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0 IMPACTO REGIONAL DO RETORNO DE EMIGRANTES (*) 

Manuela Silva (* *) 

1) lntrodlljio 

Em Portugal nao existem dados estatisticos de base acerca do retorno 
de emigrantes; tao-pouco tem sido estudadas as caracterfsticas s6cio
-econ6micas dos emigrantes regressados; por maioria de razao, escasseia 
a analise previsional. 

0 projecto de investigaQao realizado no ambito do lnstituto de Estudos 
para o Desenvolvimento procurou ir ao encontro destas carencias, num 
aspecto particular - o impacto regional do retorno. 

0 estudo foi elaborado com base numa analise demografica, aproveitando 
fontes censitarias ate agora nao exploradas e num inquerito dirigido a uma 
amostra da populaQao emigrante regressada depois de 1970, representativa 
do continente e grandes regioes (Norte, Centro e Sui) (1). 

De acordo com as previsoes feitas, poderao ter regressado a Portugal 
ate 1990, cerca de metade do total da populaQao emigrada a partir de 1950. 
Este retorno ficar-se-a a dever ao movimento de regresso dos emigrantes 
europeus, ja que nao se preve retornos superiores a 5% para a emigraQao 
transoceanica, a menos que ocorram circunstancias excepcionais. 0 retorno 
de emigrantes europeus foi estimado a partir de dados demograficos apenas 
e tambem nao tem em conta eventuais novos fen6menos de repulsao que 
poderao estar associados a crise. Com efeito, estes ainda nao se fizeram 
sentir de modo significative; contudo, tem de admitir-se que a agudizaQaO da 
crise em alguns parses europeus e a sua incidencia em termos de 
desemprego e reduQao de beneffcios sociais poderao constitutir um factor 
de pressao no sentido de alguma antecipaQao em relaQao a projectos 
individuais de retorno. 

(*) Esta comunica<;:ao baseia-se nos resultados de urn projecto de investiga<;:ao realizado 
no lnstituto de Estudos para o Desenvolvimento (lED) com financiamento da Funda<;:ao 
Volkswagenwerk. Da equipa fizeram parte, alem da autora que coordenou o projecto, Rogerio 
Amaro, Guy Clausse, Cust6dio C6nin, Madalena de Matos, Manuel Pisco e Lufs M. Seruya. 

(* *) Professora no lnstituto Superior de Economia, co-directora do Centro de lnvestiga<;:ao 
sobre Economia Portuguesa (CISEP), membro do Conselho editorial da revista Estudos de 
Economia. 

(1) A versao preliminar do relat6rio global encontra-se disponfvel no lED, para consulta. 
Existe uma versao resumida, em ingles, para divulga<;:ao. 
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0 regresso dos emigrantes da-se generalizadamente para as respectivas 
terras de origem (90% dos inquiridos) o que, associado aos volumes 
previsiveis de retorno e suas demais caracteristicas, permite esperar deste 
fen6meno um consideravel impacto regional. 

lnteressa-nos, especificamente, saber em que medida o movimento de 
regresso de emigrantes podera contribuir para o desenvolvimento local e 
regional e quais as condi<;oes que devem ser criadas para que tal 
desenvolvimento seja viabilizado, tendo em conta uma realidade nova que o 
retorno vem configurar. 

Nesta comunicat;ao, destacam-se alguns vectores mais significativos 
numa tal analise: o reequilibrio demografico; o desenvolvimento regional, em 
geral, e, mais detalhadamente, o desenvolvimento da agricultura e da 
industria; a eventual pressao sabre o mercado de trabalho; o aproveitamento 
das poupant;as. Ficam par referir questoes importantes como: os padroes de 
consumo; a participat;ao; as relat;oes sociais; os padroes culturais; o poder 
politico; etc. Desafios que se deixam a quem desejar aproveitar a vastissima 
informat;ao recolhida no inquerito. 

2) 0 retorno e o reequilibrio demografico regional 

A emigrat;ao dos anos sessenta e setenta ate 1974, pelo volume e ritmo 
em que se processou e as caracteristicas de idade e sexo que revestiu, 
exerceu uma forte punt;ao sabre a riqueza demografica de algumas zonas 
e regioes do Pais. Quinze anos de emigrat;ao intensa para os paises do centro 
da Europa, acompanhada de um intenso fluxo migrat6rio interno em direct;ao 
aos centros urbanos mais desenvolvidos do continente, .saldaram-se pelo 
despovoamento maci<;o das aldeias e vilas e par acentuado desequilibrio 
demogratico, com consequencias em elevadas taxas de envelhecimento, 
dependencia econ6mica e feminizat;ao. 

0 retorno vem de algum modo recompor o perfil demografico regional. 
Varios indicadores apontam nesse sentido: 
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- a elevada propensao ao retorno entre os emigrantes portugueses 
para quem o projecto de emigrat;ao (nomeadamente a europeia) 
e, par via de regra, apenas uma etapa de vida, visando a 
consecut;ao de objectives determinados- arranjar dinheiro para 
adquirir ou melhorar a casa, comprar terras, educar os filhos, 
obter uma reforma e, em geral, melhorar a sua precaria situat;ao 
econ6mica. Uma vez alcant;ados aqueles objectives, as saudades 
da terra sobrelevam os factores de repulsao que poderao 
subsistir nas terras de origem e da-se o retorno. Estimativas 
feitas permitem admitir que, ate 1990, deverao ter regressado 



a Portugal cerca de metade dos emigrados para a Europa desde 
1950 (2); 

-a clara orientac;:ao do retorno dos emigrantes portugueses para 
as suas terras de origem, ao contrario do que constata Tapinos 
em relac;:ao a Turquia, par exemplo. 0 emigrante portugues, que 
regressa, vai fixar-se na aldeia ou na vila de onde partiu e e 
af que procura reintegrar-se, nao obstante eventuais condic;:oes 
de repulsao que possam subsistir. A elas ira fazer face, mas em 
termos individuais - casa, autom6vel, televisao - conforme as 
disponibilidades com que regressou; 

-as caracterfsticas demograficas do fluxo de retorno se nao vao 
constituir factor de rejuvenescimento absolute (retorna-se 
passados 10-15 anos ap6s a safda), atenuarao, no entanto, o 
elevado grau de envelhecimento local e de dependencia 
econom1ca que a emigrac;:ao havia gerado em muitas regioes; 

-par outro lado, a relativamente mais elevada taxa de 
masculinidade do retorno permitira corrigir o desequilfbrio da 
repartic;:ao par sexos originado pela emigrac;:ao; 

- finalmente, o facto de 72% das famflias que regressaram terem 
ainda filhos a seu cargo (23% em idade pre-escolar) permite 
detectar, par esta via, um factor potencial de rejuvenescimento 
da populac;:ao local (3). 

Em sfntese, poder-se-a afirmar que o retorno - intensidade, orientac;:ao, 
caracterfsticas - constituiu um factor positive na recomposic;:ao dos equilfbrios 
demograticos regionais. 

0 alcance e, sobretudo, a permanencia deste fen6meno dependem, 
porem, da criac;:ao de condic;:oes favoraveis a fixac;:ao das populac;:oes 
(condic;:oes de vida e de emprego) e a atenuac;:ao das desigualdades de 
oportunidades, tanto a nfvel nacional como no confronto com os demais 
pafses europeus (relac;:ao de forc;:as de atracc;:ao e repulsao). 

3} Retorno e desenvolvimento regional 

A luz da teoria do crescimento equilibrado e sua regulac;:ao atraves do 
mercado de bens e factores, a emigrac;:ao assumiria caracter positive, tanto 
para os pafses de origem como de destine. Deixando de lado este ultimo 

(2) Estimativas de C. C6nim, in M. Silva e outros (1983). Nesta estimativa, o autor nao 
considera altera<;:oes no bin6mio atrac<;:ao-repulsao, nem quanto ao pais de origem nem quanto 
ao pais de destino. 

(3) A persistencia desta tendencia dependera, como e 6bvio, da cria<;:ao de condi<;:oes de 
fixa<;:ao local das novas gera<;:oes. De contrario, serao os pr6prios pais que aconselharao os 
seus filhos (e amigos) a partir. 85% assim o declaram. 
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tipo de impacto, que nao se prende directamente com o objecto desta analise, 
convira recordar, no essencial, a 16gica do raciocfnio que permite 
correlacionar positivamente a emigrac;:ao com o crescimento econ6mico do 
pafs de origem. Sao as seguintes as relac;:oes que, nesse tipo de analise, 
se privilegiam: 

- a descompressao que a emigrac;:ao opera sobre o mercado de 
trabalho nacional, reduzindo o subemprego sem quebra de 
produc;:ao e, consequentemente, permitindo nfveis de produtividade 
media mais elevados; 

- o aumento de poupanc;:a (ainda que realizada no exterior) e 
reforc;:o da acumulac;:ao de capital necessaria a intensificac;:ao do 
investimento; 

- a influencia positiva sobre a balanc;:a de relac;:oes externas atraves 
de remessas em divisas e, indirectamente, criac;:ao de maior 
disponibilidade· para importac;:oes de equipamento; 

- a melhoria do nfvel de rendimento dos residentes atraves do 
envio de remessas a familiares ou de gastos feitos pelos pr6prios 
emigrantes em perfodos de ferias e consequente impacto na 
dinamizac;:ao da procura interna. 

Quanto ao desenvolvimento regional, como e sabido, admite-se que 
aquele sera uma resultante do proprio crescimento econ6mico nacional -
efeito de arrastamento e difusao. 

A analise empfrica nao comporta a verificac;:ao de hip6teses tao 
optimistas. 

Como ja se viu a prop6sito do equilfbrio demogratico, a emigrac;:ao foi, 
desse ponto de vista, um factor obstaculizante do desenvolvimento regional, 
na medida em que se traduziu num real empobrecimento dos recursos 
humanos localmente existentes. As regioes de emigrac;:ao viram-se privadas 
do seu factor potencial de desenvolvimento mais importante - os recursos 
humanos. 

lmportara, agora, acrescentar que, com o empobrecimento em recursos 
humanos que se verificou andou associado o subaproveitamento de outros 
recursos locais, nomeadamente no domfnio da agricultura e valorizac;:ao de 
recursos naturais, em geral. 

A disponibilidade de recursos monetarios tornada possfvel pelas remessas 
canalizadas para os residentes abriu caminho a introduc;:ao de padroes de 
consumo sem correspondencia na produc;:ao interna e gerou dois tipos de 
fen6menos: desafectac;:ao relativa da populac;:ao residente em relac;:ao ao 
trabalho; acentuada dependencia do exterior. Assim, se, por um lado, e not6ria 
a melhoria nas condic;:oes de vida das populac;:oes em aspectos materiais 
essenciais, nao se pode falar em desenvolvimento, no sentido exacto do 
termo, porquanto nao foram criadas capacidades locais para a sua 
consecuc;:ao. 
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Por outro lado, a emigrac;ao veio agravar a desigualdade - e nao corri
gi-la - na medida em que assume caracter selectivo (saem os mais dotados, 
em idade e outras capacidades) e por essa via reforc;a as causas do 
subdesenvolvimento («causas cumulativas», na expressao de G. Myrdal). 

As poupanc;as acumuladas pelos emigrantes e enviadas para Portugal 
s6 indirectamente tern impacto regional. Parte e depositada nos bancos, e, 
nesse caso, acabam por ser drenadas para aplicac;oes em investimentos 
localizados nas zonas mais atractivas. Parte e aplicada na aquisic;ao ou 
melhoria da casa com reduzido impacto no desenvolvimento regional, com 
excepc;ao no ·que se refere a criac;ao de emprego local (alias, relativamente 
diminuta, dado o tipo de construc;ao). Parte e aplicada na compra de terras -
terras expectantes, nao cultivadas com efeitos negativos sabre o prec;o da 
terra e no acesso dos agricultores residentes a sua aquisic;ao. 

Perguntar-se-a entao se o retorno permitira compensar os efeitos 
negativos da emigrac;ao sabre o desenvolvimento regional e sob que 
condic;oes se podera esperar eventual acc;ao correctora dos desequilfbrios 
criados pela emigrac;ao. 

A analise do perfil do emigrante retornado permite afirmar que nao se 
deve esperar do retorno - na forma espontanea como se tern processado 
ate agora - um significativo impacto no que se refere a criac;ao de uma 
dinamica de desenvolvimento regional. 

0 facto de voltar para a sua terra de origem, a idade com que se da 
o regresso e a potencial reinserc;ao na vida activa, permitiriam espera-lo. Mas 
nao o nfvel de instruc;ao ou a formac;ao profissional com que regressa. Menos 
ainda o seu reduzido ou nulo espfrito de empreendimento ou a fraca 
propensao a inovac;ao e empenhamento na transformac;ao da vida colectiva 
local. 

A analise empfrica e concludente quanta ao reduzido contributo que a 
presenc;a no pals de imigrac;ao trouxe ao emigrante no que se refere a 
valorizac;ao do capital humano. Apenas 4% dos inquiridos declararam ter 
frequentado algum curso de forma9ao profissional enquanto estiveram no 
estrangeiro. 0 baixo nfvel de instru9ao fica bern expresso no facto de 12% 
se declararem analfabetos, 24% sabendo apenas ler e escrever e somente 
7% terem frequentado um nfvel de ensino superior a 4. a classe. 

0 tipo de actividade predominante em que se inseriu (constru((ao civil 
ou agricultura) e a natureza de tarefas pouco qualificadas que desempenhou 
nao lhe proporcionaram tao-pouco meios de valoriza9ao profissional. 

Tera adquirido novo tipo de rela9ao profissional e ritmo de trabalho, mas 
nao penetrou nos problemas da organiza((ao e gestao. Se, por excep9ao, tal 
aconteceu, a sua propensao ao retorno e tendencialmente nula, ja que a 
correspondente melhor inser9ao no pafs de acolhimento o retera af. 

Refira-se, igualmente, a fraca mobilidade profissional que ocorre desde 
a safda ate ao retorno. 

A agricultura e a constru9ao civil sao os dois grandes sectores de 
absor((ao de emprego dos emigrantes retornados (38% estao na agricultura 
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e 18% na construcao civil}, sendo de notar que aqueles valores percentuais 
sao manifestamente superiores a distribuicao media da populacao activa do 
continente por sectores de actividades; 16% dos emigrantes retornados 
dirigem-se para o comercio, restaurantes e hoteis. 

Quando se compara a situacao presente com a que existia antes da 
emigracao, verifica-se haver uma perda de peso relative do emprego na 
agricultura (44,6% do emprego dos entrevistados antes de emigrarem); em 
contrapartida, observa-se uma deslocacao de emprego para o sector do 
comercio, restaurantes e hoteis (4,4% antes de emigrar}. 

Os percursos tfpicos da mobilidade sectorial sao os seguintes: 

(i} Emprego antes de emigrar - primeiro emprego no pafs de acolhimento 

Dos emigrantes que safram da agricultura, 35 % foram para a construcao 
civil, 28% para a industria e 37 % para outros sectores incluindo a pr6pria 
agricultura; dos que deixaram a construcao civil, 86% tern o seu primeiro 
emprego no pafs de imigracao neste sector; dos que em Portugal trabalhavam 
na industria, 52 % ingressa na industria, 21 % na construcao civil e 27 % 
em outros sectores. 

(ii} Primeiro e ultimo emprego durante a emigracao 

Nao se regista significativa mobilidade horizontal durante a emigracao. 
Dos que ingressaram na construcao civil, 83% situavam-se nesse sector 
quando retornaram. Entre os que foram para a industria, 78% continuavam 
nesse sector na altura de voltar a Portugal. Em todos os outros sectores, 
com excepcao da agricultura, os valores da diagonal da matriz de relacoes 
primeiro emprego-ultimo emprego sao consideravelmente elevados, mostrando, 
assim, a fraca mobilidade sectorial do emigrante portugues durante a 
emigracao. 

{iii) Ultimo emprego no estrangeiro - emprego actual 

A taxa de reinsercao na actividade econ6mica em Portugal e mais 
elevada entre os emigrantes retornados que no estrangeiro trabalhavam na 
construcao civil ou na industria. Mas, ao contra rio do que se poderia esperar, 
71 % dos inquiridos, que presentemente trabalham na agricultura, 
empregavam-se na construcao civil ou na industria quando emigrantes. 

Os que durante a emigracao se empregavam na agricultura ou em outros 
sectores mostram menor propensao a reinserir-se na actividade econ6mica 
quando regressados a Portugal. 

A traject6ria atras esbocada refere-se ao total dos inquiridos, mas 
apresenta particularidades em tuncao do sexo. As mulheres, quando 
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emigradas, dirigem-se, mais do que os homens, para o trabalho na industria 
(27% do total do emprego da mulher emigrada), para os servic;:os pessoais 
e domesticos {25 %) e para o comercio, restaurantes e hoteis (1 0% ). Quando 
regressam a Portugal, as mulheres reinserem-se menos na actividade 
econ6mica; mas, quando tal sucede, voltam-se para o comercio, restaurantes 
e hoteis. 

A mobilidade na situac;:ao na profissao tambem nao e elevada. A maioria 
dos emigrantes sao trabalhadores por conta de outrem (82,4%) e mantem
-se nessa situac;:ao ate ao seu retorno {80,8% ). 

Mas, se, dadas as caracteristicas s6cio-econ6micas do emigrante 
regressado, o impacto espontaneo do retorno sabre o desenvolvimento 
regional nao se afigura relevante, tal nao significa que nao existam, no 
movimento emigrac;:ao-retorno, efeitos potenciais muito positives para o 
desenvolvimento das regioes. 

E o que seguidamente se vera, tendo por base a analise de alguns 
vectores de mudanc;:a mais significativos: a reinserc;:ao do emigrante retornado 
na actividade econ6mica; a pressao sabre o mercado de trabalho e a apli
cac;:ao de poupanc;:as. 

4) 0 retorno e o desenvolvimento agricola 

A estagnac;:ao da agricultura constitui um dos estrangulamentos do 
modelo de crescimento econ6mico vigente e representa um factor, entre 
outros, do grave desequilibrio das contas nacionais com o exterior. Vista a 
outra luz, a insuficiente produc;:ao agricola traduz-se, no caso de Portugal, 
numa fortfssima dependencia alimentar em relac;:ao ao estrangeiro. 

Por estas razoes e ainda porque deve continuar a oferecer emprego a 
uma parte consideravel da populac;:ao activa, a agricultura deve merecer uma 
alta prioridade numa estrategia de desenvolvimento nacional que tenha 
subjacente a preocupac;:ao de salvaguardar objectives de independencia 
econ6mica nacional, emprego e melhoria do nivel de satisfac;:ao de 
necessidades essenciais. 

Assim sendo, sao de privilegiar os esforc;:os que visem incentivar a 
produc;:ao agricola, pela extensao das areas cultivadas e incremento da 
respectiva produtividade {4). 

Ora, sabe-se como, em certas zonas do Pais, o aproveitamente das 
terras cultivaveis e insuficiente, entre outras razoes por relativa falta de mao
-de-obra no contexte da tecnologia e capitalizac;:ao vigentes. 0 regresso dos 
emigrantes a agricultura podera assim representar um factor positive no 
sentido da intensificac;:ao da explorac;:ao agricola. 

(4) Anote-se que o nfvel de produtividade agrfcola em Portugal esta entre os mais baixos 
do mundo. 
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Com efeito, dos retornados inquiridos, que regressaram em idade activa, 
38% dirigiram-se para a agricultura. Em parte, par nao se lhes oferecerem 
outras oportunidades de emprego ·nas zonas aonde regressaram; em parte, 
par verem na agricultura uma actividade em que poderao afirmar-se como 
produtores aut6nomos e trabalhadores independentes. 

A analise empfrica nao detectou indicadores de propensao a inovac;:ao 
muito relevantes. Apenas 23% declararam ter introduzido alguma inovac;:ao. 
E relativamente pouco significativa a inclinac;:ao ao investimento neste sector: 
34% investiram e 8% pensam investir na agricultura. 

Verifica-se que, par inclinac;:ao espontanea, o emigrante retornado 
reforc;:ara a economia camponesa, voltada essencialmente para o 
autoconsumo, com caracterfsticas de fraca produtividade e reduzida 
intensidade de capital e tecnologia. 

Nao se trata, porem, de uma fatalidade atavica especffica do emigrante 
portugues retornado. Num quadro de estrmulos econ6micos diferentes, a 
situac;:ao poderia ser outra, podendo o regresso do emigrante a actividade 
agrfcola da sua regiao de origem recompor o abandono das terras a que 
a emigrac;:ao deu Iugar, com melhoria do respective nfvel de produc;:ao, de 
condic;:oes de trabalho e de rendimento. 

5) 0 retorno e o desenvolvimento industrial 

A relac;:ao retorno-desenvolvimento industrial vai observar-se em tres 
nfveis: 

- capacidade empresarial adquirida durante a emigrac;:ao; 
- formac;:ao profissional obtida no pafs de imigrac;:ao; 
- Poupanc;:as acumuladas durante a emigrac;:ao e orientac;:ao da sua 

aplicac;:ao em projectos industriais. 

A estes tres nfveis de analise, haveria que acrescentar um possfvel efeito 
indirecto originado em padroes de consumo importados dos pafses de 
imigrac;:ao, quer pelos pr6prios emigrantes quer par estes induzidos nos seus 
familiares e outras areas de influencia. Na parte que se nao repercutir em 
importac;:ao, os novas padroes de consumo irao constituir incentive ao 
desenvolvimento da produc;:ao (industrial) interna. Esta questao sera abordada 
adiante. 

A analise empfrica sabre o passado recente mostra que o emigrante 
retornado nao revela capacidade empresarial nem esta disposto a assumir 
riscos. Tao-pouco revela preferencia par ingressar na actividade industrial. 
E o que se deduz de um conjunto de indicadores, de entre os quais se 
destacam os seguintes: 
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- 32% trabalhavam na industria no ultimo emprego antes de 
regressar, mas e apenas de 15% a percentagem de emigrantes 
retornados com actividade na industria, depois do seu regresso 
a Portugal.; 



- e reduzida a percentagem dos inquiridos que desejam constituir 
uma empresa; 

- cerca de metade prefere aplicar as suas poupanc;:as em depositos 
(com rendimento fixo, portanto) e apenas 3% declara ter optado 
por um investimento produtivo. 

As razoes desta situac;:ao poderao todavia aclarar perspectivas para um 
futuro diferente. 

Em primeiro Iugar, relevam da ausencia de uma polftica de emigrac;:ao 
que nao cuida, como seria de desejar, da valorizac;:ao profissional e humana 
do emigrante enquanto esta emigrado; da ausencia de uma polftica de retorno, 
que nao preve suficiente informac;:ao sobre alternativas de reinserc;:ao; talvez 
mais profundamente, e o resultado da ausencia de uma polftica de 
desenvolvimento regional que as nao suscita. 

No que especificamente se refere ao desenvolvimento da industria no 
plano local e regional, importa ter presente que o factor decisivo nao se 
apreende em termos de valores medios, mas sim na identificac;:ao de recursos 
individualizados. Assim sendo, mesmo que, em media, o perfil do emigrante 
retornado se nao ajuste aquele que poderia ser considerado desejavel para 
suscitar o aparecimento de novas industrias, isso nao significa que nao deva 
procurar-se, entre os que retornam, os casos singulares potencialmente aptos 
a desempenhar func;:oes de empresario, pessoal dirigente, quadros intermedios 
ou operario especializado. 

Quanto as poupanc;:as, ate agora acumuladas sob a forma de depositos 
bancarios ou confiadas apenas a guarda de familiares, seria necessaria criar 
mecanismos institucionais que favorecessem a sua aplicac;:ao em 
empreendimentos de impacto local e regional, contrariando de algum modo 
o sentido da corrente, em termos espaciais, da poupanc;:a-investimento. 

6) 0 retorno e a pressio sabre o mercado de trabalho 

0 facto de o retorno se dar ainda durante a vida activa, em mais de 
80% de casos e apresentar uma durac;:ao media de vida activa relativamente 
elevada (48% regressa com 30 a 50 anos) podera vir a constituir uma 
pressao sobre o mercado de trabalho no plano local (e nacional) onde a 
dinamica de criac;:ao de novos empregos e reduzida. 

Ate agora, a preferencia nftida do emigrante retornado pelo regresso a 
economia camponesa e o facto de, durante a emigrac;:ao, ter assegurado a 
viabilidade de um tal regresso (compra de terras, benfeitorias nas propriedades 
que deixou, disponibilidade de terras expectantes) tem evitado um 
agravamento da situac;:ao de desemprego. 

Alias, na generalidade dos casos, o retorno tem-se verificado por decisao 
do pr6prio emigrante quando este julga ter atingido os objectives que se 
propos e que, obviamente, incluem meios para assegurar o seu futuro, 
inclusive modo de vida quando ainda regressa em idade activa. 
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Assim se compreende que a percentagem de desemprego entre os 
emigrantes retornados seja relativamente fraca (6%) e fique mesmo aquem 
da media nacional. 

Por outro lado, cabe acrescentar que consideravel percentagem das 
mulheres emigrantes que regressam nao procuram emprego (65% sao 
domesticas), mesmo que tivessem estado empregadas durante a emigra9ao. 

0 facto de o retorno, ate agora, nao se ter traduzido em pressao sobre 
o mercado de trabalho, nao justifica que, de futuro, esta situa9ao se 
mantenha. Bastara para tanto que o aprofundamento da crise nos pafses de 
acolhimento se traduza na acelera9ao do retorno (voluntario ou compulsivo, 
directa ou indirectamente) e ou uma altera9ao no comportamento dos 
emigrantes retornados face a sua reinser9ao na actividade economica, 
designadamente no que se refere a mulher e a popula9ao mais jovem. 

Em qualquer caso, afigura-se do maior alcance do ponto de vista do 
desenvolvimento regional que se definam e implementem estrategias de 
desenvolvimento que comportem a cria9ao de emprego local, por forma a 
absorver uma eventual procura por parte dos emigrantes regressados. 

7) Retorno, poupam;as e desenvolvimento regional 

0 retorno nao deve ser considerado apenas como uma situa9ao pontual 
- o termo da permanencia no estrangeiro na situa9ao de emigrante - mas 
antes como um fluxo de maior ou menor intensidade, que se inicia com a 
propria emigra9ao. c 

Tambem nao deve ser identificado exclusivamente com o regresso 
definitivo da pessoa do emigrante. As remessas que vai enviando para 
sustento de familiares, pagamento das dfvidas que contraiu para poder 
emigrar, compra de terras, constru9ao de casa ou simples deposito bancario, 
sao modalidades de retorno que se iniciam muito antes do regresso definitivo. 

De retorno se trata ainda quando o emigrante vem de ferias, trazendo 
consigo informa9ao e experh3ncia sobre novas formas de trabalho, ou de 
consumo, realizando certos gastos ou veiculando estilos de vida diferentes. 

0 caracter nao pontual do retorno e particularmente importante quando 
se analisam as poupan9as e o respectivo impacto no desenvolvimento 
regional. 

A analise empfrica a que se procedeu permite estimar que, no perfodo 
de 1973-1982, era o seguinte o nfvel de poupan9a media do emigrante 
retornado no momento do retorno (5): 

Fran9a ........................ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
R~ ............................................. . 
Outros pafses europeus ............ . 
Pafses fora da Europa .............................. . 

(5) Valores de 1982. 
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(Contos) 

2 072 
1 632 

987 
3 292 



Estes valores medias escondem, porem, situa96es pessoais muito 
dfspares: cerca de 21 % vem com menos de 200 cantos, ou seja, 
provavelmente com o indispensavel apenas para fazer face a reinser9ao; 5 % 
tem mais de 5000 cantos o que permitiria servir de base a alguns 
investimentos. 

Deixando a analise individual, tem, no entanto, de se reconhecer que, 
globalmente, o volume de remessas e consideravel. 

Cabera entao inquirir se um volume tao elevado de remessas (e de 
poupan9as) se traduz em correspondente impacto positivo no desenvolvimento 
regional. 

A analise empfrica permite detectar um conjunto de indicadores a este 
respeito: 

- e nftida a preferencia do emigrante par aplica96es com elevado 
grau de seguran9a (50% dos casas fazem depositos bancarios); 

- e ainda significativa a percentagem de poupan9a que nao entra 
no sistema financeiro (14% deixam a poupan9a a guarda de 
familiares); 

- e quase nula a aplica9ao directa em investimentos produti
vos (3 %); 

- e elevada a propensao para aquisi9ao de bens duradouros e 
consumos de ostenta9ao; 

- 19% das respostas. revelam aplica96es na compra e melhoria 
da casa. 

0 que se conhece do perfil socio-demografico (idade, nfvel de instru9ao, 
experiencia profissional anterior) do emigrante retornado permite fundamentar 
a convic9ao de que nao deve esperar-se uma tendencia espontanea no 
sentido de o mesmo se converter em agente investidor, mediante a aplica9ao 
das suas poupan9as em novas empreendimentos. Par outro lado, a ausencia 
de mecanismos institucionais de caracter regional deixa antever que, embora 
captadas nas zonas de emigra9ao-retorno, as poupan9as dos emigrantes nao 
tem encaminhamento diverso dos demais aforros realizados no meio rural. 
Assim sendo, tem de considerar-se diminuto o seu impacto em termos de 
investimento produtivo na regiao. 

Outras formas de aplica9ao, que nao o deposito bancario, podem assumir 
aspectos negativos. E o caso da aquisi9ao de terrenos apenas como um meio 
de reten9ao de valor. Sao terrenos que, par vezes, deixam de ser cultivados, 
terrenos expectantes, que poderao vir a servir para fazer casas ou ser 
r'enegociados, contribuindo para uma excessiva pressao sabre a procura de 
terra com consequencias no respectivo pre9o (6). 

(6) Consequencias que, indirectamente, se repercutem na produ<;:ao agricola, pela 
dificuldade de acesso dos agricultores residentes a posse da terra e pelo desnivelamento das 
vantagens comparativas das explora<;:oes agrfcolas em rela<;:ao a especula<;:ao fundiaria. 
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A superac;:ao desta aparente contradic;:ao, entre formac;:ao das poupanc;:as 
e sua aplicac;:ao, no sentido do desenvolvimento regional implica o recurso 
a criac;:ao de mecanismos institucionais apropriados e releva de uma estrategia 
de desenvolvimento que encorage os investimentos nos varios espac;:os 
regionais, de modo a maximizar os recursos humanos, materiais e financeiros 
locais, incluindo os da emigrac;:ao-retorno. 

Junho de 1983. 

BIBLIOGRAFIA 

BARATA, J. P. M.- Fluxos Financeiros Regionais- Obstaculos Estruturais as Aq:oes de 
Desenvolvirnento Regional, Lisboa, lED, 19.81. 

CEDE FOP- Migrants et flux de retour, Berlim, 1980. 
CLAUSSE, Guy - Portuguese emigration to the EEC and the utilization of emigrant remittances, 

Lisboa, lED, 1981. 
CRAVINHO, Joao- The structure of the portuguese economy and emigrants remittances: a social 

accounting aproach, Lisboa, GEBEl, 1981. 
FERREIRA, E. S. - The socio-economic implications of re-integration of emigrants in Portugal, 

1981. 
LOPES, A. - «0 estado da arte em Portugal ou a polftica da ausencia de polftica», in Estudos 

de Economia, vol. 111, n. 0 2, 1983. 
OCDE - Les problemes et les politiques du developpement regional au Portugal, 1983. 
PEREIRA, M. H. -A Polftica Portuguesa de Emigra<;ao, 1850·1930, ed. A Regra do Jogo, Lisboa, 

1981. 
POl NARD, Michel-Le retour des travailleurs portugais- La Documentation Fran<;aise, Paris, 

1979. 
PORTO, Manuel- Emigration and regional development in Portugal, 1977. 
SILVA, Manuela, e outros- Retorno, Emigra<;tio e Oesenvolvimento Regional, Lisboa, lED, 1983. 

224 


