
APRESENTAÇÃO

As migrações voltam a estar no topo da actualidade, quer em termos estri
tamente sociais , quer na perspectiva política. Questões como os imigrantes clan
dest inos, a violência nos bairros periféricos ou degradados, o problema da
habitação, a integração de estrangeiros e os encargos que daí advêm, ou a política
de imigração e de asilo em geral suscitam o interesse dos media e a preocupação
dos governos e contribuem, de um modo ou de outro, para formar a consciência
de que as migrações internacionais são um fenómeno global com inevitáveis re
percussões económicas, sociais e políticas, particularmente em zonas de chegada,
como a Europa, onde o percurso de desenvolvimento está mais estabilizado e a
perspectiva de evolução demográfica interna menos promissora.

Segundo as Nações Unidas, 150 milhões de pessoas vivem fora do seu país
de origem, número que pode impressionar mas que corresponde a pouco mais de
2% da população mundial. As duas principais áreas de acolhimento de imigrantes
- União Europeia e América do Norte - continuam a receber, em conjunto cerca
de 2,5 milhões de imigrantes, por ano (dados de 2000). A globalização da econo
mia provocou a emergência de novas áreas envolvidas nos processos migratórios,
como a Ásia e a Europa Central e Oriental. Actualmente, a geografia dos fluxos
migratórios mostra uma maior diversidade de origens e destinos e põe em evidên
cia os desequilíbrios económicos e políticos existentes entre países e regiões. Ao
mesmo tempo que se ampliam e diversificam as redes migratórias, multiplicam-se
e tornam -se mais complexos os tipos de migrações, as motivações, a composição
e duração dos fluxos.

Num mundo que inevitavelmente se caracteriza por processos de
globalização crescentemente sofisticados, as migrações surgem como uma conse
quência, mas também como fenómeno pioneiro, tornando-se assim num campo de
investigação de grande interesse para as ciências sociais. Na Geografia, merecem
particular atenção as implicações territoriais dos movimentos migratórios, tendo
se multiplicado nos últimos anos os estudos sobre o tema, bem como de outros
directamente relacionados, como o transnacionalismo, o multiculturalismo e a
exclusão social.

A maior dificuldade no estudo das migrações reside na quantificação do
fenómeno pois envolve uma importante carga de incerteza e subjectividade e mui
ta "clandestinidade". Para além dos problemas na obtenção de informação estatís-
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tica , O nível de desagregação espacial da informação disponibilizada condiciona a

investigação quando a escala de análise é mais "fina".
Os efeitos das migrações fazem-se sentir tanto nos territórios de chega

da como nos territórios de partida. Se o maior destaque é geralmente dado às
migrações internacionais, pelas implicações demográficas , económicas e so
ciais que acarretam , as migrações internas desempenham um papel
determinante nas dinâmicas de desenvolvimento regional , envolvendo tanto
territórios rurais como urbanos. Estas ligações com o desenvolvimento dos
territórios justificam o título do número da GeoINova: "Migrações, Desen
volvimento e Território".

Espanha, à semelhança dos restantes países da Europa meridional, consti
tuiu uma área tradicional de emigração e passou a ser um país de imigração. Dessa
realidade nos dão conta Rosa Verdugo Matés, Ruben Lóis González e José Aldrey
Vásquez ao analisar a evolução do fenómeno imigratório em Espanha, a distribui
ção geográfica dos imigrantes e as características das principais nacionalidades
residentes no País.

O trabalho de João Sardinh a centra-se na integração dos imigrantes cabo
verdianos na sociedade portuguesa, destacando o papel do associativismo. A par
tir dos resultados de um inquérito aos dirigentes de associações cabo-verdianas na
Área Metropolitana de Lisboa, traça o perfil de cerca de 30 associações e estabe
lece um conjunto de recomendações para melhorar a integração dos cabo-verdianos
que residem em Portugal.

Silva Meznariée MirjanaAdamovié, tendo por referência a Croácia, anali

sam a emigração de recursos humanos altamente qualificados a partir dos resulta
dos de um inquérito realizado a mais de meia centena de diplomados, assistentes
de investigação na Universidade de Zagreb. As autoras utilizaram uma análise de

regressão múltipla para mostrar as especificidades do comportamento dos jovens
cientistas, potenciais migrantes, e avançam com algumas formas para limitar a
"fu ga de cérebros".

Denise Pumain, Marianne Guérois e Fabien Paulus discutem o fenómeno
da urbanização em França e a sua relação com a mobilidade espacial das popula
ções. Colocando a tónica nos movimentos centrífugos, que provocam o alastra
mento da mancha urbana, os autores avaliam as tendências do fenómeno e
relacionam-no com a evolução das políticas públicas de habitação , transportes e
urbanismo .

Maria de Nazaré Roca e Dulce Pimentel debruçam-se sobre as migrações
internas em Portugal , nos anos 90. Tendo por base uma análise de regressão múl
tipla procuram identificar os factores que maior influência tiveram nos saldos
migratórios a nível concelhio. As autoras destacam a importância das migrações e
o conhecimento das suas causas no desenvolvimento dos territórios.
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o regresso de emigrantes é o tema esc olhido por Fernando Mart ins que

expõe os resu ltados do trabalho de investigação que realizou na reg ião do Pinhal

Interior Sul. A partir de uma aná lise qualitativa e co nceptua l detalhada, sustenta

que o regresso de emi grantes deve ser considerado na defin ição das estratégias de

desen vo lvimento regional , sobretudo nas áreas de interior.

Henrique Souto analisa os movimentos migratórios protagonizados por

populações ribeirinhas portuguesas em diferentes períodos . Faz uma des crição

desses movimentos e das suas rep ercussões no povoamento do lito ra l, ab ordando

também a questão da emigração de pescadores portugueses para França.

O trab alho de João Ru a co loca em confronto as principais teorias sobre o

fen ómeno migratório e exp lica as mudanças ocorridas nos mo vimentos migratóri

os no Brasil , nas últ ima s cinco décadas. Com o sugest ivo título de "Paus de Arara

e Pardais", o art igo destaca a importância das migrações internas na reorganiza 

ção ter ritorial do Brasil , a sua ligação com a divisão do trabalho e os processos de

urbanização e industrialização.

Po r se tratar de um campo de investigação vasto e complexo, algumas abor

dagens não foram seguramente inc luídas, nomeadamente sobre a imigração re

cente em Portugal. No entanto, cremos que a diversidade de contributos é

demonstr ativa do interesse dos geógrafos pe lo tema, de ixando em ab erto a conti

nuidade do trabalho neste campo.

À Linda da Costa, aluna da Universidade Paris IV Sorbonne (maitrise

d'Aménagement), bo lseira do Programa SOCRATES no Departamento de Geo

grafia e Planeament o Regional, uma pa lavr a de agradecimento pe la disponibi lida 

de e rigor na tradução para francês de alguns dos resumos dos artigos.

Por último, um agradecimento especial à Comissão Direct iva do e-GEO

Centro de Estudos de Geografia e Pl aneament o Regional pe lo empenho na

disponibilização de apoio financeiro e a Júl ia Ferreira, directora da GeoINova,
que com a sua dedicação contr ibui u para a concretização de mais um número da

"nossa" revista.

Dulce Pimentel
Maria de Nazaré Roca
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