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Introdução 

 

 

Salvador Ferreira deu o meu número de telefone ao Pitur Waldroff, um estudioso Nórdico 

(Islandês) que está a fazer uma pesquisa sobre a Emigração Portuguesa em Angola, pela 

Nordic Africa Institute, indicando-me como uma pessoa de referência, com quem seria 

interessante conversar sobre o assunto. Waldroff telefonou-me no dia 15 de abril de 2015. 

Combinamos encontrarmo-nos no Hotel Trópico, no dia 21 de abril. Para ajudar da melhor 

dedique 2 dias a pesquisar na Internet sobre o assunto para o efeito pedi que o Google 

pesquisasse sobre:  

 

 Emigração de Português no Mundo, 

 Migração de Português  em Angola,   

 Comunidade Portuguesa em Angola,  

 Causa de emigração Portuguesa em Angola,  

 Maior comunidade estrangeira em Angola,  

 Comunidade Chinesa em Angola,  

 Comunidade Brasileira em Angola.  

 

 Os sites que foram de alguma utilidade estão devidamente identificados ns de rodapé das 

citações.  Os mais referenciados são os sites do Observatório de Migração, DN Economia, o 

Angonotícias.  

 

O observatório da migração fornece importantes dados da migração Portuguesa no mundo 

incluindo Angola, da DN Economia tem publicado uma entrevista do economista Manuel 

Alves da Rocha, docente da Universidade Católica e no Angonotícia, um site Angola, fornece 

informação sobre ocorrência que envolvem cidadãos portugueses. 

 

Por limitação de tempo foi excluído um capítulo bastante pertinente, cujo conteúdo será 

abordado (passado oralmente) na entrevista com o Walfred.  

 

Portanto com a informação recolhida escreveu-se os seguintes capítulo: 

 

 Emigração Portuguesa no Mundo 

 Emigração Portuguesa em Angola 

 Causas da Emigração Portuguesa em Angola 

 

Um estudo de João Peixoto “A emigração portuguesa hoje: o que sabemos e o que não 

sabemos” e uma entrevista de Pamila Gupta
1
 (in Observatório de Migração) foi de grande 

utilidade para alargar os meus horizontes sobre assunto, porém esta última não foi citada em 

nenhum momento, por força da delimitação da pesquisa: Emigrações recentes de Português 

para Angola  

 

                                                           
1 Pamila Gupta é doutorada em antropologia pela Universidade de Columbia, EUA. O seu percurso académico incluiu, ao nível de 

mestrados e licenciaturas, os domínios da antropologia, história, relações internacionais e economia, sempre em universidades 

norte-americanas. Mudou-se para a África do Sul e actualmente é professora no departamento de antropologia da Universidade de 

Witwatersrand, e investigadora de pós-doutoramento no Wiser, Wits Institute for Social and Economic Research, na mesma 

universidade.  
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Emigração Portuguesa no Mundo 

 

Há três anos (2012) a França era, 

segundo, o Institut National de 

la Statistique et des Études 

Économiques (INSEE) o  

“terceiro país do mundo para 

onde” emigraram mais 

portugueses – a frente da França 

estava o Reunido Unido e a 

Suíça (vide tabela abaixo). 

<segundo os dados do INSEE 

em 2012 entraram cerca de 

18.000 portugueses em França. 

Contabilizando um total de 

“229.600 entradas de 

estrangeiros em território francês 

naquele ano, representado os 

portugueses 8% desse total”
2
. Os 

países imediatamente mais 

procurados eram a Alemanha, 

Espanha e Angola. Ou seja, 

Angola era o sexto país mais 

procurado no mundo pelos 

Portugueses em 2012
3
.  

 

No dia 18 de dezembro de 2012, o secretário de Estado das 

Comunidades Portuguesas, José Cesário, concedeu uma 

entrevista a RTP
4
 afirma que “Não há dados concretos 

relativamente à emigração, devido à sazonalidade laboral e à 

livre circulação de trabalhadores na União Europeia”, mas 

revela que a maioria dos portugueses emigra para Angola, 

Suíça, França e Reino Unido. “Só nestes três ou quatro países 

não é difícil chegar aí”, remata, referindo-se a 100 mil 

emigrantes por ano
5
. Confirmando assim os dados 

produzidos pelo INSEE.  

 

 

 

                                                           
2 Os portugueses constituíram o maior contingente de estrangeiros a entrar em França, seguidos dos 

argelinos e marroquinos. Atualmente a França é o terceiro país para onde emigram mais portugueses.  

 
3
 http://www.observatorioemigracao.secomunidades.pt/np4/1275 

4
 Em entrevista concedida à jornalista Paula Machado no Dia Internacional dos Migrantes 

5
 http://www.angonoticias.com/Artigos/item/36925/emigracao-para-angola-suica-franca-e-reino-unido-ronda-

aos-100-mil-portugueses 
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Emigração Portuguesa em Angola 

 

Angola é como já foi referido no ponto anterior um dos países (oitavo) mais procurado pelos 

Portugues no mundo.  

 
Os Portugueses constituem uma das maiores comunidades estrangeira, extra-continente africano, em 

Angola superada apenas pela comunidade Chinesa (260 mil) e provavelmente a Brasileira
6
.  Segundo 

um artigo publicado por Henrique Galán em 2013, “estima-se que o número de portugueses em 

Angola se encontra próximo dos 100 mil).” 
7
  

O economista Angolano Manuel Alves da Rocha
8
 concedeu ao jornal “DN Economia” uma 

entrevistam em 2014 na qual declarou que Portugal estava “exportar o seu desemprego para 

Angola”
9
. Alertando que isto poderia provocar “fissuras sociais” alertando para o perigo 

disto provocar “fissuras sociais” visto que “Angola tem uma elevadíssima taxa de 

desemprego, estimada em 26 por cento”, e que a comunidade portuguesa no país “já está 

avaliada em cerca de 130 mil pessoas”.  

 

A Angonotícia que no dia 20 de janeiro de 2014 informava a morte de uma Portuguesa de 37 

anos, natural de Faro que trabalhava para uma petrolífera, por meliantes “nos arredores da 

Cidade de Luanda” concluiu assim: “Estima-se que mais de 200 mil portugueses vivem 

atualmente em Angola, sobretudo na província de Luanda.” 
10

 

 

Num só ano 2009 entraram em Angola 23.787 portugueses, dos quais 8.843 com visto de 

“trabalho para reconstrução nacional” (vide tabela 1 abaixo).  

A tabela 2 mostra, que de 2008 a 2014 houve um crescimento no volume de negócio entre 

Portugal e Angola com claras vantagens financeiras para o primeiro.  

 

As migrações temporárias, seguramente no quadro da cooperação, sempre registraram 

crescimento. Subiram vertiginosamente de 1992 a 2002 pela mesma razão acima mencionada 

associada a uma maior estabilidade política.  

                                                           
6
 Não há dados sobre o número de Brasileiros em Angola. 

7
  https://oretornodaasia.wordpress.com/2013/02/05/260-mil-chineses-em-angola/,  

8
 Professor catedrático na Universidade Católica de Luanda 

9
 http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=2256765 

10
 http://www.angonoticias.com/Artigos/item/41510/portuguesa-assassinada-em-angola 

http://www.observatorioemigracao.secomunidades.pt/np4/paises.html?id=9
http://www.observatorioemigracao.secomunidades.pt/np4/paises.html?id=9
https://oretornodaasia.wordpress.com/2013/02/05/260-mil-chineses-em-angola/
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1- Quadro 4. Movimento da população portuguesa, 2009-2013. 

    2009 2013 

Entrada de portugueses N 23.787 4.651 

% do total de entradas de 

estrangeiros 

n.d. n.d. 

Notas: os valores de 2009 não são directamente comparáveis aos que dispomos para anos anteriores e para 

2010, fornecidos pelo Consulado Geral de Angola em Lisboa e respeitantes a vistos concedidos em 

Lisboa, tendo sido esta a razão pela qual foram retirados daqui do site, onde chegaram a estar publicados. Os 

de 2009 incluem, para além dos vistos concedidos por Lisboa, os que foram concedidos pelo Consulado de 

Angola no Porto e pelo Serviço de Migração e Estrangeiros angolano. Estes números relativos a 2009 

correspondem à soma dos seguintes tipos de vistos: privilegiado (480), trabalho (12.114), trabalho para a 

reconstrução nacional (8.843), permanência agregado ao visto de trabalho (1.973) e outros (estudo e 

permanência temporária, 377). Esta contabilização exclui os vistos que, pela sua duração ou objectivo, não 

contemplam situações de emigração. Estão nesta situação os vistos de: turismo; tratamento médico; cortesia; 

diplomáticos; curta duração (prazo máximo de 14 dias); ordinários (prazo máximo de 90 dias); e trânsito 

(prazo máximo de 60 dias). Os valores de 2013 correspondem à soma dos vistos dos Consulados de Angola 

no Porto e em Lisboa, emitidos para portugueses em situações de emigração, nomeadamente: privilegiado 

(31), trabalho (3.925), trabalho por protocolo (163), fixação de residência (282) e outros (estudo e 

permanência temporária, 250).   

Fontes: Consulado-Geral da República de Angola em Lisboa; Consulado-Geral da República de Angola no 

Porto. 

 

 

Causas da migração Portuuesa em Angola 

 

Certamente existem outras causas, mas a emigração Portuguesa em Angola é sobreudo 

económica “ O Dados que o INE publicou até 2002 revelama também algumas das 

caracteristicas sociodemográficas dos emigrantes assim sabe que emigração toal 

(permanente e temporária), daquele último ano agrupa, cerca de ¾ de homens era 

composta sobretudo por adultos jovens e 60% dos casos solteiros. Este perfil é típico duma 

emigração económica.”, (Peixoto, 2012, p. 4,  www.pascoal.iseg-utl.pt/~socius/home.html) 

  

É evidente que a estabilidade política, militar e social do país para aonde se emigra chega a 

ser determinante. Peixoto que analisa dados do INE (Instituto Nacional de Estatística) de 

Portugal e do Observatório de Migração mostra que de 1976 à 1991 (ano da assinatura dos 

acordos de Paz de Bicesse entre o MPLA e a UNITA) a emigração permanente era 

caracterizada por uma constante  diminuição. Registou uma subida virtiginosa em 1992 

(óbviamente por causa da paz) e voltou a minguar até  2000. Subiu em 2002 (ano em que se 

assinou o Acordo do Luena entre o Governo e a UNITA). Daí volta a subir. Já claramente por 

http://www.consuladogeral-angola.pt/
http://www.consuladogeralangola-porto.pt/
http://www.consuladogeralangola-porto.pt/
http://www.pascoal.iseg-utl.pt/~socius/home.html
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conta da paz e da crise económica mudial. Portanto é caso para dizer que a migração 

Portuguesatem motivações económicas, mas, como qualquer outra é profudamente afectada 

por razões  de segurança e estabilidade política.  

 

Algumas perguntas pertinentes que ficam no ar são:  

Porque escolhem Angola?  

Qual é o impacto socio-cultural da presença de Portugueses em Angola?   

 

A estas acrecentam-se as do, Peixoto, ele que afirma haver mais desconhecimento do que 

conhecimento sobre a migração Portuguesas, “O que não sabemos sobre a emigração 

portuguesa é assim muito, o que justifica que nos próximos anos seja lançada uma agenda de 

investigação sobre os novos movimentos.”. [Apresenta a seguinte lista d] “Alguns dos 

tópicos que mais estudos deverão merecer [...]”: 

• Dimensão rigorosa dos fluxos: quantos portugueses emigram realmente? 

• Temporalidade dos movimentos: longa, média ou curta duração?  

Devemos falar em migração, mobilidade ou circulação? 

• Características dos fluxos: qual a composição demográfica e socioeconômica dos novos 

emigrantes? 

• Causas dos movimentos: existe mais emigração por necessidade, proximidade ou ambição? 

Porque há tanta necessidade de emigrar? E como vai variar essa necessidade? 

• Contactos mantidos com Portugal: existem contactos de baixa intensidade ou de grande 

intensidade, dadas as maiores facilidades de transporte e comunicação? 

• E, sobretudo: como vai Portugal evoluir. 

 

2- Quadro 6. Remessas, em milhares de euros, 2007-2013 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Enviadas para 

Portugal 

48.114 70.862 103.475 134.874 147.322 270.687 304.328 

Recebidas de Portugal 12.274 13.126 12.324 13.470 12.890 13.470 18.847 

Saldo 35.840 57.736 91.151 121.404 134.432 257.217 285.481 

Fonte: Banco de Portugal, BP stat, Exploração multidimensional, Quadros predefinidos, Estatísticas de 

balança de pagamentos, Remessas de emigrantes/imigrantes (valores de 2011, 2012 e 2013) (acedidos 

em 04/04/2014). 

Conclusão 

 

Conclusão 

 

http://www.bportugal.pt/
http://www.bportugal.pt/EstatisticasWEB/(S(oi1rzd45bkjokdefrrbhbdfj))/Default.aspx
http://www.bportugal.pt/PAS/sem/src/(S(vlm5a455azft4zrkt4karw45))/Analise.aspx?book=%7bB4FA82F9-0F51-44DE-A057-AE2A658F5837%7d&Page=%7bB881A36D-B665-43CD-B7F4-E417F4F627BE%7d
http://www.bportugal.pt/PAS/sem/src/(S(vlm5a455azft4zrkt4karw45))/Analise.aspx?book=%7bB4FA82F9-0F51-44DE-A057-AE2A658F5837%7d&Page=%7bB881A36D-B665-43CD-B7F4-E417F4F627BE%7d
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Angola é o país africano mais procurado pelos Portugueses tanto para fixar residência como 

para trabalhar.  

 

As autoridades portugueses encaram a migração como uma solução para o problema de 

desemprego causado pela recessão na europa. 

 

A guerra tem sido um factor de retracção e a paz de impulsão da migração  portuguesa em 

Angola. 

 

A embaixada de Angola em Lisboa, o consulado de Angola no Porto, o INE de Portugal o 

Observatório de Migração das Nações Unidas têm dados sobre o fenómeno, porém não são 

colocados a disposição do público ou dos investigadores ou pelo menos o acesso não é fácil.  

 

Outrossim há um conjunto de questões como a levantadas por mim e por João Peixoto que na 

«matriz» de recolha de dados das embaixadas, consulados e se calhar até do próprio INE e 

Observatório das Migrações.  

    

 

Recomendações 

 

Consultar o trabalho de João Peixoto, a entrevista de Pamila Gupta, consultar o Centro de 

Estudos da Universidade Católica de Angola, procurar ter acesso, se possível aos arquivos 

(Bases de Dados) dos Serviços de Emigração de Angola e de Portugal. 

 

Uma possibilidade a não ignorar é consultar os registos de hoteis para perceber os 

movimentos de Portugues. 
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