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Sumário: Ultrapassado o tempo que fez dos Açores uma região de emigração, no dealbar do 
século XXI o Arquipélago passou a evidenciar-se como um território de imigração. Apesar de 
algum desfasamento temporal apresentado pelo fenómeno relativamente à tendência obser-
vada na generalidade do país, não deixou de ficar demonstrado que as redes transnacionais de 
migrantes são, cada vez mais, uma realidade concreta e que os Açores passaram a fazer parte de 
uma plataforma migratória mais alargada. Dentro deste contexto sócio-espacial e temporal do 
fenómeno, a presente comunicação procura debruçar-se sobre a situação face ao emprego e ao 
trabalho que a população imigrante veio encontrar na sociedade açoriana, desempenhando, na 
maioria dos casos, actividades que nivelam por baixo, quer do ponto de vista das remunerações 
e qualificações, quer ao nível da valorização social que lhes estão associadas.

Ferreira, E. C. D. (2008), The beginning of new migratory flows to the Azores 
and the social-professional situation of immigrants. Boletim do Núcleo 
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Summary: Once gone the time that made the Azores a region of emigration, in the beginning 
of the 21st century the Archipelago started to present evidences of being a territory of immigra-
tion. Despite the chronological unevenness that this phenomenon shows comparing to the trend 
observed in the rest of the country, it was still proved that the transnational nets of migration 
are, more often, a reality and that the Azores are part of a larger migration platform. Within 

1 O presente texto reproduz, no essencial, uma comunicação apresentada, com o mesmo título, 
no Colóquio Construção e Dinâmica das Sociedades Atlânticas, organizado pelo Centro 
de Estudos Gaspar Frutuoso (Universidade dos Açores) e Centro de História Além-Mar 
(Universidade Nova de Lisboa), realizado na Câmara Municipal da Praia da Vitória, de 25 
a 27 de Novembro de 2004. Os resultados empíricos que aqui são apresentados, bem como 
os principais considerandos analíticos sobre os mesmos, constituem parte integrante de um 
estudo realizado, em 2004, pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade dos Açores 
(CES-UA), a pedido da Direcção Regional das Comunidades, sobre os imigrantes nos 
Açores (RocHa et al., 2004).
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this context, this paper intends to underline the situation towards employment and work that 
the immigrant population found in the Azorean community, embracing, in most of the cases, 
activities that level them down, from an income and qualification point of view and even 
regarding the level of social valorization that these occupations convey.
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iNtrodução

Durante os últimos trinta anos do 
século XX, os Açores experimen-
taram uma alteração substancial ao 
nível do seu padrão dos movimen-
tos migratórios externos. Um pouco 
à semelhança da tendência verifi-
cada para a maior parte dos países da 
Europa do Sul (KiNg, 2001: 2-11), 
o aumento significativo do número 
de estrangeiros com residência lega-
lizada nos Açores foi coincidindo 
no tempo com o progressivo esbati-
mento do fenómeno emigratório na 
Região, o que acabou não só por con-
ferir a esta uma nova posição no sis-
tema dos movimentos internacionais 
da população como reconfigurou as 
características essenciais de um qua-
dro migratório regional com várias 
décadas. No que diz respeito, especi-
ficamente, à componente imigratória, 
o final dos anos noventa constituiu 
um ponto de viragem relativamente 

às características e às causas ineren-
tes aos fluxos de entrada até aí teste-
munhados. Encerrava-se, assim, uma 
fase marcada quer por algumas oscila-
ções do volume de população estran-
geira a residir no Arquipélago, quer 
por uma estrutura demográfica destes 
efectivos, que, segundo a origem geo-
gráfica, era até aí pouco diversificada 
(RocHa & FErrEira, no prelo).
 A avultada proporção de indivíduos 
provenientes da América do Norte 
fazia denotar, para além da presença 
dos efectivos de nacionalidade norte-
-americana a desempenharem funções 
na Base das Lajes, os efeitos prová-
veis de uma contracorrente resultante 
do facto daquela região do globo ter 
sido, durante um longo período de 
tempo, o destino privilegiado da emi-
gração açoriana. Ao lado destes, e 
ainda que, gradualmente, tivessem 
vindo a ganhar significância numérica 
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aos longo dos anos oitenta e noventa, 
os estrangeiros oriundos da Europa 
encontravam-se representados, em 
termos de nacionalidade de origem, 
de forma igualmente pouco variada 
– na sua maioria, alemães, franceses 
e ingleses –, fazendo supor, na maior 
parte dos casos, situações de fixação 
residencial por motivos de passagem 
à idade da reforma ou de outros de 
carácter não necessariamente profis-
sional ou laboral. Com uma represen-
tatividade menor, os imigrantes afri-
canos formavam o terceiro, e último, 
subconjunto que, desde os finais da 
década de setenta, contribuía para 
perfilar – e, ao mesmo tempo, matizar 
– uma estrutura populacional de cida-
dãos estrangeiros muito centrada nas 
fortes ligações estabelecidas entre os 
Açores e a América do Norte.
De 1998 em diante, assiste-se a uma 
mudança deste padrão, quer através 
do crescimento e da diversificação 
dos fluxos de entrada, no que respeita 
à sua origem, quer no que concerne à 
natureza e aos fins a que se destinam 
estes mesmos movimentos.
Ainda que com volumes e ritmos de 
crescimento diferentes dos observa-
dos ao nível nacional, a verdade é 
que, a partir dessa altura, a chegada 
de estrangeiros aos Açores acabou 
por apresentar uma clara inflexão na 
tendência decrescente que vinha a 
evidenciar, desde, sensivelmente, o 
princípio da década de noventa. Com 

base na informação disponibilizada 
pelo Serviço de Estrangeiros e Fron-
teiras (SEF) e descontados os efecti-
vos a operarem na Base das Lajes, em 
31 de Dezembro de 1999, o stock de 
estrangeiros com autorização de resi-
dência encontrava-se estimado em 
cerca de 2560 indivíduos, crescendo 
a uma taxa média anual de 2%, até 
ao final de 2003, para os 2769 resi-
dentes. Se, a estes últimos, somarmos 
os indivíduos presentes na Região ao 
abrigo de outros regimes legais – para 
além do de autorização de residência 
(autorizações de permanência, vistos 
de trabalho, vistos de estudo e vistos 
de estada temporária) –, o cálculo 
subia para os 4750 efectivos. Estima-
-se também que este número incluísse 
cerca de 1600 cidadãos de naciona-
lidade estrangeira a quem havia sido 
concedido o título de autorização de 
permanência, regime legal este que, 
desde o momento do seu surgimento 
(em Janeiro de 2001), passou a ser 
atribuído apenas aos indivíduos que 
provassem possuir um contrato de tra-
balho e efectuar os devidos descontos 
para o Estado português. O principal 
significado deste aspecto prende-se, 
assim, com o claro reforço da com-
ponente laboral dos fluxos de entrada 
experimentado pela Região – de 
resto, à semelhança do que aconteceu 
ao nível nacional –, para além daquilo 
que esta introdução legal veio a repre-
sentar em termos de capacidade de
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amplificação de acolhimento e até de 
regularização de casos que antes se 
encontravam excluídos das estatís-
ticas oficiais (PirEs, 2002).
No entanto, são as mudanças veri-
ficadas na estrutura da população 
estrangeira, por origem geográfica, 
que acabam por definir os princi-
pais traços de uma nova tendência 
imigratória nos Açores, a partir da 
data anteriormente apontada. Entre 
1999 e 2003, a chegada de imigran-
tes oriundos da Europa do Leste e do 
Brasil, bem como o reforço da imi-
gração africana (com um crescimento 
de quase 37%, em quatro anos), não 
constituíram factores dotados de força 

suficiente para retirar o destaque que 
o grupo dos cidadãos norte-ameri-
canos vinha mantendo ao longo das 
décadas anteriores, mesmo ainda que, 
durante o período de tempo conside-
rado, tenhamos assistido a uma varia-
ção negativa do seu volume em cerca 
de 14%. Do mesmo modo, também 
não se alterou a ordem hierárquica da 
estrutura demográfica anteriormente 
descrita, continuando os cidadãos da 
UE a assumirem-se sempre como o 
segundo grupo mais representado, se-
guidos dos africanos. Todavia, estes 
novos fluxos migratórios (BagaNHa, 
2001; BagaNHa et al., 2004; PirEs, 
1999: 172ss) introduziram um ele-

quadro i

população EstraNgEira com autorização dE rEsidêNcia, por rEgião dE origEm, 1999-2003

Região de origem
1999 2000 2001 2002 2003

N % N % N % N % N %

Total 2560 100.0 2585 100.0 2601 100.0 2686 100.0 2769 100.0

África 329 12,9 319 12,3 333 12,8 385 14,3 450 16,3

América

  América do Norte 1472 57,5 1447 56,0 1396 53,7 1334 49,7 1267 45,8

  América Central e do Sul 132 5,2 145 5,6 156 6,0 180 6,7 194 7,0

Ásia 24 0,9 33 1,3 35 1,3 44 1,6 47 1,6

Europa

  UE 508 19,8 532 20,6 565 21,7 620 23,1 673 24,3

  Europa Central e Oriental 62 2,4 69 2,7 76 2,9 83 3,1 82 3,0

  Outros Europa 25 1,0 32 1,2 32 1,3 32 1,2 48 1,7

Outros 8 0,3 8 0,3 8 0,3 8 0,3 8 0,3

Fonte: SEF, Estatísticas de Estrangeiros, 1999-2003.
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mento de diversidade naquela estru-
tura, complexificando-a e contribuin-
do, acima de tudo, para uma mais clara 
distinção entre população estrangeira 
e imigrante.
Para além dos factores de ordem 
geral – que acabam por estar, directa 
ou indirectamente, relacionados com 
o facto de os Açores serem parte 
integrante de um todo nacional onde 
vigoram políticas económicas e de 
imigração favoráveis ao acolhimento 
de estrangeiros e que, do ponto de 
vista geográfico, assume um lugar 
de destaque na plataforma migrató-
ria dos países do Sul da Europa –, as 
mudanças acima apontadas radicam 
nalgumas condições de ordem local 
e conjuntural dignas de apontamento.
Entre elas, destaca-se a expansão 
que o sector da construção conheceu 
durante os anos de viragem da década 
anterior para esta, em especial nas 
ilhas de S. Miguel, Terceira, Faial e 

Pico. O problema da reconstrução que 
se fez sentir nestas últimas duas, após 
o sismo ocorrido em Julho de 1998, 
bem como o facto de, em termos 
nacionais, se ter começado a viver um 
período de abaixamento generalizado 
das taxas de juro, reforçado ainda 
pela continuada transferência de fun-
dos estruturais da UE para a Região, 
constituíram, sem dúvida, factores 
favoráveis ao desenvolvimento do 
sector em causa. A necessidade de 
mão-de-obra resultante desta conju-
gação de aspectos acabou por ditar a 
vinda de um contingente significativo 
de estrangeiros, nalguns casos contra-
tados, directamente, por empresas de 
construção civil regionais, noutros, 
integrados num quadro de mobili-
dade interna de mão-de-obra, através 
da extensão ao arquipélago da activi-
dade de algumas empresas do ramo 
com sede no Continente (RocHa et 
al., 2004: 21-27).

o mErcado dE trabalHo açoriaNo E a população imigraNtE EmprEgada

Como é sabido, a imigração é um 
fenómeno profundamente condicio-
nado, quer na origem quer no destino 
dos processos que o envolvem, por 
situações diversas de conjuntura eco-
nómica, de entre as quais o mercado 
de trabalho é uma das mais impor-
tantes. Os novos fluxos que caracte-
rizam o quadro imigratório de alguns 
países da Europa do Sul – como são 

os casos de Itália e Espanha – têm 
vindo a responder a processos de mo-
dernização económica que costumam 
ser acompanhados de uma tendência 
gradual de mobilidade socioprofis-
sional ascendente por parte das popu-
lações autóctones e da necessidade, 
daí decorrente, de se verificar a subs-
tituição de trabalhadores nos ramos 
de actividades menos qualificados 
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com recurso à mão-de-obra imigrante 
(BagaNHa et al., 2002: 81). Porém, de 
modo algum parecia ser esta – como, 
de resto, continua a não ser – a situa- 
ção evidenciada pelo mercado de tra-
balho açoriano no início do século 
XXI. Não obstante a clara hegemo-
nia que o sector terciário foi conso-
lidando, entre 1991 e 2001, no que se 
refere ao número de activos emprega-
dos (sobretudo ao nível dos serviços 
de natureza social), a verdade é que, 
ao longo desse período, se manteve 
a elevada importância relativa das 
profissões associadas a baixos níveis 
quer de qualificação e remuneração 
quer de valorização social. O último 
Recenseamento dava mesmo conta 
que o sector da Construção era o pri-
meiro grande pólo aglutinador da po- 
pulação empregada nos Açores – caso 
ignorássemos o conjunto formado 
pela Administração Pública, o Ensino 
e a Educação –, com uma taxa de 
concentração de efectivos a rondar os 
18% (RocHa et al., 2004: 31-35).
Quanto ao desemprego, outra das 
dimensões a atender na análise da 
relação entre a imigração e o mercado 
de trabalho, o anterior período inter-
censitário foi marcado por um acrés-
cimo da taxa do mesmo em cerca de 
2,5 pontos percentuais, ao passar esta 
de 4,2% para 6,7%. Por outro lado, e 
à semelhança do que já acontecia no 
início dos anos noventa, o fenómeno 
continuou a ter uma maior expressão 

junto do sexo feminino, com a agra-
vante de a respectiva taxa ter aumen-
tado de 8,6%, em 1991, para 12,0%, 
em 2001. O surgimento das novas ten-
dências imigratórias no panorama da 
mobilidade internacional da Região 
é, assim, coincidente com a existên-
cia de um perfil de população local 
desempregada marcadamente do sexo 
feminino, jovem e, na sua maioria, 
à procura de um primeiro emprego 
(RocHa et al., 2004: 35-38).
Como acima se pretendeu sublinhar, 
e no seguimento do que já temos 
vindo a defender (RocHa et al., 2004; 
RocHa & FErrEira, no prelo), o facto 
de os Açores terem visto reforçados 
os seus traços de sociedade de acolhi- 
mento, assentou, sobretudo, em fac-
tores de ordem local e conjuntural, 
ainda que estes tenham estado longe 
de corresponder a um processo de 
modernização e recomposição da 
estrutura socioprofissional regional. 
Se pensarmos que, para além da sua 
natureza quase estritamente econó-
mica, tais determinantes acabaram 
por ser satisfeitas com recurso a 
mecanismos organizados e de reposta 
rápida de recrutamento de trabalhado-
res, em vez de assentarem em cadeias 
migratórias sedimentadas do ponto 
de vista territorial e geracional – uma 
das tendências que têm ajudado a 
definir as novas migrações laborais 
(pirEs, 2002: 160) – não surpreende, 
portanto, que, para os anos que têm
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sido apontados, o padrão demográ-
fico da população imigrante, quanto à 
sua situação face ao trabalho, fosse o 
demonstrado no Quadro II.
Com efeito, apenas 15% da mesma 
não se encontrava empregada, sendo 
que, deste quantitativo, cerca de 
10,5% residiam nos Açores por moti-
vos de estudo. Acresce a isto o facto 
de o peso relativo dos homens junto 
da população empregada ser noto-
riamente superior ao das mulheres 
– 90,2% contra 65,5% –, o que à luz 
da restante distribuição dos valores, 
não deixa de ser um indicador sobre 
os principais motivos que justificam a 
vinda dos efectivos em cada um destes 
grupos – no caso do sexo masculino, 
apontando, sobretudo, para a esfera 
do trabalho, no caso do conjunto das 
mulheres, indiciando também razões 
de prossecução do seu percurso esco-
lar e de desfruto de uma fase subse-
quente à vida activa. Atendendo à 
variável idade, observamos que mais 
de 90% dos imigrantes situados na 

faixa dos 25 aos 54 anos possuíam 
o estatuto de empregados, e mesmo 
no grupo daqueles que tinham menos 
de 25 anos, em que a percentagem de 
estudantes rondava os 40%, essa con-
dição perante o trabalho afirmava-se 
ainda com um peso de 57%.
Este primeiro aspecto relativo à com-
posição sócio-demográfica dos imi-
grantes açorianos, advindo da sua 
relação com o trabalho e o emprego, 
não só esclarece a natureza tenden- 
cialmente laboral dos fluxos de entra- 
da de população estrangeira na Região, 
a partir do final da década de noventa, 
como confirma terem estes corres-
pondido à chamada «primeira fase do 
ciclo migratório» (DassEtto, cit. por 
MacHado, 1999). Trata-se de uma 
característica comum à maior parte 
dos países e territórios receptores de 
migrantes, onde, durante um período 
inicial, os movimentos imigratórios 
são marcados, de um modo geral, pela 
vinda de uma população masculina e 
maioritariamente jovem. Além disso, 

quadro ii

população imigraNtE sEguNdo a situação facE ao trabalHo,
por sExo E idadE (%)

Situação perante o trabalho HM H M < 25 25-34 35-44 45-54 55 +
População Empregada 85.0 90.2 65.5 57.0 92.7 94.1 92.1 58.0
Popopulação Desempregada 0.7 0.6 1.2 2.8 - - 2.0 -
Estudantes 10.6 7.7 21.4 40.2 7.3 1.2 - -
Reformados e usufrutuários de outros
rendimentos 2.7 1.2 8.3 - - - 5.9 42.0
Domésticas 1.0 0.3 3.6 - - 4.7 - -

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fonte: rocHa et al., 2004.
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se compararmos, separadamente, a 
percentagem de homens e de mulhe-
res que constituíam essa mesma po-
pulação estrangeira empregada, com 
a estrutura homóloga referente à po-
pulação receptora – no caso concreto, 

a açoriana –, verificamos que a repre-
sentatividade dos imigrantes mascu-
linos no mercado de trabalho é maior 
do que a dos efectivos locais, ocor-
rendo o inverso entre os dois conjun-
tos populacionais femininos.

quadro iii

populaçõEs açoriaNa E imigraNtE EmprEgadas Na rEgião, por sExo (%)

Homens Mulheres Total

População açoriana empregada, em 2001 ∗ 36.0 64.0 100.0

População imigrante empregada, em 2004 ∗∗ 84.1 15.9 100.0

Nota: De ressalvar que os quantitativos apresentados não traduzem com exactidão essa diferença compa-
rativa, uma vez que os números relativos à população imigrante, obtidos através do inquérito, contemplam 
apenas quatro das ilhas açorianas, enquanto os valores referentes a 2001 abrangem o total regional.

Fontes: ∗ INE, Recenseamento Geral da População, 2001; ∗∗ RocHa et al., 2004.

Por outro lado, o facto de assistirmos 
à sobremasculinidade da população 
imigrante empregada e a uma maior 
concentração desta nos escalões etá-
rios com mais de 25 anos, acaba tam-
bém por se apresentar como um sinal 
de que o surgimento dos novos fluxos 
migratórios para os Açores dificil-

mente terá contribuído para incremen-
tar o desemprego junto da população 
activa local. Face à impossibilidade de 
o demonstrarmos de forma mais rigo-
rosa, é possível, porém, comparar a 
estrutura etária dos imigrantes empre-
gados com a da população açoriana 
desempregada (Quadro IV) e, com

quadro iv

população açoriaNa dEsEmprEgada E população imigraNtE EmprEgada Na rEgião,
por grupos Etários (%)

Grupos etários
População açoriana

desempregada em 2001 ∗
População imigrante empregada 

em 2004 ∗∗
Menos de 25 anos  45.7  12.4
De 25 a 34 anos  27.1  47.3
De 35 a 44 anos  17.8  23.3
Mais de 45 anos   9.4  17.0

Total 100.0 100.0

Nota: Aplicando-se a este quadro a mesma nota do anterior, deve ainda acrescentar-se que optámos por 
somar ao total de imigrantes efectivamente empregados as situações de desemprego (3 casos), admitindo a 
sua possível reversibilidade em períodos de tempo relativamente curtos.

Fontes: ∗ INE, Recenseamento Geral da População, 2001; ∗∗ rocHa et al., 2004.
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base nisto, verificar uma acentuada 
disparidade de valores em qualquer 
uma das faixas consideradas, sendo, 
inclusive, que, na correspondente às 
idades inferiores aos 25 anos, onde o 
desemprego atingia 45,7%, em 2001, 
a percentagem de estrangeiros na con- 
dição de empregados ficava-se pelos 
12,4%.
Se a esta evidência numérica se juntar 
o facto, anteriormente mencionado, 
de que, ao longo da última década, o 
desemprego na Região caracterizou-
-se, sobretudo, pela fraca capacidade 
demonstrada pelo mercado de traba-
lho açoriano para captar activos femi-
ninos em idade jovem, somos leva-

dos a admitir, com um elevado grau 
de razoabilidade, que à realidade em 
estudo também se aplica a premissa 
frequentemente defendida de que o 
desemprego nas sociedades receptoras 
não tem uma correlação directa com 
a taxa de imigração (EuropEaN Com-
missioN, 2003; KiNg, et al., 2003). 
Como, de resto, se encontra anali-
sado e documentado para o caso da 
Europa do Sul, «muitos dos desem-
pregados (…) são jovens com educa-
ção bastante elevada ou mulheres que 
não querem tomar os empregos mal-
qualificados» (REyNEri & BagaNHa, 
1999: 10).

o Estatuto socioprofissioNal dos imigraNtEs – brEvE Esboço

O enquadramento que o conceito de 
imigração laboral – por oposição ao 
de imigração profissional – empres-
tou ao fenómeno da vinda de estran-
geiros para os Açores, a partir do final 
da última década, é plenamente justi-
ficado pela forma como os imigrantes 
se apresentaram distribuídos pelas 
várias categorias socioprofissionais 
(Quadro V). Com uma realidade 
económica caracterizada quer pela 
fraca diversidade de especializações 
do mercado de trabalho quer pela pra-
ticamente nula internacionalização do 
mesmo, o Arquipélago só muito pon- 
tualmente é que tem acolhido efecti-
vos estrangeiros para desempenharem 

profissões com um elevado grau de 
qualificação. O inquérito realizado 
junto da população imigrante, em 
2004, revelou que quase 54% da 
mesma se concentrava no grupo dos 
«Trabalhadores não qualificados», 
reflectindo, também neste caso, a 
tendência nacional relativa à forte 
ligação existente entre o fenómeno 
imigratório e o trabalho na constru-
ção civil (Gráfico I). Mas se a este 
quantitativo somarmos os respeitan-
tes às categorias «Operários, artífices 
e similares» e «Pessoal dos serviços 
e vendedores», verificamos que cerca 
de 78% dos imigrantes desempenha-
vam profissões que, na sua maioria e 
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rios se encontrava direccionada para 
a rubrica «Operários, artífices e tra-
balhadores similares». De resto, e em 
virtude das características do nosso 
mercado de trabalho – em especial, no 
que se refere ao seu elevado grau de 
fechamento ao exterior –, tornar-se-ia 
sempre difícil que apenas o bom nível 
geral de qualificações de que benefi-
ciam os indivíduos oriundos do Leste, 
se apresentasse como um factor sufi-
ciente (ou seja, capaz de se sobrepor 
ao da barreira da língua) para os colo-
car no topo da estrutura socioprofis-
sional. Em virtude disto, não admira, 
portanto, que a sua integração na 
esfera laboral fosse mais fácil de se 
fazer através das actividades indus-
triais do que por via do sector dos 
serviços.
Face ao exposto, os brasileiros apre-
sentavam vantagens consideráveis em 
relação os dois grupos acima referi-

dos. Daí que não se torne estranho 
que a sua presença também se fizesse 
notar na categoria dos «Técnicos 
profissionais de nível intermédio» 
(19,4%), apesar de não deixar de se 
encontrar superiormente evidenciada 
no segmento das profissões designa-
das de «não qualificadas».
Outra característica de relevo nos 
fluxos do tipo laboral e que contribui 
de forma determinante para o nivela-
mento por baixo do estatuto sociopro-
fissional dos imigrantes, prende-se 
com o vínculo precário que estes, em 
geral, mantêm com as entidades con-
tratantes. A tendência testemunhada 
nos Açores também não fugiu a esta 
regra (Quadro VI). Ainda que con-
siderando a percentagem significa-
tiva dos imigrantes então inquiridos 
que não quiseram revelar o seu tipo 
de vínculo (14,3%), apenas cerca de 
um quarto dos mesmos é que diziam 

quadro vi

população imigraNtE EmprEgada sEguNdo o víNculo laboral,
por sExo E rEgião dE origEm (%)

Tipo de vínculo HM H M África EU
Resto

da 
Europa

América 
do Sul

e Central
Outro *

Sem qualquer contrato  15.7  12.1  29.8  12.0  40.8   6.3  17.6  57.1

Contrato a prazo/a termo certo  44.2  50.5  20.2  47.0  10.2  58.6  41.9  14.3

Com contrato/Efectivo  25.8  25.7  26.2  22.3  24.5  26.1  33.7  28.6

Sem informação  14.3  11.8  23.8  18.7  24.5   9.0   6.8 —

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Nota: * Na leitura desta categoria deverá ter-se em conta a pequenez de efectivos que lhe está associada.

Fonte: RocHa et al., 2004.
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estar efectivos no emprego que pos-
suíam. A precariedade, se a enten-
dermos como derivando da ausência 
de uma contratação individual de tra-
balho ou do estabelecimento do seu 
termo a curto prazo, abrangia, assim, 
cerca de 60% dessa população empre-
gada, da qual 16% não detinha qual-
quer contrato. Não sendo despiciente, 
este último valor apontava para a pos-
sibilidade efectiva de existirem, tam-
bém ao nível da Região, modalidades 
informais de trabalho imigrante, que 
tanto quanto foi possível perceber 
através da análise realizada, incidiam, 
sobretudo, junto de algumas activi-
dades terciárias menos exigentes ao 
nível da qualificação, bem como de 
outras maioritariamente relacionadas 
com o sector da construção (RocHa 
et al., 2004: 107-108).
No que se refere ainda ao aspecto da 
precariedade, no geral, os homens 
pareciam beneficiar de uma maior 
segurança no emprego, contrastando 
com as consideráveis percentagens 
de mulheres que o estudo levado 
a cabo revelou, por um lado, não 
possuírem qualquer contrato com 
a entidade empregadora (29,8%) e, 
por outro, não quererem, delibera-
damente, esclarecer a sua situação 
(23,8%), o que, nesta última situação, 
deixava em aberto a possibilidade de 

o valor relativo à ausência de vínculo 
ser ainda superior ao obtido den-
tro do universo feminino. Curiosa-
mente, esta desigualdade registada ao 
nível regional contrariava, em certa 
medida, a tendência verificada no 
Continente, onde a inserção no mer-
cado de trabalho informal, em finais 
da década de noventa, apresentava 
uma maior incidência junto do sexo 
masculino (sobretudo pela via do 
sector da construção) do que do femi-
nino (BagaNHa, 1999: 10).
Muito menos significativas eram as 
variações por grandes regiões de ori-
gem, ainda que um dado curioso não 
deixasse de se fazer notar em relação 
aos imigrantes brasileiros. Se, por um 
lado, e comparativamente aos seus 
congéneres africanos e do Leste Euro-
peu, eles acabavam por se rever mais 
nas situações de maior precariedade 
laboral, por outro, era o grupo que 
apresentava uma maior representati-
vidade nos casos em que o contrato 
existia e assumia um carácter de per-
manência. Tal bipolarização de posi-
ções acabava, assim, por confirmar 
tanto a demarcação do estatuto socio-
profissional do grupo em causa relati-
vamente aos dos outros dois, como a 
presença de alguns sinais de economia 
informal em alguns ramos de activi-
dade que não apenas o da construção.
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Volvido quase um decénio desde 
a altura em que os movimentos de 
entrada de população estrangeira nos 
Açores passaram a assumir caracte-
rísticas mais directamente categorizá-
veis no conceito de imigração; e cerca 
de quatro anos sobre o momento em 
que foram divulgados os resultados 
do estudo que serviu de base a este 
artigo, está por conhecer a evolução 
por que tem passado a situação socio-
profissional destes imigrantes nos 
anos mais recentes.
A este nível, poderão vir a ser equa-
cionados alguns aspectos que, para 
além da sua pertinência científica, sir-
vam para fundamentar a acção futura 
em matéria de imigração nos Açores. 
Talvez um dos mais importantes pas-
saria por se detectar uma eventual 
tendência de recomposição da estru-
tura socioprofissional da população 
imigrante. A ter ocorrido tal processo, 
seria igualmente interessante tentar 
perceber se o mesmo acabou por de-
rivar da dispersão sectorial do con-
junto de imigrantes já dotados de um 
percurso integrativo no Arquipélago; 
ou, em alternativa, saber se, uma vez 

conjugada com alguma inércia deste 
grupo nos planos socioprofissional e 
ocupacional, a fonte de tal reconfi-
guração teve a ver com o encaminha-
mento imediato de novos imigrantes 
para as posições situadas mais no 
topo daquela estrutura, sendo, por 
fim, ainda possível considerar que 
estas duas hipóteses possam ter acon-
tecido em simultâneo.
A par destas questões, outras se colo-
cariam com direito a um tratamento 
mais exaustivo do que aquele que lhes 
foi dado no estudo realizado. Importa-
ria identificar, por exemplo, possíveis 
alterações das condições de trabalho 
da população imigrante empregada, 
tanto ao nível dos vínculos laborais, 
como em termos das condições sala-
riais e dos tempos médios de trabalho 
semanal. A isto, valeria ainda a pena 
acrescentar uma análise consistente 
sobre a provável evolução sofrida 
pelo quadro das modalidades de 
obtenção de emprego desenvolvidas 
quer por parte dos imigrantes recém-
-chegados (primeiro emprego) quer 
pelos já residentes na Região (novo 
emprego).

mudaNças a coNsidErar
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