uma relação entre si, não esquecendo, porém, que no mundo de hoje são várias as realidades 

que implicam tanto a definição de políticas como implicam o aumento ou a diminuição dos 

fluxos migratórios. Portanto, não são exclusivos um do outro. De qualquer modo, e 

considerando que as questões de segurança têm sido uma realidade desde sempre na história 

do homem, teremos que aceitar que a existência de uma acaba por ser mais um elemento a 

considerar na existência do outro, pelo que, devemos concluir dizendo que existe uma relação 

de interdependência e não de dependência entre ambos, resultando num processo contínuo e 

nunca terminado e em constante construção. 
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Anexos 

Anexo n.º1: Evolução da População Estrangeira em Portugal (1980-2009) 

 

Fonte: Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo 2009, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 

 


