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Peso dos diplomados entre  
os emigrantes volta a aumentar

O número de emigrantes permanentes passou de 49.572 em 2014 para 31.600 em 2018

Depois do pico dos anos da crise eco-

nómica, o número de emigrantes 

continua a descer, mas a proporção 

de diplomados entre os que optam 

por sair do país para viver fora por 

um período de tempo de um ano ou 

mais (emigração permanente) passou 

de 28,7% em 2017 para 40% em 2018, 

um valor similar ao registado em 

2016. É um dos dados em destaque 

no retrato anual sobre a população 

divulgado ontem pelo Instituto Nacio-

nal de Estatística (INE). 

Quer isto dizer que a emigração 

qualificada está de volta e que assim 

permanecerá? O presidente do Sindi-

cato Nacional do Ensino Superior 

(Snesup), Gonçalo Velho, aposta que 

sim, a não ser que algo mude por cá, 

com “urgência, sob pena de perder-

mos ainda mais talento e desperdiçar-

mos os recursos investidos”. 

“Há instituições do ensino superior 

português que têm consciência de 

que estão a formar mão-de-obra que 

vai emigrar”, corrobora o geógrafo 

Jorge Malheiros, também dirigente da 

Associação Portuguesa de Demogra-

a. Mas este investigador chama a 

atenção para o facto de este salto na 

emigração quali cada não ser compa-

rável ao registado no tempo da crise, 

por uma simples razão: “A proporção 

do número de diplomados entre os 

emigrantes aumentou, mas o valor 

global da emigração diminuiu”. 

O número de emigrantes perma-

nentes passou de 49.572 em 2014 para 

31.600 em 2018. E o número de diplo-

mados entre eles desceu neste perío-

do de 14.375 para 12.460. O facto de o 

peso dos diplomados ser maior entre 

os que no ano passado decidiram par-

tir não “constitui em si uma surpre-

sa”, frisa Jorge Malheiros: “A popula-

ção portuguesa tem vindo a ter cada 

vez mais quali cações e por isso é 

natural que, existindo mais jovens 

diplomados, existam mais a sair”. 

Para o presidente do Snesup, estes 

dados “con rmam os efeitos da des-

valorização da quali cação avançada, 

por força de erros que começam logo 

nas políticas em relação às institui-

ções de ensino superior e às unidades 

nascimentos), traduzindo-se numa 

taxa negativa de -0,25%. Para a per-

formance positiva por parte da AML 

conta e muito a sua “natureza especí-

ca”, explica Jorge Malheiros: é a úni-

ca das NUT que “tem características 

urbanas em todo o seu território, 

quando nas outras se misturam cida-

des e espaços rurais”.  

Adianta que este facto, em conjun-

to com uma situação económica mais 

favorável, torna a AML “um espaço 

com maior dinamismo e com um 

mercado de trabalho mais diversi

cado, o que justi ca que exerça uma 

maior atracção”, tanto no que respei-

ta a imigrantes estrangeiros como a 

residentes de outras zonas do país”. 

Mas os bebés são também motivo 

para a ÁML se destacar, uma vez que 

pertence ao batalhão da frente, em 

conjunto com o Algarve e a Madeira, 

no que toca a “novos modelos de famí-

lia”. Indo por partes. Se é certo que os 

nascimentos fora do casamento têm 

vindo a aumentar por todo o país (em 

2018, aconteceu com 55,9% dos 

nados-vivos), nos últimos tempos 

começou também a ganhar peso uma 

outra tendência que decorre em para-

lelo com esta: a de haver cada vez mais 

bebés que não nascem fora do casa-

mento, mas cujos pais não vivem jun-

tos na altura do nascimento. 

Dos bebés do ano passado, 18,7% 

não tinham os pais a viver na mesma 

casa (14,7% no ano anterior), num 

aumento que tem sido transversal a 

todas as regiões, mas que é particu-

larmente sentido, mais uma vez, na 

AML (22%), Algarve (24,6%) e Madei-

ra (24,3%). O que estes dados mos-

tram é também um retrato de um país 

onde permanece “um corte entre o 

Norte e o Sul, sendo que, neste caso, 

ao primeiro, se juntam os Açores”, 

diz Jorge Malheiros, frisando que na 

base desta diferença pesam aqui 

sobretudo “aspectos culturais”. No 

Norte e nos Açores, “o peso da Igreja 

continua a ser maior e tem in uência 

no comportamento das pessoas, que 

adoptam modelos familiares mais 

tradicionais”. Já na AML e no Algarve, 

existe uma componente “mais cos-

mopolita, com a presença de mais 

estrangeiros”. com N.F.
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de investigação”. “A fragilidade do 

tecido económico português (com-

posto de pequenas e médias empre-

sas e ainda demasiado concentrado 

na intensidade do trabalho pouco 

quali cado) aliado ao sub nancia-

mento do ensino superior e ciência, 

ampli cam estes erros”, frisa. 

Esta é uma dimensão que Jorge 

Malheiros também destaca: “Os diplo-

mados têm di culdade em obter 

emprego em Portugal ou porque a 

sua área de especialização não se ade-

qua à procura, ou porque o salário 

oferecido está abaixo das expectati-

vas, ou ainda porque a precariedade 

do trabalho é muita. E por isso procu-

ram alternativas fora do país.” 

O que se con rma também nas 

estatísticas demográ cas relativas a 

2018 é o carácter de excepção da Área 

Metropolitana de Lisboa (AML). É a 

única região em todo o país que regis-

tou um crescimento efectivo da sua 

população residente (+0,45%), em 

grande parte devido ao crescimento 

da população imigrante (mais 11.640 

imigrantes por comparação a 2017) e 

a um muito ligeiro saldo natural posi-

tivo (+0,045), quando no conjunto do 

país a diferença entre nascimentos e 

óbitos jogou sempre a favor destes 

últimos (mais 25.980 mortes do que 
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Em 2018, 40% dos emigrantes 
tinham formação superior
Dados do INE sobre a população indicam que o número de emigrantes diminuiu, mas a percentagem 
de diplomados que deixou o país passou de 28,7% em 2017 para 40% no ano passado Sociedade, 14
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