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Resumo 

A proporção de jovens emigrantes qualificados aumentou nos últimos anos, em Portugal. Os dados disponíveis 

sugerem que o fenómeno tem particular expressão entre os diplomados em enfermagem. Apesar da livre 

circulação de pessoas estar consagrada nos diferentes tratados europeus, são diversos os constrangimentos de 

ordem política, jurídica, administrativa e prática que continuam a obstaculizar a mobilidade de trabalhadores. 

Várias observações conduzidas no contexto europeu colocam em evidência o subaproveitamento de mão-de-obra 

qualificada. Um dos entraves assinalados nessas pesquisas, e pela Comissão Europeia, continua a residir no 

reconhecimento de qualificações profissionais. O seu reconhecimento formal e informal (enquanto elemento de 

capacitação económica e de distinção), ou não reconhecimento, pode influenciar os resultados obtidos não só no 

acesso ao mercado de trabalho, mas também no interior do próprio mercado. Atendendo ao limitado 

conhecimento científico acerca do modo como se processa o reconhecimento das qualificações profissionais dos 

enfermeiros portugueses no espaço europeu, bem como a sua inserção profissional nos mercados de trabalho dos 

países de acolhimento, a investigação em curso (PD/BD/106023/2014) tem como objetivo principal: identificar, 

analisar e compreender as lógicas, formais e informais, que subjazem aos processos de reconhecimento 

qualificações profissionais aferindo o seu impacto na mobilidade e na incorporação no mercado de trabalho. 

Abstract 

In the last years, not only emigration rates have increased, but the proportion of young skilled migrants as also 

augmented. The limited information available suggests this phenomenon has particular expression among nursing 

graduates. If on the one hand, European policies promote the mobility of skilled individuals, on the other, their 

professional qualifications and skills aren´t always formally and informally recognized. According to the 

European Commission several constraints of political, legal, administrative and practical nature continue to 

hinder the mobility of workers and the recognition of professional qualifications. A number of observations in the 

European context evidence the underutilization of high-skilled migrant workers. The professional qualifications 

and skills attained by migrants, in the country of origin, are simultaneously an element of economic 

empowerment and distinction. Their formal and informal recognition, or non-recognition, can influence the 

results obtained not only in accessing the labor market, but also within the market itself. Given the limited 

knowledge on how the professional qualifications of Portuguese nurses are formally and informally recognized 

(in the EU), as well as their labour market outcomes and social incorporation, the main objective of this study 

(PB/BD/106023/2014): to identify, analyse and understand the logics and (formal and informal) that underlie the 

process of recognition of professional qualifications accessing the impact on their labour market and social 

incorporation. 
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1. Introdução 

A transição de um modelo de crescimento “baseado na indústria” para um modelo de crescimento “baseado 

no conhecimento” produziu alterações na economia global. O pressuposto central é que a competitividade 

económica se encontra estreitamente relacionada com a quantidade e qualidade dos recursos humanos de um 

país (Becker, 1964; Schultz, 1960). Mas, “while the latter [capital] is now largely unimpeded, the movement 

of labour is generally subject to restriction” (Iredale, 1999 p.91).  

Apesar de subsistir um maior controlo dos fluxos de mão-de-obra não qualificada, assistiu-se nas últimas 

décadas a uma progressiva flexibilização dos movimentos migratórios de mão-de-obra qualificada1. A 

imigração qualificada tem vindo a desempenhar um papel relevante nas estratégias dos países no contexto 

global, contribuindo para a suprir a escassez de recursos humanos qualificados e lidar com os desafios 

demográficos (Cerna, 2014).  

Referências à “competição global por talentos”, à “batalha pelos cérebros”, ou à necessidade de atrair os 

“melhores e mais capazes” começaram a permear os debates políticos, públicos e académicos (e.g. Florida, 

2005; Kuptsch & Pang, 2006; Boeri et al. 2012). A utilização deste tipo de expressões não será certamente 

alheia à difusão e à aceitação dos princípios basilares da teoria do capital humano2.  

Como explicar então o facto de imigrantes altamente qualificados (ou, se se preferir com elevado capital 

humano) desempenharem profissões semiqualificadas ou não-qualificadas nos países de acolhimento? 

Haverá, ao contrário de um processo de linear de incorporação de imigrantes altamente qualificados no 

mercado de trabalho, um processo seletivo de incorporação? 

Se, por um lado, as políticas europeias promovem a mobilidade de indivíduos qualificados, por outro, nem 

sempre as qualificações profissionais adquiridas no país de origem são formal e informalmente reconhecidas 

(Dhéret et al. 2013). Com efeito, no contexto europeu várias observações colocam em evidência o 

subaproveitamento de mão-de-obra qualificada (e.g. Brandi, 2001; Constant & Zimmermann, 2009). Não só 

no que concerne aos indivíduos nascidos em países terceiros, mas também aos indivíduos oriundos de 

países do Leste que integraram a União Europeia (UE) após o processo de alargamento iniciado em 2004 

(e.g. Black et al. 2010; Kahanec et al. 2010; Glorius et al. 2013). Menor atenção científica tem sido, 

contudo, dedicada à incorporação social e no mercado de trabalho de migrantes qualificados oriundos de 

países pré-alargamento. 

Um dos entraves assinalados nas pesquisas a que aludimos, e pela Comissão Europeia, continua a residir no 

reconhecimento de qualificações profissionais3. O seu reconhecimento formal e informal (enquanto elemento 

de capacitação económica e de distinção), ou não reconhecimento, pode influenciar os resultados obtidos não 

só no acesso ao mercado de trabalho, mas também no interior do próprio mercado. 

Estudos recentes acerca da emigração qualificada portuguesa contemporânea, incidindo especificamente 

sobre enfermeiros, sugerem que existem disparidades em termos estatutários e remuneratórios quando 

comparados com os nativos. Como explicar as sugeridas diferenças em termos salariais e estatutários? 

Pressupomos que os enfermeiros portugueses experienciam constrangimentos de índole formal e informal no 

que se refere ao reconhecimento das suas qualificações profissionais.  

Atendendo ao limitado conhecimento científico acerca do modo como se processa o reconhecimento das 

qualificações profissionais dos emigrantes qualificados portugueses, no espaço europeu, bem como a sua 

inserção profissional nos mercados de trabalho dos países de acolhimento, a investigação em curso 

(PD/BD/106023/2014) sobre o caso específico dos enfermeiros, é norteada pelas seguintes questões: (i)  

Como é que os processos de reconhecimento de qualificações profissionais são implementados a nível 

nacional, institucional e organizacional? (ii) Quais as lógicas formais e informais que subjazem ao 

reconhecimento destas qualificações? (iii) Os constrangimentos formais e informais a este reconhecimento 
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afetam os trabalhadores qualificados, nos diversos sectores de atividade, de igual modo? (iv) Ou, encontram-

se associados a dinâmicas específicas dos mercados de trabalho (oferta e procura)? 

Explanaremos seguidamente o enquadramento teórico geral da presente investigação, a sua contextualização, 

e os seus objetivos.  

2. Migração de mão-de-obra qualificada: um breve excurso sobre as diferentes abordagens 

teóricas e alguns estudos empíricos 

Nas últimas cinco décadas, a migração de trabalhadores qualificados tem sido objeto de um intenso debate 

científico. A discussão em torno dos efeitos destes fluxos migratórios não se tem restringido ao campo 

científico, extravasando para o campo político – enquanto questão controversa nas relações entre os países 

desenvolvidos e em desenvolvimento. Esta inter-relação entre o discurso científico e o discurso político, não 

somente marca os estudos em torno das migrações qualificadas mas tornou-se uma das características mais 

notórias das investigações realizadas. 

Apesar da reconhecida importância deste fenómeno não existem, ainda, estatísticas oficiais precisas e 

homogéneas (Brandi, 2001; Peixoto, 2001).Este facto pode dever-se a três fatores: (i) a menor 

representatividade numérica dos indivíduos envolvidos neste fenómeno, quando comparada com os fluxos de 

mão-de-obra não qualificada; (ii) usualmente estes indivíduos não são considerados um problema pois 

possuem o habitus típico de classe média, capital cultural e, em muitos casos, as suas características 

fenotípicas são similares às dos nativos o que facilita a sua incorporação; e (iii) as divergências substanciais 

nas políticas adotadas pelos governos e blocos regionais relativas aos fluxos de entradas e saídas de 

migrantes altamente qualificados (Salt, 1995; Iredale, 1999). 

Em termos teóricos e conceptuais a migração de indivíduos altamente qualificados tem sido abordada de 

modo diferente ao longo do tempo. A teoria económica é preponderante nas análises deste fenómeno, 

atendendo à associação entre as teorias do capital humano (Schultz, 1960; Becker, 1964) e as migrações.  

Os primeiros estudos levados a cabo sobre esta temática concluíram que o impacto da migração destes 

trabalhadores nos países em desenvolvimento foi basicamente neutro, enfatizando os benefícios da livre 

circulação de pessoas para a economia mundial (e.g. Grubel & Scott, 1966; Johnson, 1967; Berry & Soligo, 

1969). Modelos alternativos destacaram as consequências negativas do “braindrain” (“drenagem de 

cérebros”) - redução do stock de capital humano - em termos de bem-estar, considerando que as migrações 

qualificadas contribuíram para ampliar as desigualdades internacionais (e.g. Bhagwati & Hamada, 1974; 

McCulloch & Yellen, 1977; Miyagiwa, 1991). 

Este tom pessimista foi desafiado pelos estudos que se debruçaram sobre as condições em que o “brain 

drain” se torna benéfica no médio e longo prazo para o país de origem - transformando-o em “brain effect”, 

ou seja, aumento do stock de capital humano (e.g. Mountford, 1995; Beine et al., 2001; Stark & Wang, 

2002). Estudos mais recentes, demostraram que os profissionais qualificados que deixaram os países em 

desenvolvimento estão agora a inverter a "fuga de cérebros" (“brain drain”), convertendo-a em “circulação 

de cérebros” (“brain circulation”), regressando aos países de origem, estabelecendo relações negociais ou 

novas empresas, mantendo os laços sociais e profissionais com os países de acolhimento (Saxenian, 2006). A 

modificação do carácter da migração de profissionais altamente qualificados (de definitiva para temporária) 

foi primeiro assinalada por Ladame (1970), tendo proposto o termo “circulation des élites” para explicar, não 

só a possibilidade de retorno, mas também a possibilidade de converter o “brain drain” em “brain gain”. 

Uma das principais críticas apontadas a estas abordagens teóricas reside no facto de presumirem que o 

mercado internacional de trabalho é um espaço em que os indivíduos se movimentam livremente, sem 

quaisquer constrangimentos ou barreiras. Outra das críticas assenta na constatação das diferentes condições 

em que ocorre a incorporação dos migrantes no mercado de trabalho do país de acolhimento. Pelo menos no 
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curto prazo, são distintas das condições em que ocorre essa mesma integração para um trabalhador nativo, ou 

até para um trabalhador experiente nesse mercado de trabalho (Blanco, 2000). Acresce que este conjunto de 

teorias não providencia explicações suficientemente sólidas acerca da seletividade das origens e dos destinos, 

ou seja, porque ocorrem migrações para determinados países em detrimento de outros (Malgesini, 1998). 

Uma das premissas centrais da teoria económica é que a mobilidade dos indivíduos altamente qualificados 

ocorre em virtude das diferenças salariais. Alguns estudos vêm colocar esta proposição em causa, 

demonstrando que a mobilidade destes indivíduos também pode ocorrer na ausência de diferenças 

remuneratórias. Destacamos os estudos conduzidos por Mahroum (2000, 2001), que evidenciam que existe 

uma pluralidade de motivos – que não se limitam às recompensas de índole económica – e situações da vida 

profissional envolvidos na mobilidade de diferentes tipos de profissionais (e.g. gestores, engenheiros, 

académicos e investigadores, empresários, estudantes, e outros grupos de profissionais altamente 

qualificados). As motivações económicas representam apenas uma parte (algumas vezes com pouca 

relevância) dos fundamentos para trabalharem num país diferente daquele em que nasceram. Em alguns 

casos, essa mudança pode ter efeitos negativos tanto em termos económicos, como em termos de carreira 

profissional, ao invés de representar um ganho económico ou profissional (Forster, 2000). Face ao exposto, a 

migração de trabalhadores altamente qualificados, à semelhança dos restantes movimentos migratórios, não 

pode ser somente explicada pelas diferenças salariais mas deve contemplar, também, fatores não financeiros.  

No nosso entender, as perspetivas económicas atrás enunciadas acerca do fenómeno da migração qualificada 

parecem ignorar alguns aspetos fundamentais: (i) os mecanismos e instrumentos políticos e institucionais, à 

escala nacional, que podem limitar e restringir a mobilidade e as oportunidades de incorporação no mercado 

de trabalho nos países de acolhimento – incluindo o papel das organizações e corporações profissionais; (ii) 

as dinâmicas específicas (nacionais e regionais) dos diferentes sectores da atividade económica e mercados 

de trabalho (oferta e procura); (iii) e as diferentes condições sociais em que ocorre a incorporação dos 

migrantes no mercado de trabalho no país de acolhimento.  

Outros estudos têm sido conduzidos no sentido de avaliar o impacto do não reconhecimento de qualificações 

e competências na integração social dos trabalhadores qualificados. Debruçam-se, contudo, na sua 

generalidade, sobre imigrantes oriundos de países específicos, ou de países sem tradição de acordos políticos 

e económicos formais celebrados com o país de acolhimento (e.g. Antecol et al. 2000; Brandi, 2001; 

Mahroum, 2001; Hawthorne, 2002; Reitz & Sommerville, 2004; Shah & Long, 2004; Fan & Stark, 2007; 

Mattoo et al.2008; Sommerville & Walsworth, 2010). 

As abordagens sociológicas centradas nos processos de incorporação no mercado de trabalho apontam para a 

existência de barreiras à transferência transfronteiriça de capital humano. Várias instituições nos países de 

acolhimento tais como o mercado de trabalho, instituições educativas, instituições políticas e organizações 

podem limitar as oportunidades dos imigrantes obterem um emprego adequado à sua educação formal e 

formação (e.g. Reitz, 1998, 2002; Zulauf, 2001; Waldinger & Lichter, 2003; McGovern 2007). De acordo 

com estas abordagens a utilização dos recursos pessoais por parte dos imigrantes está maioritariamente 

dependente de fatores exógenos (sobre os quais os recém-chegados não têm qualquer controlo ou influência). O 

êxito do processo de incorporação e adaptação depende em maior grau do modo como os imigrantes são 

acolhidos pelos governos e sociedades recetoras, do que do seu capital humano (Portes, 1999; Penninx, 2006). 

A generalidade das pesquisas teóricas e empíricas a que aludimos destacam, principalmente, os impactos a 

nível macro da migração de trabalhadores qualificados nos países de origem, não analisando os processos de 

integração social e no mercado de trabalho nos países de acolhimento. Apesar de relevantes, estes estudos, 

referem-se principalmente aos fluxos Sul-Norte, ou seja, entre países numa condição central e periférica, 

desconsiderando países numa condição semiperiférica (como Portugal). 
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3. Políticas migratórias e o princípio da livre circulação no espaço europeu: uma questão 

complexa 

Os governos nacionais são influenciados por grupos sociais (grupos de interesse, eleitores e partidos 

políticos), que tendem a mobilizar-se favorável ou desfavoravelmente em relação à adoção de determinadas 

políticas (Moravcsik, 1993; Zolberg, 2006). Freeman (1995, 2006) descreveu dinâmicas particulares da 

política nacional que podem influenciar as políticas migratórias, focando-se nos custos e benefícios de uma 

política para determinados grupos de interesse (por exemplo, sindicatos e associações patronais). 

 “In the case of high-skilled immigration, actors (such as high-skilled labour, low-skilled labour, and 

capital) who can benefit (lose) will build coalitions for a more open (restrictive) policy” (Cerna, 2014 p.76). 

As coligações entre atores, intermediadas por instituições (sindicatos, associações patronais e partidos 

políticos) variam entre os países, bem como o grau de aceitação de imigrantes altamente qualificados. A 

diversidade no que concerne às preferências em termos das políticas migratórias é transposta para o nível 

supranacional (UE) o que torna a cooperação mais difícil (Moravcsik, 1993). 

São diversos os debates em curso acerca da integração europeia e do seu impacto nas políticas migratórias.  

Alguns autores assinalam os progressos consideráveis realizados ao nível da mobilidade intraeuropeia devido 

ao papel das instituições da UE ou spill-over (e.g. Haas 1958; Dahlberg 1968), enquanto outros salientam o 

interesse individual dos Estados-Membros e a sua relutância em abdicarem da soberania sobre esta matéria. 

Este processo tem sido lento e alvo de contestação (e.g. Geddes, 2000; Guiraudon, 2000; Givens & Luedtke, 

2005; Messina, 2007; Boswell & Geddes, 2011; Luedtke, 2011). Cada categoria de migração tem uma lógica 

distinta na delegação ao nível supranacional. Por exemplo, a partilha de encargos poderá ser benéfica no caso 

das políticas de asilo devido a externalidades negativas (Thielemann, 2003; Hatton, 2004). No entanto, estes 

benefícios não são necessariamente visíveis quanto à imigração laboral. De acordo com Lavenex (2001) e 

Carmel (2012) a diversidade política pode coexistir a par de uma maior pressão no sentido da harmonização. 

Igualmente diversos são os debates sobre a interação entre a UE e a elaboração de políticas nacionais. 

Algumas destas discussões centram-se na evolução das instituições da União Europeia, e no conjunto de 

novas normas e práticas, considerando que o processo se desenrola numa lógica de “bottom-up” (e.g. 

Moravcsik, 1998). Outros autores advogam que o processo decorre no sentido inverso, isto é, numa lógica de 

“top-down” (Börzel & Risse 2000; Héritier et al. 2001; Börzel, 2002). A proposta de Marks e Hooghe 

(2004) aponta no sentido de uma relação dinâmica, ou seja, para uma governança multi-nível. Vale a pena 

considerar a este respeito, os estudos desenvolvidos sobre políticas e cooperação internacional ancorados na 

lógica de intergovernamentalismo liberal a nível europeu aplicados às políticas de imigração laboral (e.g. 

Meyers, 2002, 2004; Kraft-Kasack & Shisheva, 2008; Menz, 2009, 2011).  

Apesar da livre circulação de pessoas estar consagrada nos diferentes tratados europeus4 e das possibilidades 

de mobilidade geográfica na UE serem consideradas elevadas (SWD, 2012), são diversos os 

constrangimentos de ordem política, jurídica, administrativa e prática que continuam a obstaculizar a 

mobilidade de trabalhadores (COM, 2012; Dhéret et al. 2013; Zimmermann, 2005).  Um dos entraves 

assinalado pela Comissão Europeia, em diversos relatórios5, continua a residir no reconhecimento de 

diplomas e qualificações profissionais, considerado como: “um verdadeiro problema para o funcionamento 

eficaz do mercado único e, em especial, a livre circulação de trabalhadores e mobilidade da mão-de-obra” 

(COM, 2012 p.19). 

O reconhecimento de diplomas e qualificações em todos os Estados-Membros constitui um importante 

instrumento para a promoção da mobilidade de trabalhadores na UE. O Artigo 47.º (ex-57.º) do Tratado que 

instituiu a Comunidade Europeia afirma que a legislação secundária em termos do reconhecimento mútuo 

dos diplomas, certificados e outros títulos é essencial para facilitar o exercício de uma atividade assalariada 

ou favorecer a criação do próprio emprego. 
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4. O reconhecimento das qualificações profissionais enquanto elemento de capacitação 

económica e distinção 

A UE tem-se revelado particularmente ativa nas questões relativas à gestão das migrações laborais, tendo 

adotado um posicionamento claramente distinto quando o objeto são as migrações qualificadas e as não 

qualificadas.  

As diretivas, os regulamentos, os mecanismos e instrumentos construídos não surgem num vazio político e 

económico, pelo que pensamos que as relações de poder assimétricas no seio da UE não devam ser 

desconsideradas quando pensamos nestas questões.  

Os mecanismos e instrumentos a que aludimos visam criar categorias estandardizadas e medidas uniformes 

concorrendo para a regulação do acesso a determinadas posições e profissões no mercado de trabalho.  

O processo de reconhecimento de diplomas na UE tem-se revestido de uma enorme complexidade e 

conheceu diversas fases6. A diversidade dos sistemas nacionais de qualificações, a multiplicidade de 

instituições educativas, e de formação, e as suas constantes alterações têm tornado esta questão ainda mais 

intrincada.  

A linguagem política e legislativa utilizada, neste âmbito, no decurso das últimas décadas é igualmente 

elucidativa não só do conflito entre o objetivo da livre circulação dos trabalhadores e o princípio do controlo 

nacional sobre as qualificações e os sistemas de qualificação, mas também da tensão existente entre a 

implementação das diretivas supranacionais, constantes dos Tratados a que os Estados-Membros se 

vincularam, e os contextos políticos, institucionais e organizacionais nacionais.  

Os conceitos de “reconhecimento de qualificações”, “comparabilidade de qualificações” foram gradualmente 

substituídos pelo conceito (mais opaco) de “transparência de qualificações”. Segundo Bjørnåvold  e Sellinn 

(1997), não estamos perante uma mera coincidência. A expressão “reconhecimento” implica a introdução de 

critérios supranacionais, potencialmente incompatíveis com o princípio do controlo nacional sobre a 

educação e a formação profissional. “Transparência”, por outro lado, aponta para a necessidade de tornar os 

sistemas de qualificações mais claros e compreensíveis (não implicando forçosamente a adoção de normas 

comuns).  

A alteração de “reconhecimento” para “transparência” e a relutância em aceitar as normas comuns, pode ser 

explicada por diversos fatores: (i) as qualificações de um determinado país são vistas como superiores às 

“qualificações estrangeiras”, em termos de qualidade e/ou relevância nacional/cultural; (ii) as qualificações 

estão aliadas a mecanismos salariais e sistemas de benefícios sociais que podem ser ameaçados se as normas 

supranacionais forem introduzidas e aceites; (iii) as qualificações estão associadas a mecanismos que 

regulam o acesso a determinadas profissões e áreas de atividade económica, por esse motivo, se as normas 

comuns são introduzidas e aceites, a concorrência entre indivíduos pode aumentar, e podem influenciar em 

última instância a situação competitiva das empresas e economias; e (iv) as qualificações podem estar 

relacionadas com mecanismos de regulação da imigração/emigração, que ficam ameaçados se as normas 

comuns forem introduzidas e aceites (Bjørnåvold & Sellinn, 1997). 

Os diplomas, qualificações profissionais e as competências são, simultaneamente, um elemento de 

capacitação económica e de distinção. O seu reconhecimento formal e informal, ou não reconhecimento, 

pode influenciar os resultados obtidos não só no acesso ao mercado de trabalho, mas também no interior do 

próprio mercado. Neste sentido, o reconhecimento, atua como um instrumento de direcionamento dos 

imigrantes para os diferentes segmentos do mercado de trabalho. Piore ([1972]2009), defende a tese da 

dualidade do mercado de trabalho, traduzida numa divisão deste mercado em dois segmentos distintos: (i) 

segmento primário - composto por empregos bem remunerados, a tempo integral, onde impera a estabilidade 

e a segurança, com benefícios sociais, onde se promove a autonomia e a formação profissional e existem 

possibilidades de carreira e progressão – e (ii) segmento secundário – composto por empregos mal 
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remunerados, a tempo parcial e com duração pré-definida ou pré-determinada, onde vigoram a precariedade 

e a insegurança laborais, com menores exigências em termos de qualificações e onde o nível de protecção 

social é reduzido. 

Na esteira da proposta teórica de Pierre Bourdieu ([1979] 2007), consideramos que o reconhecimento de 

qualificações profissionais configura uma forma de capital, que opera como estratégia de acumulação e que 

pode ser trocado por outras formas de capital. Esta perspetiva pressupõe que o reconhecimento de 

qualificações seja tratado como um conceito estratégico, associado à regulação do acesso a recursos escassos 

e à institucionalização da distinção. A coexistência das formas permutáveis (económicas, sociais e culturais) 

de capital reflete a natureza interligada dos processos de produção e das práticas sociais na perpetuação da 

desigualdade e da reprodução na sociedade capitalista. Os mercados de trabalho são locais importantes para a 

reprodução da ordem social, porquanto operam na intersecção dos processos económico, político, social e 

cultural (processos estes regulados política, social e culturalmente).  

Importa esclarecer que utilizamos nesta investigação uma noção ampliada de qualificação profissional, 

ancorados na proposta definicional de Pierre Naville ([1956] 2012). A sua conceptualização insere-se na 

perspetiva relativista permitindo tratar a qualificação no campo económico, político e cultural. Assim, 

entendemos a qualificação não apenas enquanto construção social, mas também enquanto relação social 

porquanto implica o seu reconhecimento no mercado de trabalho. 

Os imigrantes altamente qualificados são, no nosso entender, um exemplo ilustrativo da importância do 

reconhecimento de qualificações profissionais enquanto mecanismo de regulação, e ordenação, no acesso ao 

mercado de trabalho.  

5. A competição europeia por trabalhadores qualificados no sector da Saúde: do influxo de 

profissionais oriundos de países terceiros à mobilidade intraeuropeia 

A UE tem-se confrontado com um conjunto de desafios nos últimos anos. Desde o envelhecimento das 

populações, ao desemprego, às pressões sobre os sistemas de segurança social, à diminuição da 

competitividade vis-à-vis os EUA e a Ásia, ao desvio face às metas de desenvolvimento de uma economia 

baseada no conhecimento (como detalhado na Estratégia de Lisboa e posteriormente na agenda “Europa 

2020”). A Agenda da Comissão “New Skills and Jobs: A European Contribution Towards Full Employment” 

estima que até 2020 existirá uma escassez de cerca de um milhão profissionais do sector da saúde - até dois 

milhões se se considerarem as profissões auxiliares (Comissão, 2010). 

Com efeito, um dos sectores económicos onde a competição por trabalhadores qualificados se tem 

intensificado, nas últimas décadas, tem sido o sector da saúde. O problema da escassez de recursos humanos 

neste sector faz-se sentir a nível global7.  

Uma das soluções encontradas pelas economias avançadas do centro, há já várias décadas, para ultrapassar 

este problema, assenta na imigração e no recrutamento ativo de profissionais de saúde em países periféricos e 

semiperiféricos. 

Esta prática, apesar de racional em termos estritamente económicos, tem-se revelado duplamente perniciosa. 

Por um lado, contribui para a redução do stock de recursos humanos do sector da saúde (RHS) nos países de 

origem destes profissionais, comprometendo a prestação de cuidados de saúde às populações. Por outro, tal 

prática configura um mero paliativo ao resolver apenas parcialmente, e no curto-prazo, o problema da 

escassez de RHS nas economias avançadas (Matsuno, 2015). Não obstante, as diversas recomendações 

emitidas por diferentes organizações e da publicação em 2010 do "Global Code of Practice on the 

International Recruitment of Health Personnel", subscrito por diversos países, a prática persiste com 

impactos a diversos níveis (Buchan, 2006; Raghuram et al., 2009; OMS, 2010).  
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Muitos dos sistemas de saúde europeus têm dependido, em maior ou menor grau ao longo das últimas 

décadas, do recrutamento internacional de profissionais. Durante os anos de 1990 e inícios dos anos 2000, o 

recrutamento era realizado maioritariamente em países terceiros (Glinos, 2015; Legido-Quigley et al. 2015). 

Contudo, após o alargamento da EU a leste e com o dealbar da crise financeira e económica (que afectou 

com especial severidade os países semi-periféricos e periféricos) assistiu-se a uma reconfiguração destes 

fluxos. Com efeito, “flows of EU health professionals between Member States (EU flows) are increasing in 

magnitude and relative importance, replacing and overtaking flows of third-country health professionals 

(non-EU flows) in many Member States” (Glinos, 2015).  

No Reino Unido, os registos anuais de enfermeiros oriundos de países terceiros excederam em muito os de 

enfermeiros originários da UE na década de 1990 e início de 2000, mas esta tendência inverteu-se desde 

2008/2009 (Buchan, 2015). Na Alemanha, a contratação de médicos nascidos na UE cresceu oito vezes no 

período compreendido entre 1991 e 2014, a um ritmo mais rápido do que a contratação de médicos nascidos 

fora da UE (German Medical Association, 2014). Em França, o número de médicos romenos e belgas 

registados está a suplantar a entrada de profissionais oriundos das antigas colónias francófonas (Delameire & 

Schweyer, 2011). Com a intensificação dos fluxos intra UE a questão do seu impacto nos diferentes sistemas 

de saúde tem ganho importância. Por outro lado, há sinais de que as disparidades entre Estados-Membros se 

estão a acentuar. A crise económica tem afetado os países diferentemente, com repercussões nos sistemas de 

saúde nacionais e na sua capacidade de treinar, reter e atrair profissionais de saúde (Dussault & Buchan, 2014). 

Em Portugal as repercussões da crise financeira e económica, fizeram-se sentir com particular intensidade no 

sector da Saúde. Um dos grupos profissionais mais afetados foi, justamente, o dos enfermeiros.  

Os dados disponíveis sugerem que a emigração qualificada tem particular expressão entre os diplomados em 

enfermagem portugueses (Ordem dos Enfermeiros, 2011 e 2013; Ribeiro et al. 2014), apesar das 

necessidades de recursos humanos do nosso sistema de saúde (OECD, 2013).  

Segundo a Ordem dos Enfermeiros (OE), Portugal forma entre 3.000 a 3.500 enfermeiros por ano sendo que 

cerca de um terço destes profissionais emigra. A OE estima ainda que existam, em Portugal, entre 7 a 9 mil 

enfermeiros desempregados, em situação precária, a exercerem uma profissão diferente daquela para que se 

licenciaram, ou uma atividade desajustada ao seu grau académico8.  

Os principais países de destino dos enfermeiros portugueses refletem a tendência, verificada desde 2011, dos 

movimentos emigratórios portugueses contemporâneos em geral em direção a países da Europa Central e do 

Norte: Reino Unido, França, Suíça e Alemanha (OEm, 2014, 2015).  

6. Objetivos desta investigação e algumas opções metodológicas 

Diversas investigações têm sido conduzidas acerca da emigração qualificada portuguesa contemporânea (e.g. 

Delicado, 2008; Leão, 2008; Carvalhais, 2012; Lopes, 2014; Stöhr, 2014; Gomes, 2015; Pereira, 2015; Peixoto et 

al.2016). Alguns destes estudos abordam as motivações individuais subjacentes ao acto de emigrar, os discursos 

mediáticos em torno da emigração qualificada, outros ainda os percursos e experiências de vida nos países de 

acolhimento.  

Um dos tópicos que continua por explorar consiste no modo como se processa o reconhecimento das 

qualificações profissionais dos emigrantes qualificados portugueses, no espaço europeu, nomeadamente no caso 

dos enfermeiros.  

Esta investigação, assente num estudo de caso, tem como principal objetivo: identificar, analisar e compreender as 

lógicas que subjazem ao reconhecimento das qualificações profissionais aferindo o seu impacto na mobilidade e 

na incorporação no mercado de trabalho. Adicionalmente, tem os seguintes objetivos: (i) identificar, analisar e 

compreender os fatores exógenos (sociais, económicos e políticos) e endógenos (motivações intrínsecas e 

extrínsecas) que impulsionam a migração dos enfermeiros portugueses; (ii) identificar e analisar a magnitude, 
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direção e temporalidade destes fluxos; (iii) identificar, analisar e compreender a influência que os diferentes 

contextos (político, institucional, organizacional e mercado laboral) nos países de acolhimento têm nos processos 

de reconhecimento de qualificações profissionais, considerando a escala nacional e regional; e (iv) caracterizar os 

processos de incorporação, da população objeto de estudo, nos países de destino selecionados.  

O período de análise estará compreendido entre o ano 2000 e 2014, o que permitirá retratar a evolução dos fluxos 

migratórios destes trabalhadores qualificados ex-ante e ex-post o surgimento da crise financeira e económica em 

Portugal. Pretende-se deste modo aferir a influência do contexto socioeconómico na magnitude dos fluxos 

migratórios e na decisão de migrar. A análise dos fatores exógenos e endógenos impulsionadores da migração dos 

enfermeiros será aprofundada através de uma abordagem que incorpora o nível macro, meso e micro (Black et al., 

2011). 

Será realizada uma análise comparativa entre os dois dos principais países de destino (Reino Unido e Alemanha), 

considerando a escala nacional e regional. Esta análise permitirá: (i) categorizar e aferir as diferenças nas políticas 

nacionais de imigração qualificada, procurando identificar os seus determinantes; (ii) categorizar e aferir as 

diferenças nos processos de reconhecimento de qualificações profissionais; (iii) identificar os agentes nacionais e 

regionais relevantes nos processos de reconhecimento de qualificações profissionais, aferindo o seu grau de 

influência na sua definição e implementação; (iv) identificar e caracterizar as dinâmicas dos diferentes mercados 

de trabalho; e (v) caracterizar a inserção profissional dos enfermeiros portugueses nos diferentes mercados de 

trabalho, identificando e analisando as similitudes e diferenças9.  

Combinar-se-ão duas metodologias distintas, contudo complementares: quantitativa – recolha e análise de dados 

estatísticos e aplicação de um inquérito extensivo junto da comunidade de enfermeiros portugueses a residirem 

nos países objeto da análise comparativa – e qualitativa – entrevistas em profundidade (e.g. enfermeiros 

portugueses, responsáveis de organizações e associações profissionais ligadas ao sector da saúde; responsáveis de 

associações de emigrantes; responsáveis e chefes de serviço nos hospitais e clínicas seleccionadas) e netnografia 

(pesquisa a realizar nas redes sociais a fim de reunir informações acerca das experiências partilhadas pelos 

enfermeiros portugueses que vivem no estrangeiro).  

Pretende-se deste modo expandir as potencialidades analíticas conjugando uma orientação explicativa, com outra 

de cariz compreensivo. 
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1Os trabalhadores qualificados ou altamente qualificados são usualmente definidos como sendo possuidores de um grau 

académico (universitário) ou de uma vasta experiência e especialização numa determinada área de atividade 

profissional. Contudo, estas categorias não estão bem definidas e variam de um país para outro, incluindo 

nomeadamente: especialistas altamente qualificados, executivos e quadros superiores de empresas, técnicos 

especializados ou corretores de bolsa, investidores, médicos e empresários (OCDE SOPEMI, 1997) 

2A transferibilidade perfeita do capital humano e o seu valor constante em todos os mercados (e.g. Sjaastad, 1962; 

Becker, 1964; Todaro, 1976) 

3Outros obstáculos de índole institucional incluem a portabilidade das pensões ou subsídio de desemprego, mercados de 

habitação ineficientes, sistemas de educação díspares e a falta de transparência acerca das oportunidades de trabalho. 

Outras barreiras são de índole individual como o idioma e as diferenças culturais 

4 Um passo fundamental foi a adoção do Regulamento 1612/68 relativo à livre circulação dos trabalhadores e da 

Diretiva 68/360, relativa à supressão das restrições à deslocação e permanência dos trabalhadores dos Estados-Membros 

e suas famílias. Desde 1968, o Tribunal de Justiça da União Europeia tem promovido a livre circulação de forma 

significativa e progressiva através das suas decisões, especialmente através da ampliação e reforço dos direitos dos 

trabalhadores nos países de acolhimento e da luta contra a discriminação com base na nacionalidade (Baldoni, 2003) 

5 Vide “The obstacles to transnational mobility” (1996); “New European labour markets, open to all and access for all 

(2001); “High level task force on skills and mobility” (2001); “Commission’s action plan for skills and mobility” (2002)  

6 Sellin (1997) identifica três fases distintas: (i) a harmonização e mútuo reconhecimento da educação e formação 

profissionais (1957- 1973); (ii) a aproximação dos níveis de formação profissional (1974-1992); e (iii) a convergência 

da formação profissional (início em 1992) 

7 Num relatório publicado em 2006, a Organização Mundial de Saúde (OMS), estimou uma escassez de mais de 4 

milhões de profissionais de saúde em todo o mundo, incluindo 2.4 milhões de médicos, enfermeiros e parteiras, com 

vista à concretização dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) definidos. Dados mais recentes 

publicados em 2013, pela mesma organização em conjunto com a OCDE, apontam para um défice actual de cerca de 

7.2 milhões e de 12.9 milhões em 2035 (mantendo-se as mesmas taxas de crescimento populacional). As razões que 

conduziram a esta situação são complexas e estão associadas, quer a fatores internos, quer externos. 

8 http://www.tribunadamadeira.pt/?p=18713 

9 Para este efeito será considerada a proposta analítica de Portes (1999) relativa aos modos de incorporação 

http://www.tribunadamadeira.pt/?p=18713

