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Introdução 

 

O presente documento serve para destacar os principais problemas identificados 

através das metodologias desenvolvidas no âmbito do projeto e as recomendações em 

termos de políticas públicas para dar resposta aos problemas enunciados. O 

documento tem início com uma breve introdução da metodologia empregue pelo 

projeto e do fenómeno da imigração no Alentejo. Seguidamente, o documento contém 

o relatório da análise de dados extraídos da aplicação de inquéritos por questionário 

anónimo com os empregadores agrícolas da região do Alentejo (sobretudo localizados 

no perímetro de rega do Alqueva). A terceira parte do documento contém um segundo 

relatório derivado da aplicação de inquéritos por questionário anónimo com os 

trabalhadores agrícolas de nacionalidade estrangeira, economicamente ativos na 

região do Alentejo (maioritariamente localizados na Costa Vicentina). O último capítulo 

inclui as recomendações em termos de políticas públicas sugeridas pelo coordenador 

do projeto científico. 

Este projeto científico foi financiado pelo Fundo de Asilo, Migrações e Integração – 

(PT/2018/FAMI/352) providenciado pelo Alto Comissariado para as Migrações. 

  



4 
 

Metodologia 

A estratégia de investigação consiste na análise de um caso particular, (o Alentejo) 

através de uma metodologia mista que combina as abordagens macro/extensiva e 

micro/intensiva. A análise macro consistirá na análise dos dados estatísticos 

disponíveis sobre o desenvolvimento da agricultura e dos fluxos imigratórios na região 

do Alentejo. A análise micro assenta no levantamento de dados empíricos através da 

implementação de entrevistas em profundidade e inquéritos por questionário online 

com entidades patronais e trabalhadores estrangeiros. 

1. Inquérito por questionário com entidades patronais do sector agrícola localizadas no 

Alentejo 

Este inquérito anónimo por questionário online terá como objetivo compreender as 

necessidades de mão de obra das entidades empregadoras inseridas no setor agrícola 

na região do Alentejo, identificar os fatores que incentivam o recrutamento de 

trabalhadores estrangeiros, bem como a opinião das entidades empregadores sobre o 

desempenho desses mesmos trabalhadores. 

2. Inquérito por questionário com trabalhadores estrangeiros ativos no sector agrícola 

no Alentejo 

Este inquérito anónimo será desenvolvido através de um questionário online com o 

objetivo de realizar uma descrição das características sociais e demográficas dos 

trabalhadores estrangeiros integrados no setor agrícola na região do Alentejo. Em 

paralelo, o questionário procura conhecer as expetativas futuras destes trabalhadores, 

bem como a sua opinião sobre a sua integração no sector agrícola do setor do 

Alentejo.  
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Fenómeno da imigração e a agricultura na região do Alentejo 

Ao longo da década de 2010, as estatísticas indicam que a população estrangeira 

residente no Alentejo observou uma elevada estabilidade em contraciclo com a 

redução da população imigrante ao nível nacional.  

 

Ademais, a estatística dos pedidos de regularização indica a elevada incidência deste 

fenómeno na costa litoral do Alentejo.  



6 
 

 

Este fenómeno da imigração tem sido alimentado pela expansão da produção 

agroindustrial, sobretudo no perímetro de rega do Mira e no perímetro de rega do 

Alqueva no contexto atual de desertificação da região do Alentejo. Portanto, existe 

uma elevada procura de mão de obra para desempenhar trabalho de carácter sazonal 

no contexto de baixo desemprego na região. Este desequilíbrio atraí fluxos de 

imigrantes para este território. De acordo com o inquérito com os empregadores, 

estes expressaram extrema dificuldade em recrutar trabalhadores e tem expetativas 

que a falta de trabalhadores se irá agravar no futuro.  
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Relatório questionário com empregadores agrícolas da região do Alentejo 

 

1. Introdução 
 
   No âmbito do projeto de investigação “o impacto da imigração no setor agrícola: o 

caso do Alentejo” (PT/2018/FAMI/352), financiado pelo Fundo de Asilo, Migrações e 

Integração, procedeu-se à aplicação de um questionário dirigido às entidades 

empregadoras citas no Alentejo, e cuja principal atividade económica desenvolve-se no 

setor agrícola. 

   Numa primeira fase, identificamos 150 empresas de vários segmentos de produção. 

Através dessa recolha de dados, destacou-se de forma célere três segmentos de 

produção que constituem, hoje em dia, o core da agricultura nesta região1: o olival, a 

vinha, e os frutos baga. 

  O questionário, elaborado pela equipa de investigação, encontrava-se disponível 

exclusivamente em suporte digital, ou seja, o acesso a este último fazia-se somente por 

via da internet. Iniciou-se uma fase onde se estabeleceu contactos diretos, por via 

telefónica ou por mail, com todas essas empresas, com o objetivo de lhes apresentar o 

nosso projeto de investigação para, posteriormente, solicitar-lhes a sua participação no 

questionário. À morosidade dessa fase da investigação juntou-se a opacidade que 

caracteriza várias dessas empresas, nos frutos silvestres e no olival, que partilham entre 

elas o facto de possuírem capitais, em parte ou totalmente, estrangeiros.  

   Após o período de aplicação dos questionários, procedeu-se à análise dos dados 

recolhidos. Obtivemos, no final, respostas válidas para 56 empresas, destacando-se as 

empresas cujo principal segmento de produção é a vinha. As empresas inquiridas 

concentram-se maioritariamente nos distritos de Évora e Beja (80% dos casos).  

Apresentamos, neste documento, os resultados obtidos da extração da informação que 

nos foi fornecida. 

 
1 Tanto a nível da superfície agrícola útil, como no que diz respeito à necessidade de mão de obra: as 
culturas cerealíferas ou o montado constituem dois exemplos de segmento de produção cuja área 
ocupada é significativa, mas cuja necessidade de mão de obra é marginal. 
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Figura 1 – repartição das empresas inquiridas (por distrito) 

N=56 

 

2. Atividade económica 
 
   Os constrangimentos encontrados ao longo do processo de recolha de dados 

resultaram numa sub-representação de determinados segmentos de produção; 

assinale-se, sobretudo, a falta de respostas por parte dos produtores de pequenos frutos 

de baga, apesar dos esforços encetados e da colaboração de uma das principais 

associações de produtores; portanto, os dados recolhidos não reportam a realidade 

deste segmento de produção, o qual sabemos tem necessidades de mão de obra muito 

superior aos restantes. Assim, os dados devem providenciar uma subestimativa das 

necessidades do sector na região do Alentejo. A vinha (45,5%) constitui o segmento de 

produção com maior peso na nossa amostra, segundada pelo olival (22,7%). Os frutos 

de casca rija (8%) constituem um dos principais segmentos de produção em clara 

expansão; a plantação de amendoeiras, em regime intensivo ou super intensivo, é uma 

aposta forte do setor. 
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Figura 2 – Segmentos de produção explorado 

 
N=56 

    A maioria das empresas inquiridas exploram mais de 50 hectares para fins agrícolas 

(66,1%); segundo fonte do INE, a média na região situa-se nos 58,9 hectares2, quatro 

vezes superior à média nacional. A dimensão das explorações agrícolas no Alentejo 

deve-se a dois fatores principais: as singularidades históricas que caracterizam a região 

e consequentes reminiscências do latifúndio como sistema social dominante, bem como 

a maior preponderância nas pequenas explorações do abandono da atividade agrícola. 

Figura 3 – Dimensão da exploração agrícola 

 

N=56 

 
2 Dados obtidos no site do INE: inquérito à estrutura das explorações agrícolas, 2016. 
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3. Efetivo 
 

   Cerca de 70% das empresas inquiridas empregam até 20 pessoas de forma efetiva. A 

mecanização da agricultura reduziu, de facto, a necessidade de mão de obra, 

aumentando, porém, a produção. Existe, contudo, uma exceção: as empresas que 

produzem frutos vermelhos/silvestres, concentradas, na sua esmagadora maioria, no 

Sudoeste alentejano.  A fragilidade do fruto (framboesa, mirtilo, morangos, etc.) obriga, 

por enquanto, a uma colheita exclusivamente manual3. 

Figura 4 – Número de trabalhadores efetivos na empresa 

 
N=56 

 

 

 

 

 

 
3 A termo, tudo indica que substituir-se-á a colheita manual por robôs: 
https://www.theguardian.com/technology/2019/may/26/world-first-fruit-picking-robot-set-to-work-
artificial-intelligence-farming 
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Figura 5 – Número de trabalhadores estrangeiros efetivos na empresa 

 
N=56 

   Após leitura dos gráficos correspondentes às figuras 6 e 7, não observamos variações 

significativas, o que nos permite depreender que as formas de recrutamento de 

cidadãos nacionais para fins de trabalhos sazonais encontram-se harmoniosamente 

repartidas entres a contratação direta por parte da empresa e a subcontratação 

(agências de trabalho temporário ou prestadoras de serviço). 

Figura 6 – Percentagem de trabalhadores portugueses empregados diretamente pela 

empresa para fins de trabalhos sazonais (picos de produção, períodos de colheita) 

 
N=56 
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Figura 7 – Percentagem de trabalhadores portugueses subcontratados pela empresa 

para fins de trabalhos sazonais (picos de produção, períodos de colheita) 

 
N=56 

   A contratação de trabalhadores estrangeiros para trabalhos sazonais apresenta uma 

configuração diferente: o recurso à subcontratação é superior em comparação com a 

contratação de trabalhadores portugueses (figuras 8 e 9). De facto, cerca de 25% das 

empresas inquiridas recrutam diretamente mais de 20 trabalhadores estrangeiros para 

trabalhos sazonais. Esta percentagem aumenta para cerca de 50% quando o 

recrutamento é efetuado por via da subcontratação.  

Figura 8 - Percentagem de trabalhadores estrangeiros empregados diretamente pela 

empresa para fins de trabalhos sazonais (picos de produção, períodos de colheita) 

 
N=56 
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Figura 9 - Percentagem de trabalhadores estrangeiros subcontratados pela empresa 

para fins de trabalhos sazonais (picos de produção, períodos de colheita) 

 
N=56 

   Por fim, realçamos que 90% das empresas inquiridas providenciaram aos seus 

trabalhadores, nos últimos 12 meses, formação de cariz profissional sobre saúde e 

segurança no trabalho. 

 

4. Mão de obra disponível 
 
   Existe, à luz da informação recolhida (figura 10 e 11), uma clara dificuldade em recrutar 

trabalhadores para labores agrícolas. Mais de 70 % das empresas inquiridas apontaram 

para a existência de dificuldades no recrutamento de trabalhadores. Acresce-se que 

essa dificuldade no recrutamento se acentuou nos últimos 6 meses. 
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Figura 10 -  Grau de dificuldade em recrutar trabalhadores - últimos 5 anos (2014-2019) 

 
N=56 

Figura 11 – Grau de dificuldade em recrutar trabalhadores – últimos 6 meses 

 

N=56 
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   As respostas obtidas não indicam melhor perspetivas no futuro: mais de 80% das 

empresas inquiridas consideram que terão dificuldades em recrutar mão de obra para 

trabalhos agrícolas (figura 12), com maior prevalência nos graus mais elevados de 

dificuldade. 

   Numa pergunta aberta acerca do impacto que a falta de mão de obra poderá ter nos 

respetivos negócios, destacam-se as seguintes categorias de respostas: uma diminuição 

geral da atividade da empresa; uma reconversão para cultivos super intensivos, cujo 

processo de colheita requer uma mão de obra residual mas um nível de qualificação 

intermédio (por ex. tratoristas); por fim, um aumento dos custos gerais. 

 

Figura 12 – Dificuldades futuras em recrutar mão de obra 

 
N=56 

   Ao inquirirmos as empresas acerca dos principais fatores que motivam a falta de mão 

de obra disponível (figura 13), obtivemos dados que destacam de forma significativa a 

desvalorização social da atividade agrícola (fator referido por 64,1% das empresas) e a 

sazonalidade dos contratos de trabalho (fator referido por 56,4% das empresas). Outros 

dos motivos enunciados foram a falta de atratividade em termos de remuneração (fator 

referido por 46,2% das empresas) e a elevada intensidade das cargas do trabalho (fator 

referido por 38,5% das empresas). Esta pergunta contemplava uma parte de respostas 

abertas, onde as empresas tinham a liberdade de referir outros fatores que não 
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constavam da pergunta fechada; aqui, destacaram-se os fatores relacionados com as 

ajudas sociais, tais como subsídio de emprego ou rendimento social de inserção, cuja 

facilidade de acesso contribui, segundo algumas empresas, para afastar essas pessoas 

do mercado de trabalho. 

Figura 13 – Principais fatores que motivam a falta de mão de obra disponível 

 
N=56 

   Existem várias estratégias usadas pelas empresas para reduzir os problemas derivados 

da falta de mão de obra disponível (Figura 14), com claro destaque para o recurso a 

empresas prestadoras de serviço (usada por 57,5% das empresas inquiridas), bem como 

pela utilização de tecnologia que permita reduzir as necessidades em mão de obra 

(usada por 47,5% das empresas inquiridas). Em terceiro lugar surge o recurso a 

empresas de trabalho temporário (30% das empresas inquiridas), a larga distância das 

empresas prestadoras de serviço; essa diferença explique-se pela combinação de dois 

fatores: Primeiro, a facilidade, de um ponto de vista legal, em constituir uma empresa 

prestadora de serviços; segundo, a oferta diferenciada entre os dois tipos de empresas 

(uma empresa prestadora de serviços pode, também, alugar máquinas agrícolas). 
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Figura 14 – Fatores que foram importantes para atenuar os problemas de falta de mão 

de obra 

 
N=56 

 

5. Canais de recrutamento e perspetivas futuras 
 

   Indo ao encontro da informação recolhida anteriormente, as empresas prestadoras de 

serviços constituem o principal canal de recrutamento para a contratação de 

trabalhadores estrangeiros (canal de recrutamento usado por 63,9% dos inquiridos). Em 

segundo lugar, surge a contratação direta à porta da exploração (33,3% dos inquiridos), 

seguida pelo recurso a empresas de trabalho temporário (27,8% dos inquiridos). Os 

restantes canais de recrutamento apresentam uma adesão pouco significativa por parte 

das empresas inquiridas (ver figura 15). 
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Figura 15 – Canais de recrutamento utilizados para contratar trabalhadores estrangeiros 

(últimos 6 meses) 

 
N=56 

 

6. Opinião sobre recrutamento de trabalhadores estrangeiros 
 

   A disponibilidade para trabalhar horas extraordinárias é referida por mais de 57% das 

empresas como uma das principais vantagens em recrutar trabalhadores estrangeiros. 

Surge, em segundo lugar, a identificação de uma elevada produtividade por parte dos 

trabalhadores estrangeiros (figura 16).  

   De referir que, na categoria “outra(s)”, as empresas enfatizaram o facto de não haver 

trabalhadores portugueses disponíveis, pelo que, não existe uma escolha ponderada e 

refletida que resulte na contratação de trabalhadores estrangeiros; estes constituem, 

somente, o conjunto de potenciais trabalhadores disponíveis no mercado de trabalho 

para fins agrícolas. 
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Figura 16 – Principais vantagens em recrutar trabalhadores estrangeiros  

 
N=56 

   A dificuldade de comunicação constitui a principal desvantagem em recrutar 

trabalhadores estrangeiros (figura 17); existe alguma tecnicidade e minúcia nos 

trabalhos agrícolas, quer seja nos vários tipos de poda, como na forma de colher os 

frutos, que necessita o estabelecimento de uma comunicação simples, mas eficiente 

com as chefias. Os trabalhadores oriundos do Sudoeste asiático (Índia, Bengladesh, 

Nepal, etc.) conseguem, por norma, falar e compreender inglês a um nível aceitável para 

uma comunicação suficiente. Por outro lado, os trabalhadores do Leste europeu não 

dominam, por norma, outra língua; isso implica a necessidade de um intermediário no 

campo que articule a informação entre os trabalhadores e as chefias. 

   As dificuldades relacionadas com o processo de legalização de trabalhadores 

estrangeiros constituem outra desvantagem significativa. De facto, a agenda mediática 

não raras vezes mencionou a existência de vários constrangimentos ligados ao processo 

de legalização, desde a longa demora para obter marcações, à opacidade legal em torno 

do estatuto do trabalhador, ilegal, mas que, por exemplo, necessita de um contrato de 

trabalho (ou promessa de contrato) para encetar o processo de legalização. 
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Figura 17 – Principais desvantagens em recrutar trabalhadores estrangeiros 

 
N=56 

7. Avaliação do desempenho profissional dos trabalhadores estrangeiros 
 

   A maioria das empresas inquiridas identificam diferenças de desempenho profissional 

entre os trabalhadores portugueses e os trabalhadores estrangeiros. No que diz respeito 

ao tipo de diferenças identificadas (figura 19), existem duas categorias que se destacam 

significativamente: a primeira diferença prende-se com a maior disponibilidade 

demonstrada pelos trabalhadores estrangeiros para a realização de horas ou dias de 

trabalho extraordinário, relatada por cerca de 80% dos inquiridos; a segunda diferença 

mais plebiscitada aponta para uma maior produtividade laboral por parte dos 

trabalhadores estrangeiros.   
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Figura 18 – Diferença no desempenho profissional entre trabalhadores portugueses e 

trabalhadores estrangeiros 

 
N=56 

 

Figura 19 – Tipo de diferenças identificadas entre trabalhadores portugueses e 

trabalhadores estrangeiros 

 
N=56 
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8. Políticas públicas 
 

   Não existe diferenças significativas quanto à disposição demonstrada pelas empresas 

inquiridas em recrutar trabalhadores diretamente no estrangeiro: 47,5% das empresas 

mostraram-se dispostas a realizar esse tipo de recrutamento. 

   O processo, contudo, é burocraticamente penoso, sobretudo quando se pretende 

contratar trabalhadores oriundos de um país terceiro, vigorando, nesse caso, um 

princípio de prioridade que possibilita esse tipo de recrutamento somente após aferir 

que não existem trabalhadores nacionais disponíveis para ocupar o posto de trabalho (o 

que implica, entre outros, a publicação de um anúncio de emprego no site do IEFP, 

aguardar pelo menos 30 dias para confirmar o não preenchimento do posto de trabalho, 

etc.). 

   Às empresas que mostraram disponibilidade em recrutar trabalhadores estrangeiros 

no país de origem, perguntamos, posteriormente, se estariam disponíveis para suportar 

os custos de transporte. Aqui, a esmagadora maioria (74,4%) das empresas respondeu 

que não suportariam esse custo.   

   Quanto à possibilidade para suportar os custos ligados à habitação dos trabalhadores 

estrangeiros, 60,5% dos inquiridos recusam suportá-los, mas cerca de um terço mostra-

se disponível para assumir uma parte ou a totalidade (figura 21). Encontramos uma 

configuração de respostas semelhante acerca da possibilidade para suportar os custos 

ligados ao processo de legalização dos trabalhadores estrangeiros (figura 22).  

   Por fim, cerca de dois terços das empresas inquiridas referiram que nunca adotaram 

medidas para promover a integração social dos trabalhadores estrangeiros que habitam 

nas localidades próximas da exploração agrícola empregadora. 
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Figura 20 – posicionamento das empresas face à possibilidade de assumir os custos de 

transporte dos trabalhadores estrangeiros contratados diretamente no país de origem 

 
N=56 

Figura 21 – Posicionamento das empresas face à possibilidade de suportar os custos de 

habitação dos trabalhadores estrangeiros recrutados 

 
N=56 

Figura 22 – Posicionamento das empresas face à possibilidade de suportar os custos do 

processo de regularização dos trabalhadores estrangeiros empregados 
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9. Conclusão 
 
   Num meio rural caracterizado pelo elevado índice de desertificação, bem como por 

um premente e inelutável envelhecimento da população, a migração, para o Alentejo, 

de trabalhadores estrangeiros para fins de labores agrícolas constitui, tudo indica, um 

fator essencial para a sobrevivência da grande maioria das empresas do setor. 

   A relação de dependência existente entre as empresas da região e os trabalhadores 

estrangeiros difere em função dos segmentos de produção: as empresas especializadas 

na produção e/ou comercialização de pequenos frutos de baga têm uma dependência 

elevada para com esses trabalhadores, pois, a colheita exclusivamente manual do 

produto necessita grandes volumes de mão de obra. 

   Essa dependência, tudo indica, irá paulatinamente aumentar, não se vislumbrando 

outros canais de recrutamento alternativos, com a devida exceção das empresas que 

possam, por via de um investimento em tecnologias adaptadas para o efeito, mecanizar 

parte do processo produtivo. 

   Atrair novamente os locais para a agricultura não se averigua tarefa fácil; os baixos 

salários praticados neste ramo de atividade, as intensas cargas físicas que 

acompanham os labores, bem como um enraizado desprestígio social associado ao 

trabalho agrícola tiveram o condão de afastar, quiçá definitivamente, a potencial mão 

de obra local.      
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Relatório dos questionários aos trabalhadores agrícolas  

 
   No âmbito do projeto de investigação “o impacto da imigração no setor agrícola: o 

caso do Alentejo” (PT/2018/FAMI/352), financiado pelo Fundo de Asilo, Migrações e 

Integração, procedeu-se à aplicação de um questionário dirigido aos trabalhadores 

estrangeiros do setor agrícola da região do Alentejo. 

  O questionário, elaborado pela equipa de investigação, foi traduzido em diversas 

línguas de modo a poder ser compreendido pelo maior leque possível de potenciais 

inquiridos: para além do inglês e do francês, traduzimos o questionário em tailandês, 

punjabi, bengali, nepalês ou, ainda, romeno. O acesso ao questionário, de suporte 

exclusivamente digital, implicava uma conexão à internet, pelo que, tivemos o cuidado 

de tornar todas as versões compatíveis com o formato móvel. 

   Numa primeira fase, a divulgação junto dos trabalhadores estrangeiros efetuou-se por 

via das associações locais de apoio aos migrantes (CLAIMs, Solim, etc.), bem como pela 

boa disposição demonstrada por algumas empresas do ramo agrícola. Contudo, a 

natural desconfiança do público alvo perante o nosso projeto, conjugada com a 

dificuldade em criarmos canais diretos de comunicação com esse mesmo público 

resultaram numa taxa residual de respostas.  

   Decidiu-se, por conseguinte, o destacamento de um investigador junto de uma das 

regiões que concentra a maioria dos trabalhadores estrangeiros agrícolas no Alentejo: o 

Sudoeste Alentejano. O objetivo do destacamento prendeu-se com a necessidade da 

recolha direta da informação, inquirindo presencialmente os trabalhadores 

estrangeiros.  O modus operandi definido pela equipa de investigação implicava uma 

abordagem informal dos potenciais inquiridos em determinados espaços públicos 

previamente identificados como potenciais pontos de encontro, convívio ou passagem 

desses trabalhadores. Assim, privilegiou-se, por exemplo, a praça central de São 

Teotónio, cuja oferta gratuita de rede wi-fi atrai um número consequente de 

trabalhadores estrangeiros, o parque de estacionamento e a entrada dos 

supermercados, ponto de passagem obrigatório para compras de bens essenciais, ou 

ainda um campo, público e ao ar livre, de futsal, no centro da Zambujeira do Mar, onde 

esses trabalhadores têm por hábito reunirem-se no final da tarde. 
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   A adesão dos trabalhadores estrangeiros à nossa solicitação variava em função tanto 

dos contextos da abordagem, como da predisposição desses últimos perante a 

solicitação. No que diz respeito aos contextos da abordagem, a grande maioria desses 

trabalhadores desloca-se ou reúne-se nos espaços públicos em pequenos grupos; 

aquando da abordagem, o investigador apresenta-se e explica sucintamente o teor  do 

projeto ao grupo no seu todo; após apresentação, a reação do grupo (estimulada pelo 

efeito de grupo) dividia-se, geralmente, em duas categorias: desinteresse perante a 

solicitação (basta um membro do grupo manifestar o seu desinteresse para contaminar 

o grupo inteiro); interesse em participar no inquérito.  

   Contudo, a participação no inquérito de um membro do grupo era acompanhada pelos 

restantes membros, que, não raras vezes, liam as perguntas em voz alta e respondiam 

em uníssono com o inquirido. Se lhe acrescentarmos a extensão do questionário e 

consequente morosidade que lentamente se instala no inquirido (a resposta ao 

questionário necessitava, no mínimo cerca de 20-25 minutos) e restantes membros do 

grupo, dificilmente conseguíamos inquirir mais do que um membro de cada grupo.   

  Findo o período de aplicação direta dos questionários, procedeu-se à análise dos dados 

recolhidos, que apresentamos neste documento. Obtivemos, no final, respostas válidas 

para 75 trabalhadores, destacando-se a predominância dos trabalhadores do distrito de 

Beja (figura 1).  

Figura 1 – repartição dos trabalhadores inquiridos (por distrito) 
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   Os trabalhadores do Sudoeste alentejano representam mais de 90% dos inquiridos 

(figura 2). Esta sobre representação deriva da grande necessidade de mão de obra braçal 

das empresas agrícolas da região, tornando esta última no epicentro do fenómeno em 

análise, bem como do foco colocado pela equipa de investigação junto desses 

trabalhadores, cristalizado no trabalho de campo efetuado na região. 

Figura 2 – Local de residência dos trabalhadores inquiridos  

 
N=75 

1. Informação sociodemográfica 
 
   A esmagadora maioria dos trabalhadores agrícolas estrangeiros inquiridos é de sexo 

masculino (89%). Tal facto encontra raízes mais nos próprios contextos de migrações 

laborais internacionais do que propriamente nas singularidades que caracterizam o 

trabalho agrícola4. 

   Mais de 90% dos trabalhadores inquiridos têm menos de 45 anos (figura 2), e 63,4% 

desses trabalhadores pertencem a uma faixa etária entre os 26 e os 35 anos. A juventude 

 
4 Segundo dados consultados no Pordata 
(https://www.pordata.pt/Portugal/M%c3%a3o+de+obra+agr%c3%adcola+total+e+por+sexo-3434-
309453) em 2016, a mão de obra agrícola nacional era composta por 56,9% de indivíduos de sexo 
masculino, contra 43,1% de indivíduos de sexo feminino. 
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dos trabalhadores inquiridos vai ao encontro das informações veiculadas pela literatura 

contemporânea sobre migrações laborais5.  

Figura 3 – Idade dos trabalhadores (anos) 

 
N=75 

   O Nepal (38,6%) e a Índia (37,1%) destacam-se enquanto países de origem desses 

trabalhadores. Ao acrescentarmos o Bangladesh e o Paquistão, constatamos que mais 

de 80% dos trabalhadores inquiridos são oriundos do Subcontinente indiano (figura 4). 

O trabalho agrícola exigido na maioria das empresas do Sudoeste alentejano (cujos 

segmentos de produção se concentram nos pequenos frutos de bagas e/ou nos frutos 

vermelhos) pressupõe uma extrema minúcia no manuseio do produto. Através das 

entrevistas realizadas, foi possível detetar um consenso entre os empregadores de que 

os indivíduos oriundos do subcontinente asiático teriam uma predisposição para a tarefa 

exigida, conseguindo níveis de produção superiores aos outros trabalhadores.  

 
5 Ver, por exemplo, os relatórios do International Labour Office: http://www.fao.org/3/a-bp976e.pdf; 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
migrant/documents/publication/wcms_538710.pdf 
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Figura 4 – País de origem dos trabalhadores 

 
N=75 

   A percentagem de trabalhadores inquiridos que concluiu o ensino superior é de 46,7%; 

estamos perante um conjunto de recursos humanos sobre qualificados para o trabalho 

que acabam por desempenhar. A elevada taxa de conclusão do ensino superior (maior 

do que a taxa nacional de ambos os países representados) que caracteriza esses 

trabalhadores poderá explicar-se pelo elevado custo do trajeto migratório. Realce-se, 

também, o número reduzido de trabalhadores sem instrução básica completa (1,3%). 

Figura 5 – Nível de educação dos trabalhadores 
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metade dos inquiridos possui autorização de residência ou um visto de trabalho de curta 

duração. 32% dos inquiridos aguarda uma decisão sobre o pedido de regularização. 

Figura 6 – Estatuto de residência 

 
N=75 

 

   Menos de 10% dos trabalhadores inquiridos domina muito bem a língua portuguesa 

(figura 7). Contudo, cerca de 60% dos inquiridos pretende falar pelo menos 

razoavelmente o português. A experiência derivada do trabalho de campo realizado ao 

longo do último ano incita-nos a relativizar essa percentagem; poderá ter havido, por 

parte dos inquiridos, alguma confusão entre a compreensão e o manuseio efetivo da 

língua portuguesa, inflacionando, deste modo, os resultados obtidos. 
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Figura 7 – Domínio da língua portuguesa 

 
N=75 

    Mais de 30% dos inquiridos exercia uma atividade profissional ligada à agricultura no 

país de origem (figura 8). A área dos serviços constitui o segundo grupo profissional mais 

representado na amostra. Existe, por fim, uma percentagem semelhante entre os que 

eram desempregados e os que eram estudantes (cerca de 10% em cada categoria). 

Figura 8 – Profissão exercida no país de origem 
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   O custo monetário implicado pelo trajeto migratório constitui, geralmente, um dos 

principais entraves que condicionam a tomada de decisão. Segundo a figura 9, mais de 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Muito mal Mal Suficiente Bem Muito bem

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Contabilista

Agricultor

Call Center

Construção civil

Cozinheiro

Sem emprego

Outros

Serviços/Venda

Estudante

Guia de montanha



32 
 

30% dos trabalhadores estrangeiros inquiridos pagaram, no total, um custo superior a 

7500 euros. 

Figura 9 – Custo geral da migração para Portugal 

 
N=75 
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agricultura portuguesa. Por outro lado, somente 15,8% dos inquiridos trabalham na 
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Figura 10 – Tempo de trabalho na agricultura portuguesa 

 
N=75 

   Os salários praticados na agricultura, o conhecimento prévio de necessidade de mão 

de obra nesse ramo bem como o facto de haver amigos ou familiares já integrados nesse 

setor constituem as principais razões que levaram os trabalhadores inquiridos a 

escolherem trabalhar na agricultura (figura 11). Na escolha da resposta “outros”, 

destacam-se duas categorias de respostas: uma relacionada com a falta de 

oportunidades, para trabalhadores estrangeiros, noutras áreas laborais; outra 

relacionada com o objetivo de posteriormente adquirir uma autorização de residência. 
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Figura 11– fatores na origem da escolha pelo trabalho na agricultura 
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   A agricultura caracteriza-se pela forte sazonalidade das suas necessidades de mão de 

obra. Existe, porém, significativas diferenças entre os vários segmentos de produção 

agrícola: as empresas produtoras de pequenos frutos de baga ou de frutos vermelhos 

necessitam de um grande volume de mão de obra para se proceder à colheita. Em 

oposição, uma empresa cuja produção se limita a uma extensão de oliveiras em sebe 

poderá mecanizar totalmente a colheita.   

   A figura 12 mostra-nos que somente 38% dos trabalhadores inquiridos trabalharam o 

ano inteiro, fruto, entre outros, da sazonalidade que caracteriza o trabalho agrícola. 
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Figura 12– Número de semanas de trabalho efetivo no último ano 

 
N=75 

  A figura 13 indica que 62% dos trabalhadores inquiridos trabalharam entre 0 e 8 horas 

por dia, em média, ou seja, cerca de um terço dos inquiridos teve, em média, dias de 

trabalho superiores a 8 horas. 

Figura 13– Horas de trabalho por dia (média) 

 
N=75 

   No que diz respeito aos rendimentos obtidos no último ano, mais de metade dos 

trabalhadores inquiridos indica ter recebido menos de 5500 euros; 78,3% receberam 

menos de 7500 euros. O limiar de risco de pobreza nacional6 situa-se, segundo os dados 

mais recentes (2018), nos 6014 euros. Se conjugarmos esses dados com os dados 

extraídos da figura 12, podemos afirmar que existe uma porção consequente de 

 
6 https://www.pordata.pt/Portugal/Limiar+de+risco+de+pobreza-2167 
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trabalhadores agrícolas estrangeiros que vivem abaixo do limiar de risco de pobreza 

nacional.   

Figura 14– Rendimentos oriundos do trabalho na agricultura (último ano) 

 
N=75 

 

   As migrações pendulares para fins de labores agrícolas constituem uma prática 

comum. Inquiridos sobre as distâncias percorridas entre o local de residência e o local 

de trabalho, cerca de 30% dos trabalhadores responderam que já trabalharam em 

determinados locais que implicavam percorrer uma distância superior a cem 

quilómetros.    

Figura 15– Distância entre residência e local de trabalho superior a 100 km 
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   Acerca da segurança no local de trabalho, 58,9% dos inquiridos mencionou nunca ter 

recebido qualquer tipo de formação ou instruções para a utilização de pesticidas e de 

maquinaria agrícola no local de trabalho. 

Figura 16– Formação recebida no local de trabalho 
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   Existe, de modo geral, consenso acerca das condições de trabalho na agricultura 

portuguesa. 48,6 % dos inquiridos estimam que essas condições são boas ou muito boas 

(figura 17). As opiniões negativas situam-se em redor dos 10%. Os inquiridos que 

avaliaram negativamente as condições de trabalho tiveram a oportunidade de justificar 

a escolha numa resposta aberta: todos apontaram para a sazonalidade do trabalho 

agrícola e, por conseguinte, para a dificuldade em sustentarem-se nos meses em que se 

encontram sem trabalho. 

Figura 17– Opinião acerca das condições de trabalho na agricultura portuguesa 
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      A figura 18 indica que 37,7% dos inquiridos trabalha no segmento de produção de 

frutos vermelhos. Os frutos pequenos de baga (tais como o mirtilo) e as culturas 

hortícolas representam, com 23,2% cada, o segundo segmento de produção que mais 

emprega os trabalhadores inquiridos. As reduzidas percentagens apresentadas nos 

segmentos da vinha e do olival podem explicar-se pela elevada taxa de respostas de 

trabalhadores residentes no litoral alentejano, onde ambos os segmentos estão pouco 

representados. 

Figura 18– Segmentos de produção agrícola nos quais os inquiridos trabalham 

 
N=75 

   O trabalho de campo (aqui entendido como colheita e/ou poda) concentra a maioria 

dos empregos dos estrangeiros, e os dados obtidos através deste inquérito parecem 

confirmar essa configuração (figura 19). Existe, contudo, cerca de 20% dos trabalhadores 

empregados noutras áreas, nomeadamente nos viveiros e no embalamento.  
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Figura 19– Tipo de trabalho desempenhado 

 
N=75 

   A remuneração do trabalhador agrícola faz-se, maioritariamente, com base no número 

de horas trabalhadas (figura 20). Poucos são os que recebem o salário calculado numa 

base diária (14,9%). Isto significa que o risco/incerteza associado à atividade agrícola 

provoca necessariamente uma elevada vulnerabilidade dos trabalhadores em termos de 

rendimento, quer seja nos trabalhos de campo, dependentes das condições 

climatéricas, quer seja nas estufas, onde pragas ou doenças têm impacto no volume de 

produção e consequentemente no número de horas de trabalho do empregado. Na 

categoria “outro”, destacamos o caso de um trabalhador que refere ganhar 6 euros por 

hora, mas que um intermediário fica com metade dessa remuneração. 

   80% dos trabalhadores inquiridos afirmam receber o dinheiro das horas 

extraordinárias, e a esmagadora maioria (94%) tem por hábito receber o recibo de 

vencimento junto com o pagamento. A falta de pagamento das horas extraordinárias 

poderá estar ligado a tipologias de remuneração diárias ou por peça de trabalho. 
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Figura 20– Tipologias de remuneração 

 
N=75 

 

4. Condições de habitação 
 

   O quarto, partilhado com outros indivíduos (geralmente trabalhadores agrícolas da 

mesma nacionalidade), constitui, para os trabalhadores inquiridos, a forma mais 

disseminada de habitação, sendo opção de alojamento para 55,9% dos casos (figura 21). 

Figura 21– Tipologias de habitação 
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   A localização da habitação dos trabalhadores inquiridos encontra-se, na sua maioria 

(64,6% dos casos), fora do local de trabalho e em habitação que não seja propriedade 

nem seja gerida pelo atual empregador (figura 22). Esta tendência indica que os custos 
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Figura 22– Localização da habitação 

 
N=75 

   Existe uma percentagem elevada (72,1%) de trabalhadores que paga uma renda de 

habitação inferior a 200 euros (figura 23). Podemos também afirmar que 94,2% dos 

inquiridos paga uma renda inferior a 400 euros. Deveremos, contudo, ler estes dados 

confrontando-os com os dados relacionados com as tipologias de habitação, que 

refletem o facto de mais de 70% dos inquiridos viverem num quarto, quer seja 

partilhado (forma mais comum), quer seja individual.  

Figura 23– Preço pago pelo alojamento (mensal) 

 
N=75 

   As condições de habitação (figura 24) são, para cerca de 85% dos inquiridos, 

consideradas razoáveis ou superiores, sendo que 42,7% avaliam-nas positivamente. As 

avaliações negativas abriam a possibilidade de uma justificação sob a forma de resposta 
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aberta: todas elas se prendem com o elevado custo pago para quartos partilhados e 

rudimentares. 

 

Figura 24– Avaliação das condições de habitação 

 
N=75 

 

5. Expetativas profissionais futuras 
 

   Inquiridos acerca da possibilidade de prosseguir o respetivo percurso profissional no 

ramo da agricultura, 31,8% dos trabalhadores referem que gostariam de continuar 

integrados neste setor numa perspetiva de longo prazo (mais de 5 anos, ou até deixar 

de ser capaz). Os restantes inquiridos apontam para uma ligação que pretendem que 

seja inferior a cinco anos, onde se engloba também os 15,2% que continuarão a 

trabalhar neste setor somente até conseguirem obter uma autorização de residência 

legal. 

Figura 25– Estimativa acerca da continuidade da ligação laboral com a agricultura 
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N=75 

   Por fim, cerca de 60% dos trabalhadores inquiridos gostariam de continuar a viver em 

Portugal de forma definitiva (figura 26), enquanto que 22,7% dos inquiridos pretende 

ficar em Portugal o tempo suficiente para a obtenção da cidadania portuguesa e, 

consequentemente, europeia, o que lhes permitirá possivelmente imigrar novamente 

para outro país europeu. 

Figura 26– Estimativa acerca da continuidade da ligação com Portugal 

 
N=75 

6. Conclusão 
 
   Os dados obtidos da aplicação do inquérito permitem-nos traçar um primeiro esboço 

acerca do perfil sociodemográfico e das expectativas dos trabalhadores estrangeiros 

inseridos no mercado de trabalho do sector agrícola na região do Alentejo, não 

olvidando, claro, os constrangimentos e as limitações na recolha de dados, e 

consequente sobre representação do perfil de trabalhadores localizados no Sudoeste 

alentejano. Geralmente qualificados, com domínio razoável da língua autóctone (e bom 

domínio geral da língua inglesa), estamos perante uma mão de obra oriunda, sobretudo, 

do subcontinente indiano, jovem, legalizada (ou em vias de legalização) e empenhada 

no trabalho. 
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   Ora, num meio rural que tem sido caracterizado pelo elevado índice de desertificação, 

bem como pelo envelhecimento da população, a integração efetiva e duradoura desses 

trabalhadores permitiria, conjugada com políticas públicas eficientes, revitalizar 

parcialmente estes territórios. Para isso, será necessário resolver um conjunto de 

problemas: o elevado custo pago pelos trabalhadores durante o processo migratório; a 

falta premente de alojamentos condignos; ou, ainda, a sazonalidade do trabalho 

agrícola. 

   

 

Recomendações 

A. Gestão dos fluxos imigratórios 

a. Através dos questionários e contato com os trabalhadores estrangeiros no sector 

agrícola foi possível perceber o seu elevado desconhecimento sobre as 

condições de vida em Portugal em data anterior à sua entrada em território 

nacional. Representantes de autoridades públicas reportaram que esse défice de 

conhecimento (por ex. do salário mínimo nacional) persiste após o 

estabelecimento dos imigrantes em solo nacional.  

Para ultrapassar este problema, sugiro a criação de um site com informação 

sobre as condições socio económicas observadas em Portugal, para ser 

disponibilizado em diversas línguas estrangeiras para apoiar a decisão de 

emigrar dos cidadãos estrangeiros no seu país de origem. Desta forma, os 

emigrantes poderão ter melhores conhecimentos sobre o país de destino 

e estarem menos sujeitos à desinformação prestada pelas redes de 

emigração. Além das línguas estrangeiras do sudoeste asiático, o site 

deve conter informação em romeno, uma vez que existem fluxos 

significativos da Roménia, Moldávia e Bulgária para realizar trabalho 
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sazonal, principalmente nos setores do azeite e vinha (perímetro de rega 

do Alqueva). 

b. Através da aplicação do questionários, foi possível aferir que os trabalhadores 

provenientes do continente asiático reportaram que o processo de emigração 

para Portugal tem um custo médio de dez mil euros, a serem pagos às redes de 

migração. 

No intuito de diminuir os custos da emigração e os lucros das redes de migração, 

a literatura sugere a celebração de acordos bilaterais de contratação de mão de 

obra estrangeira com os países emissores de emigrantes (Nepal, Índia) de forma 

a agilizar a regularização dos imigrantes abrangidos por esses acordos e diminuir 

os custos de emigração/valor cobrado pelas redes de emigração existentes nos 

países de destino. Ressalve-se que os acordos bilaterais não eliminam a 

influência das redes de migração, mas diminuem os seus lucros.  

c. Ao longo do projeto tornou-se possível identificar dois padrões de imigração 

distintos em função dos segmentos de produção agrícola: existe uma elevada 

predominância de imigrantes oriundos do continente asiático na costa litoral do 

Alentejo inseridos na produção de frutos de baga; em contraponto a uma 

emigração de carácter temporário oriunda de países do leste da Europa para 

fazer face às necessidades de mão de obra durante os picos de colheita da vinha 

e do olival.  

Desta forma, o Estado Português deve procurar estimular a contratação direta 

de trabalhadores para atividades sazonais em países membros da União 

Europeia (Bulgária e Roménia) e países candidatos a serem Estados-membros 

(Moldávia), procurando diminuir a relevância das redes de emigração nestes 
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países (que apresentam elevados níveis de violência). Os empregadores agrícolas 

revelaram pouca disponibilidade para comparticipar os custos de emigração dos 

trabalhadores. 

d. Dada a falta de recursos financeiros deste projeto, tornou-se impossível realizar 

o questionário dos trabalhadores agrícolas a uma amostra mais representativa 

deste fenómeno.  

Inspirado na experiência dos EUA, sugerimos a realização de um questionário 

para trabalhadores agrícolas da responsabilidade da CCDR Alentejo e 

implementado por equipa de entrevistadores para aferir o perfil socio-

económico dos trabalhadores agrícolas, a sua inserção laboral e expetativas 

futuras. Estou disponível para providenciar o questionário já traduzido nas 

diversas línguas estrangeiras.  

e. Ao longo do projeto, foi nos reportado a existência do aproveitamento de 

cidadãos nacionais da falta de integração dos trabalhadores estrangeiros, 

cobrando valores financeiros exorbitantes pelo mero preenchimento de um 

formulário necessário à regularização do estatuto de residência dos 

trabalhadores agrícolas.  

Para diminuir a exploração dos trabalhadores estrangeiros, sugerimos a 

designação de colaboradores oficiais com os Centros Locais de Atendimento de 

Imigrantes para evitar que o preenchimento de documentos oficiais necessários 

à regularização dos imigrantes por parte de advogados nacionais tenha um custo 

desmesurado.  
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f. A legislação portuguesa sobre a regulação dos fluxos imigratórios negligencia o 

carácter sazonal da atividade agrícola, o que constitui um obstáculo importante 

para os trabalhadores estrangeiros inseridos neste setor económico. 

Reconhecimento que a atividade agrícola tem carácter sazonal por parte do 

Estado português e que os trabalhadores estrangeiros inseridos neste setor tem 

bastante dificuldade em ter trabalho contínuo ao longo de 12 meses e 

contribuições fiscais e para segurança social nesse período. Recomenda-se a 

incorporação da Diretiva Europeia sobre esta matéria na legislação atual.  

g. O atual envelhecimento da população em meio rural em conjunto com a elevada 

desertificação irá potenciar a falta de mão de obra em meio rural dado o fomento 

da atividade agrícola. 

O estado português deve elaborar políticas públicas que favoreçam a entrada e 

integração dos imigrantes em meio rural.   

 

2) Mercado de trabalho 

a. ao longo do projeto foi nos reportada a intensa desregulamentação do 

mercado de trabalho na região de Alentejo, dada a proliferação de empresas de 

prestação de serviços/recursos humanos cuja atividade assenta na exploração 

ilegal de trabalhadores estrangeiros através da intermediação entre estes 

últimos e os empregadores nacionais. Estas empresas praticam concorrência 

desleal com outras empresas cumpridoras da legislação nacional e distorcem o 

mercado de trabalhar. A ACT reportou extrema dificuldade em fiscalizar e 

acionar procedimentos jurídicos contra estas empresas, porque as entidades 
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suspeitas rapidamente encerram atividade e reabrem com outro nome. Desta 

forma, existe um sentimento de impunidade generalizado na região.  

Para ultrapassar este problema, sugerimos a alteração do regime de criação de 

empresas na hora por diversos motivos. Primeiro, não existem precondições 

relativamente a experiência profissional ou qualificação do cidadão que regista 

a empresa, independentemente do ramo de atividade da empresa. A ausência 

de verificação das informações introduzidas pelos empresários traduz se em 

situações onde a sede fiscal das empresas registadas é escolhida de forma 

aleatória pelos empresários (tratando se de residências particulares de pessoas 

terceiras), impossibilitando a posterior ação dos agentes de fiscalização. A 

facilidade no registo destas empresas significa que os empresários sujeitos a 

processos judiciais entrepostos pelas autoridades nacionais facilmente encerram 

a sua atividade para posteriormente a reiniciar com uma empresa registada em 

nome de um outro familiar, noutra morada aleatória.  

Em suma, uma das principais conclusões deste projeto consiste numa clara 

contradição entre o dever de fiscalização do estado Português, o excelente 

trabalho encetado pela ACT e o atual regime de criação de empresas na hora, 

que incentiva a desregulamentação e práticas ilegais no mercado laboral.  

b. Com base na literatura e nos questionários realizados, podemos afirmar 

que a maioria dos trabalhadores agrícolas não consegue desempenhar a sua 

atividade dos doze meses do ano dado o carácter sazonal da atividade agrícola. 

Esta tendência tem uma repercussão negativa nos seus níveis de rendimento, os 

quais se fixam em valor inferior ao limiar da pobreza.    
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Desta forma sugerimos o estabelecimento de subsídio de desemprego para 

trabalhadores de atividades agrícolas sazonais de forma a diminuir a 

vulnerabilidade dos trabalhadores perante a pobreza. Porém, os imigrantes 

acham sempre mais vantajoso estar em situação de pobreza em Portugal 

comparado ao nível de vida que detinham nos seus países de origem. O custo do 

subsídio de desemprego/inatividade agrícola devia ser financiado pelos 

principais empregadores/associações patronais do setor agrícola. A pobreza dos 

trabalhadores agrícolas terá necessariamente consequências negativas na 

sociedade de acolhimento, não podendo estas repercussões negativas ser 

menorizadas como um reflexo de atitudes racistas por parte da população local.  

c. um dos principais problemas reportados pelos empregadores consistiu na 

falta de fixação geográfica dos imigrantes em meio rural, que tem repercussões 

negativas na produtividade das explorações agroindustriais.  

O subsídio de desemprego poderá ser também uma forma de promover a fixação 

dos imigrantes no setor agrícola. Caso contrário, a tendência verificada em 

Portugal e nos EUA consiste numa elevada circulação dos trabalhadores no setor 

agrícola, os quais utilizam a agricultura como setor de entrada no mercado 

laboral para depois ascenderem para outro setor mais atrativo. O carácter 

sazonal da agricultura e as condições de trabalho pouco atrativas levam os 

trabalhadores a procurar integrar outros setores laborais (indústria, restauração) 

assim que o seu estatuto legal lhes permita. Desta forma, a entrada e circulação 

de novos imigrantes no Alentejo continuará a deter elevada intensidade, 
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enquanto o projeto de integração desses imigrantes nestas localidades terá um 

carácter de curto prazo aumentando a sua exclusão social.  

d. Disseminação de informação sobre salário mínimo nacional e direitos 

laborais dos trabalhadores nas línguas dos seus países de origem, principalmente 

nos principais focos de concentração de trabalhadores estrangeiros.  

e. Responsabilização dos empregadores por uma proporção dos custos da 

regularização dos trabalhadores estrangeiros com estatuto de residência 

irregular. Apesar da agroindústria depender estruturalmente da exploração de 

mão de obra estrangeira, os empregadores estão complemente alheios aos 

custos da emigração dos seus trabalhadores, bem como da sua posterior 

regularização em Portugal. Estes custos deveriam ser repartidos com os 

empregadores, em vez de serem custeados somente pelos imigrantes. Neste 

sentido, o SEF deveria criar um serviço de atendimento orientado para prestar 

apoio às empresas que desejam regularizar os seus trabalhadores e fomentar a 

confiança entre as partes envolvidas.  

f. Promoção de formação profissional para trabalhadores agrícolas, uma 

vez que a atual oferta é inadequada segundo a informação prestada pelos 

empregadores agrícolas (a falta de tratoristas qualificados foi amplamente 

destacada, tal como pessoal especializado na poda das vinhas).  

Para ultrapassar este problema, sugerimos o alargamento do acesso da 

formação profissional aos trabalhadores estrangeiros radicados em Portugal 

como forma de promover a sua fixação geográfica e colmatar as necessidades do 
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mercado de trabalho. A atual oferta em termos de formação profissional 

disponível na região está desajustada da procura observada no mercado laboral.  

f. Os empregadores reportaram que o acesso aos direitos sociais por parte de 

cidadãos nacionais diminui a sua disponibilidade para responder aos picos de 

procura de mão de obra.  

Por este motivo sugerimos possibilitar aos cidadãos nacionais/estrangeiros 

receberem apoios sociais do Estado (Subsídio de desemprego; RSI) e 

simultaneamente trabalhar em atividades económicas sazonais, caracterizadas 

por elevados picos de procura de mão de obra (colheita de vinha e azeitona) dada 

a elevada escassez de mão de obra disponível. A possibilidade 

complementaridade poderia ajudar a dar resposta à escassez de mão de obra 

verificada.  

  

3) Regime fiscal 

a. Os empregadores agrícolas solicitaram o fim da discriminação fiscal 

estabelecida entre trabalhadores residentes e outros não residentes em 

território nacional (taxa liberatória de 25% aplicável a não residentes – Art 71 

nº5 do CIRS).  

A aplicação de não retenção na fonte está somente restrita aos rendimentos de 

trabalho ou serviço prestados a uma única entidade patronal. Porém esta 

legislação ignora o carácter sazonal do trabalho agrícola: um imigrante com visto 

de estadia temporária de 9 meses irá necessariamente exercer a sua atividade 

para múltiplos empregadores, ficando em situação de desigualdade perante 
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trabalhadores residentes território nacional. Portanto, solicita-se a alteração do 

código fiscal para promover igualdade entre os rendimentos dos trabalhadores 

agrícolas.  

 

4) Mercado Habitacional 

a. Uma das principais com conclusões deste projeto consiste na identificação de 

condições de habitação precárias e a exploração deste direito humano por parte 

de redes de imigração no contexto de ausência de legislação sobre a 

sobrelotação habitacional. Existe atualmente uma elevada sobrelotação 

habitacional entre os trabalhadores estrangeiros integrados no setor agrícola, 

que reflete a baixa densidade habitacional existente nas localidades próximas 

das explorações agroindustriais e a elevada procura por parte dos trabalhadores. 

Esta sobrelotação tem sido explorada em termos financeiros pelas redes de 

emigração, que cobram em média 100 euros por cama em quartos com 10 

pessoas. As autoridades da ACT e responsáveis autárquicos reportaram a 

completa ausência de legislação que lhes permita combater este fenómeno, 

mesmo que detenham os meios para proceder ao seu controlo. 

Desta forma, o projeto realizado sugere a promulgação urgente de legislação 

sobre sobrelotação habitacional, distinguindo situações de sobrelotação por 

motivo familiar das situações por motivos terceiros (inserção laboral).  

A criação desta legislação permitirá ao estado português deter um mecanismo 

de controlo indireto dos fluxos imigratórios para zonas de baixa densidade 

residencial, uma vez que as redes de migração não terão a possibilidade 
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concentrar os imigrantes em zonas particulares na ausência de habitações 

condignas. Desta forma, o estado português poderá gerir indiretamente a 

concentração de imigrantes em localidades de baixa densidade residencial. 

Por fim, esta legislação é fundamental para o incentivo da responsabilidade 

social entre os empregadores do setor agroindustrial. Na ausência de habitações 

em nº suficiente nas localidades adjacentes às suas explorações agrícolas de 

forma a responder às suas necessidades de mão de obra sazonal, os 

empregadores irão fomentar a criação de infraestruturas para ultrapassar este 

problema e prevenir a ruína da sua produção agrícola. Na situação atual de 

excesso de oferta de mão de obra na costa vicentina, os empregadores inibem-

se de qualquer responsabilidade social perante os seus trabalhadores para além 

de providenciar os comprovativos necessários para a sua regularização.  

Sugiro que o Estado Português compare que os níveis de responsabilidade social 

promovida pelo empregador do Vale da Rosa (ou empregadores agrícolas em 

outras áreas com poucos imigrantes) relativamente aos produtores de frutos 

vermelhos na costa Vicentina. A primeira entidade procurar assegurar condições 

de vida atrativas (habitação e transporte) para os seus trabalhadores, além de 

promover condições de trabalho favoráveis no local de trabalho. Para fomentar 

a fixação dos trabalhadores, criou uma fundação para prestar apoio social às suas 

famílias. Por sua vez, as empresas da costa vicentina asseguram somente o 

transporte aos seus trabalhadores para assegurar a sustentabilidade da sua 

atividade agrícola, e condições de trabalho que cumpram os programas de 

certificação internacional que estão sujeitos por parte dos grupos económicos 

internacionais. Desta forma, as empresas agroindustriais localizadas na costa 
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vicentina têm sido alheias à sobrelotação habitacional observada nas 

imediações, e beneficiam diretamente do excesso de oferta de trabalhadores 

existente nesta região perante as necessidades atuais. Este desequilíbrio 

desincentiva a formação profissional, estimula a exploração irregular dos 

trabalhadores, e cria tensões entre a população local e imigrante.  

O estudo teve conhecimento que empregadores de frutos de baga doutras 

regiões do país com falta de mão de obra providenciam salário, habitação e 

transporte (local de trabalho, para ir às compras e centro de saúde) para atrair 

os trabalhadores estrangeiros para desempenhar trabalho sazonal observado 

nas suas explorações agrícolas. No contexto de excesso de oferta de mão de obra 

(como no contexto atual da Costa Vicentina), os empregadores reduzem os seus 

custos para o mínimo possível e transferem nos para os trabalhadores, cujo 

rendimento anual pode ser inferior ao limiar da pobreza.  

b. Empregadores e autarcas interessados na criação de habitação para 

trabalhadores sazonais apontaram a falta de legislação como um desincentivo 

para a criação desta infraestrutura.   

Portanto sugerimos a Criação de legislação sobre hostels/albergues para 

trabalhadores de atividades económicas sazonais. Autarcas e empregadores 

destacaram a ausência de regulamentações sobre hostels/albergues para 

trabalhadores, facto que os impede/desincentiva de construir este tipo de 

infraestrutura. Os principais empregadores queixam se da falta de articulação 

com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.  

Sugerimos ainda a Identificação das autarquias interessadas (CMFerreira do 

Alentejo) em receber hostels/albergues para trabalhadores de forma a retirar a 
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pressão habitacional sobre as áreas adjacentes às explorações agroindustriais. O 

governo devia estabelecer um plano para a criação de habitação em meio rural 

no Alentejo e procurar evitar a elevada concentração de imigrantes em 

localidades particulares enquanto outras áreas continuam a deter um elevado 

grau de desertificação e baixa utilização dos serviços públicos disponíveis.  

c. Ao longo de 2019 e de 2020, o projeto constatou para a falta de impacto do 

regime especial e transitório aplicável para o Aproveitamento Hidroagrícola do 

Mira através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 179/2019, porque os 

empregadores agrícolas não se mostraram interessados em criar habitação 

temporária para os seus trabalhadores. Estamos em crer que este regime 

excecional deve ser estendido a todas as explorações agroindustriais no 

território nacional de forma a poderem assegurar o alojamento dos seus 

trabalhadores sazonais. A criação deste alojamento deve estar prevista na fase 

de projeto dessas explorações.  

d. Por fim, o estado português deve ter consciência que o fomento da agricultura 

intensiva, principalmente nos segmentos dos pequenos frutos de baga, ao longo 

do território nacional acarreta uma elevada procura de mão de obra de carácter 

sazonal que será oriunda de países cujo nível de vida seja bastante inferior ao 

verificado em Portugal. Este processo acarreta transformações de curto prazo do 

tecido social das localidades adjacentes que necessita de ser regulado e 

acompanhado pelo Estado Português em contraponto à atual ausência de 

regulamentação do mercado de habitação, e as dificuldades observadas na 

fiscalização do mercado laboral.  
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