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1. Resumo do projecto
A mobilidade é cada vez importante no contexto das políticas da União Europeia. Contudo, na
prática, a mobilidade para fins laborais em contexto europeu nem sempre é encorajada ou
aconselhada pelos profissionais de orientação profissional, focando-se a sua acção nos mercados
nacionais.
Neste contexto, o Projecto Mol@m pretende fornecer aos profissionais de aconselhamento e
orientação vocacional, profissionais das entidades formadoras e profissionais de orientação e
aconselhamento em gabinetes de apoio à empregabilidade, um conhecimento mais alargado
sobre os outros mercados de trabalho na UE, de modo a que possam apoiar e incentivar, em
especial cidadãos com baixas qualificações, a procura de emprego nestes mercados.
O Mol@m é um projecto co-financiado pela Comissão Europeia, sendo o consórcio do projecto
coordenado pela Sociedade Portuguesa de Inovação, incluindo parceiros da República Checa,
Alemanha, Itália, Portugal, Espanha e Reino Unido.
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2. Metodologia
O presente documento foi realizado no âmbito do Workpackage 2 do Projecto Mol@m, dedicado
ao levantamento de necessidades do público-alvo do projecto. A investigação desenvolvida visa
identificar as necessidades dos potenciais emigrantes e os profissionais de orientação profissional
em relação às características culturais, sociais e económicas dos países da UE. As informações
recolhidas e desenvolvidas serão a base para o desenvolvimento da ferramenta interactiva para
profissionais de orientação, o principal produto do projecto Mol@m.
As tarefas realizadas no âmbito da pesquisa foram orientadas por uma metodologia detalhada de
recolha e análise de dados, com o intuito de garantir a qualidade e homogeneidade da informação
recolhida nos países parceiros e uma visão abrangente das questões das migrações na Europa a
partir de perspectivas diferentes. Os dados foram recolhidos através de uma combinação de
abordagens qualitativas e quantitativas, utilizando quatro métodos diferentes de abordar o tema,
nomeadamente investigação de fontes bibliográficas e online, questionários quantitativos a
profissionais e questionários qualitativos a profissionais e a migrantes.
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3. Portugal e a migração laboral
3.1. Historial, situação actual e mercado de trabalho
Em Portugal os anos entre 1965 e 1973 foram especialmente importantes em termos de emigração,
principalmente por razões políticas. Devido à mudança de regime politico em 1974, e outros
factores externos, este fluxo de emigração (especialmente a emigração definitiva) abrandou
significativamente, enquanto que a emigração temporária cresceu (Monde Diplomatique, 2011:
p.3), sendo nessa altura os principais destinos países como a França e a Suíça juntamente com
outros países não Europeus.
Embora a imigração para Portugal antes de 1980 não fosse relevante, entre 1986 e 1997, o número
de entradas de cidadãos estrangeiros duplicou (para 175.000) (Falcão, 2002: p. 3.). A maior parte
desses imigrantes eram provenientes de países da UE, especialmente do Reino Unido, Espanha e
Alemanha, tendo vindo para Portugal para investir ou por outros motivos, incluindo um significativo
número de pensionistas que decidiram viver em Portugal. Verificou-se também um grande número
de médicos espanhóis que escolheram Portugal para trabalhar. Apesar destes fluxos, os principais
países emissores de emigrantes para Portugal são ainda as ex-colónias Portuguesas em África
(PALOP), com Cabo Verde a liderar. Estes cidadãos, ao contrário dos provenientes da UE, possuíam
baixas qualificações e foram maioritariamente integrados no sector da construção civil (Falcão,
2002).
Nos últimos anos, os fluxos migratórios de e para Portugal têm registado algumas alterações em
comparação com os registos históricos, especialmente nos destinos escolhidos. Na Europa, os
principais países de destino, em 2005, incluíam o Reino Unido e Espanha, enquanto os anteriores
destinos, como a França e a Suíça, receberam um número muito inferior de migrantes Portugueses.
A Alemanha ficou em quinto lugar dos destinos mais populares (Direcção Regional de Educação do
Centro, 2011). A comunidade emigrante Portuguesa apresenta características semelhantes às
anteriores, composta principalmente por homens jovens com baixas qualificações. No entanto,
Portugal já exporta mão-de-obra qualificada, especialmente devido à internacionalização de
empresas Portuguesas (Ibid).
Os fluxos migratórios actuais desde o início do século XXI estão especialmente ligados ao forte
movimento de trabalhadores do Leste Europeu para Portugal. Esses imigrantes são geralmente
6
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altamente qualificados e trabalham principalmente na construção civil. Outra comunidade
imigrante recente é do Brasil, que habitualmente encontra emprego em restaurantes, cafés,
construção civil e em lojas comerciais. A motivação para a imigração de ambos os grupos é
puramente económica (Falcão, 2002). A figura a seguir indica as principais nacionalidades de
cidadãos que receberam autorização de residência em Portugal em 2009.

Figura 1 – Nacionalidades - Emissão de autorizações de residência, 2009 (Bento et al, 2009)

Para uma análise mais fundamentada, as características dos actuais fluxos migratórios devem ser
enquadradas nas características demográficas e do mercado de trabalho em Portugal.
A população total de Portugal foi de 10 637 713 em 2009, sendo 48,4% homens e 51,6% mulheres
(Instituto Nacional de Estatística, 2009). No final de Fevereiro de 2010, havia 561 315
desempregados, com 47,3% homens e 52,7% mulheres. Cerca de 7,1% dos desempregados eram
estrangeiros (EURES, 2011). Destes, 5 290 dos desempregados estrangeiros eram cidadãos da UE
(sobretudo da Roménia, Bulgária, Espanha e França), e 8 613 eram de países da Europa de Leste
(Ucrânia e Moldávia). A distribuição sectorial da população empregada era a seguinte no final do
segundo trimestre de 2009: agricultura, silvicultura e pescas representam 11,5% da população
empregada; a indústria, o sector da construção, energia e água de 27,7%, e serviços 60,8% (Idem,
2011). Segundo as estatísticas de 2007 (Casa do Brasil, 2011), um de cada dez empregados em
Portugal é imigrante, no entanto, sua distribuição geográfica é variada. A maioria deles está
localizada nas áreas turísticas do sul do país, enquanto que a segunda área com mais imigrantes é
Lisboa e arredores.
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3.2. Principais objectivos e políticas para a imigração
Segundo o mais recente Migrant Integration Policy Index (MIPEX) lançado em 28 de Fevereiro de
2011 (análise comparativa de 31 países), Portugal é o país com melhores políticas de integração dos
imigrantes nas áreas de reagrupamento familiar e no acesso à nacionalidade Portuguesa e o
segundo país com a melhor política de integração dos imigrantes no mercado de trabalho (ACIDI,
2011). Este bom resultado deve-se principalmente às medidas legais implementadas nos últimos
três anos (Lei da Nacionalidade, Plano de Integração dos Imigrantes para o período 2007-2009,
Plano de Integração dos Imigrantes para 2010-2013; melhoria da Lei do Imigrante [Nova Lei dos
Estrangeiros], especialmente em relação à residência, lançamento de programas de integração dos
imigrantes no mercado de trabalho, etc.).
No entanto, quanto às políticas de emigração em Portugal, pode dizer-se que estas têm recebido
menos atenção do que as relacionadas com a imigração. Não há uma abordagem integrada para os
Portugueses que vivem fora do País, apesar da grande dimensão destas comunidades. Apesar disso,
existe algum apoio dirigido às pessoas que decidem ou consideram regressar ao País. Existe uma
rede de suporte físico, por exemplo as estruturas de apoio localizadas nos edifícios autárquicos,
apelidados de Gabinete de Apoio ao Emigrante, vocacionados para ajudar à reintegração destes
grupos, fornecendo informações diversas e dando apoio nas questões administrativas (Município
de Sátão, 2011). Um apoio adicional a destacar é o serviço de ajuda especial, chamado ASEC-CP,
para os cidadãos Portugueses residentes em outros países e se encontram em situações vulneráveis
específicas (Portal do Cidadão, 2011).
Do levantamento de informação realizado, destacam-se as seguintes fontes com informação sobre
os objectivos e as estratégias políticas de imigração e emigração em Portugal:
Página oficial do Ministério da Administração Interna (www.mai.gov.pt/) com acesso à
plataforma oficial dos imigrantes http://imigrante.mai-gov.info/. Esta página inclui um blogue
relativo às questões da imigração, uma campanha de comunicação sobre a nova lei sobre
imigração (Nova Lei dos Estrangeiros), bem como uma secção sobre a legislação pertinente.
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Página www.imigrante.pt. Também ligada ao Ministério da Administração Interna, esta página
é dedicada aos imigrantes em Portugal e inclui informações sobre leis de imigração, bem como
notícias e eventos.
Portal do Cidadão (www.portaldocidadao.pt). É uma página oficial dedicada aos cidadãos
Portugueses, que compila informações importantes e notícias sobre questões de imigração.
Observatório de Imigração (www.oi.acidi.gov.pt). É um portal que reúne todos os tipos de
informações (livros, publicações, projectos, notícias, pesquisa e outros dados) em relação às
questões da imigração em Portugal.
Observatório da Emigração (www.observatorioemigracao.secomunidades.pt). É um portal com
informação (livros, publicações, notícias, pesquisa e outros dados) sobre a emigração das
comunidades Portuguesas.
Universidade das Nações Unidas (www.merit.unimaas.nl/braindrain), mais especificamente
página sobre os fluxos de emigração para cientistas qualificados com documento específico
relativo a Portugal;
Blogue Português sobre fuga de cérebros
(http://theportugueseeconomy.blogspot.com/2010/03/portuguese-brain-drain.html).

3.3. Enquadramento Legal
A legislação em vigor mais relevante nesta área é a chamada Nova Lei dos Estrangeiros (Lei n. º
23/2007 de 4 de Julho - A Nova Lei dos Estrangeiros), que regula a entrada e permanência em
Portugal, bem como a saída e a retirada do País. Esta lei estabelece os documentos necessários
para entrar no País, estipula que a existência de meios de subsistência suficientes são obrigatórios
para a entrada, informa sobre as autoridades competentes, regula a entrada e permanência de
estudantes, bem como de menores, regula a necessidade de vistos e autorizações de residência
inclusive para actividades profissionais no território nacional, etc. (SEF, 2011).
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Além disso, a Lei n º 99/03 de 27 de Agosto, aborda o emprego de estrangeiros mas apenas em
termos muito gerais. Esta estabelece os direitos dos trabalhadores estrangeiros na perspectiva de
um tratamento igual ao dos trabalhadores Portugueses. Define também os requisitos para algumas
formalidades dos cidadãos provenientes de países externos ao Espaço Económico Europeu (SEF,
2011).
Do levantamento de informação realizado, destacam-se as seguintes fontes com informação sobre
o quadro jurídico da imigração e emigração em Portugal:
Página

do

Serviço

de

Estrangeiros

e

Fronteiras

(SEF)

dedicada

à

legislação:

www.sef.pt/portal/V10/EN/aspx/legislacao/index.aspx?id_linha=4191&menu_position=4133 #
0.
Secção

de

Perguntas

Frequentes

do

SEF,

com

resposta

a

questões

jurídicas:

www.sef.pt/portal/V10/EN/aspx/apoioCliente/index.aspx?spand=2 # 0.
Páginas www.imigrante.pt e http://imigrante.mai-gov.info/.
Informações adicionais: www.acidi.gov.pt/es-imigrante/Legislação/Legislação-portuguesa.

3.4. Sistemas de apoio
Não foram identificados sistemas de apoio específico a nível local e nacional, dedicados aos
profissionais de aconselhamento profissional, para que estes possam prestar o adequado apoio aos
cidadãos que pretendem migrar dentro da EU para fins laborais.
Na internet, existem websites dedicados a comunidades migrantes (imigrantes e emigrantes)
fornecendo-lhes informações úteis 1. O principal instrumento de apoio online para os emigrantes é
o Portal das Comunidades Portuguesas (www.secomunidades.pt ou www.consuladovirtual.pt). Este
disponibiliza informações úteis para os emigrantes Portugueses que vivem noutros países e
também para aqueles que estão ainda a preparar a sua emigração. Além de informações sobre os
consulados (um consulado virtual está também disponível), este fornece informações úteis sobre
1

Esta informação foi obtida através de pesquisa online conduzida pela SPI e através dos resultados dos

questionários realizados no âmbito deste WP.
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viajar e trabalhar em países estrangeiros (informações específicas do país) e diferentes tipos de
apoios disponíveis para os emigrantes. Como mencionado anteriormente, estruturas físicas de
apoio local são disponibilizadas em Portugal para os emigrantes que decidiram regressar ao seu
país natal pela rede de Gabinetes de Apoio ao Emigrante (Portal das Comunidades Portugueses,
2011).
Há também importantes fontes disponíveis para os imigrantes residentes em Portugal, que já foram
mencionados anteriormente. Estes incluem especialmente os seguintes sítios on-line:
www.imigrante.pt/
http://imigrante.mai-gov.info
www.sef.pt
www.acidi.gov.pt/

Para além dos sítios na internet que foram identificados, existem também espaços físicos dedicados
ao apoio aos imigrantes, nomeadamente os Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante (CNAI). Estes
centros que apenas existem no Porto, Lisboa e uma representação em Faro fornecem todo o tipo
de apoio (cultural, legal, segurança social, saúde, emprego, educação, etc.) em relação às questões
de integração de imigrantes em diferentes idiomas.
Outro suporte físico ligado aos CNAI é oferecido pelos Centros Locais de Apoio à Integração de
Imigrantes (CLAII). Este tem funções semelhantes aos CNAI, mas está disponível em mais cidades
Portuguesas. Em relação à integração no mercado de trabalho, um serviço específico é
disponibilizado aos imigrantes pelos Gabinetes de Inserção Profissional - GIP localizadas em
diferentes cidades.
Apoio à tradução é fornecido através do serviço telefónico: Serviço de Tradução Telefónica (STT).
Mais informações sobre este serviço estão disponíveis em: www.acidi.gov.pt/es-imigrante/servicos.
Apoio físico adicional é oferecido por entidades de imigrantes por nacionalidade (ex: Casa do Brasil,
Associação

Cabo-verdiana,

etc.).

Mais

informações

estão

disponíveis

em:

www.aimigrantes.org/assoc_imig.aspx
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3.5. Desafios para trabalhadores migrantes com baixas
qualificações
Os principais desafios para os imigrantes em Portugal estão sobretudo relacionados com as
dificuldades linguísticas, bem como a integração social. Em termos de integração no mercado de
trabalho, especialmente para os grupos de imigrantes vindos da Europa Oriental (Leste) com nível
de qualificações superior ou médio (secundário), estes não recorrem habitualmente a estruturas
formais de emprego a nível local (ex: centros de emprego) mas utilizam as chamadas redes sociais
(ex: familiares e amigos residentes em Portugal). Outro desafio enfrentado é o tipo de trabalho que
estes imigrantes conseguem (limpeza, obras, etc.) e que muitas vezes não corresponde aos seus
níveis de qualificação. Como resultado de um questionário realizado a esses imigrantes em 2004,
ficou demonstrado que estes já tinham sido objecto de algum nível de discriminação em lugares
públicos, como cafés, lojas, etc. (Rodrigues, 2007).
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4. Resumo dos resultados dos questionários e das
entrevistas ao público-alvo
Esta secção apresenta o resumo dos resultados obtidos com a realização de um conjunto de
questionários e entrevistas a representantes do público-alvo do projecto Mol@m, com vista a
compreender as suas características e necessidades, assim como as características dos cidadãos
que procuram os seus serviços e que se encontram numa situação de migração (ou potencial
migração) dentro da EU por motivos laborais. O projecto tem como públicos-alvo:
Público-alvo principal ou directo: Profissionais de aconselhamento e orientação profissional de
gabinetes de orientação profissional, gabinetes de juventude e centros de formação
profissional, profissionais de orientação em gabinetes de empregabilidade e outras
organizações que forneçam orientação profissional e serviços de aconselhamento a indivíduos
desempregados ou à procura de emprego (peritos).
Público-alvo

secundário

(pessoas

que

são

apoiadas

pelo

público-alvo

principal)

Emigrantes laborais e todos aqueles que são potenciais emigrantes laborais (“aspirantes a
emigrantes laborais”), mais especificamente indivíduos com baixas qualificações, residentes
legais em países da União Europeia que consideram a hipótese de trabalhar em outros países
da União Europeia.
Uma análise mais detalhada destes resultados pode ser consultada no relatório global do WP2 –
Research Report, disponível em Inglês no website do projecto: www.spi.pt/molam

4.1. Análise da perspectiva dos peritos
No conjunto dos 6 países participantes no projecto foram abordados dois grupos de peritos,
utilizando diferentes abordagens metodológicas: 68 profissionais de orientação profissional e 14
conselheiros de apoio aos migrantes nos países de destino.
Os níveis de qualificação dos peritos auscultados são elevados: 55 dos 68 profissionais de
orientação profissional têm qualificação de nível superior e quatro deles têm doutoramento; os
13
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conselheiros de migrantes têm igualmente qualificações elevadas. De acordo com os entrevistados,
os migrantes que com eles interagem relativamente jovens, com idades entre 25 e 40 anos. A
maioria destes são cidadãos do Leste europeu, especialmente da Bulgária e da Roménia.
Em relação aos níveis de ensino, há uma grande diferença entre os migrantes que se dirigem aos
profissionais, com qualificações relativamente elevadas (ensino superior [20%], ensino secundário
[20%]), e aos conselheiros de apoio aos migrantes (maioria com baixos níveis de qualificação).
Verifica-se que os jovens migrantes têm geralmente competências elevadas na área das TIC,
especialmente aqueles que possuem formação universitária, sendo capazes de encontrar qualquer
informação na web (3). Os mais velhos e de baixas qualificações tinham mais dificuldades em
aceder à web.

4.1.1.

Motivações e países de destino mais populares

A motivação dominante para o processo de migração é a intenção de melhorar a sua situação de
trabalho (tanto para evitar o desemprego como para trabalhar em melhores condições), assim
como de aumentar os seus rendimentos. No entanto, existem também motivos sociais
(reagrupamento familiar, as relações pessoais, amigos) para a migração. Também o desejo de
melhorar as qualificações (melhoria das competências linguísticas ou ganhar experiências de
trabalho no exterior) e da melhoria de vida em geral são motivações dos migrantes.
No que concerne aos destinos mais procurados na UE, o Reino Unido teve o maior número de
referências (46), seguido pela França e pela Espanha (23 cada) e Alemanha (21). Outros
importantes países de destino referidos foram a Holanda, Suíça, Áustria e Itália.

4.1.2.

Necessidades de apoio e informação dos migrantes

A fim de obter uma visão abrangente das necessidades de informação, foi solicitado aos
profissionais entrevistados que indicassem que solicitações de informação e apoio recebem mais
frequentemente antes e após a migração. Com base nesta informação, apresenta-se uma visão
geral das necessidades e requisitos dos migrantes ou daqueles que planeiam migrar:
Língua
Direitos sociais, lei de imigração, legislação da UE e aspectos burocráticos

14
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Vida quotidiana
Questões legais
Regras culturais e normativos
Informações gerais sobre o mercado de trabalho (salários médios, tabelas salariais, áreas de
trabalho, direitos do trabalho)
Procura de emprego e alternativas
Reconhecimento e certificação de qualificações académicas
Centros de apoio
Competências em TIC
Informações sobre regresso ao país de origem

Aqueles que recorrem a apoio no país de destino colocam questões gerais nas seguintes áreas:
Informações sobre oportunidades de emprego (sazonal e permanente), empresas que
oferecem emprego a estrangeiros, situação do mercado de trabalho; canais de procura de
emprego;
Direitos de segurança social (seguro de saúde, abonos, pensões);
Vida e condições de trabalho: salários, alojamento, nível de qualificação, impostos,
legislação de trabalho;
Cultura e competências linguísticas necessárias;
Informações sobre os procedimentos burocráticos; ajuda com documentação, CV,
traduções, autorização de residência, cartão de saúde e segurança, etc.
Formação profissional, estudos, requalificação, reconhecimento de certificados.

4.1.3.

Necessidades de apoio e informação dos profissionais

Esta secção resume a auto-avaliação dos profissionais entrevistados, relativamente às necessidades
de informação que têm para poder prestar um apoio efectivo e mais completo. De acordo com os
resultados obtidos, as principais necessidades de informação prendem-se com temas como:
Custo de vida: salários médios, salário mínimo, custos de alojamento, alimentação e outros
bens essenciais;
Segurança social e cuidados de saúde: condições, funcionamento, pagamentos, meios de
verificação do pagamento de impostos/taxas obrigatórias pelo empregador;
15
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Oportunidades de emprego: áreas geográficas, sectores onde a empregabilidade é alta;
empregadores confiáveis/duvidosos;
Aspectos legais: direitos e obrigações dos migrantes; contratos de trabalho;
Língua e outras competências: cursos de línguas, requalificação, outras oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida; cursos de línguas para conselheiros;
Redes de colaboração de profissionais: partilha de informações com os colegas e também
com os migrantes bem sucedidos.

4.2. Análise da perspectiva dos migrantes
Cada parceiro do projecto realizou duas entrevistas com trabalhadores migrantes de baixas
qualificações. Assim, 12 imigrantes foram entrevistados, 6 mulheres e 6 homens, sendo as
principais áreas de trabalho dos entrevistados as seguintes: catering (4), sector da saúde (4), sector
da construção (2).

4.2.1. Motivações
As motivações da deslocação para outro país prendem-se fundamentalmente com (cada
entrevistado podia seleccionar mais do que um motivo):
Melhoria da situação do emprego (4) e, explicitamente ordenado, (2);
Relações pessoais (4), reunião de família (1);
Curiosidade para aprender sobre outras culturas (4).

4.2.2. Principais desafios e necessidades
Os principais desafios e necessidades identificados pelos migrantes entrevistados fruto da sua
experiência de migração incluem: questões relacionadas com o emprego (10); dificuldades em
aprender a língua local (7); Burocracia "excessiva" e questões jurídicas (6); lacunas gerais de
informação e apoio (4) e dificuldades de adaptação à cultura (2).
Nota: A análise apresentada neste capítulo reflecte o contexto nos seis países parceiros do
projecto. No entanto, na análise das respostas a entrevistas e questionários por país, verificou-se
uma transversalidade de perspectivas entre países na maioria dos pontos abordados.
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5. Rede nacional de apoio
Como referido anteriormente, em Portugal existem alguns serviços de apoio neste âmbito
direccionados para migrantes, potenciais emigrantes ou para população autóctone. Apresenta-se
seguidamente uma lista geral, não exaustiva, dos serviços de suporte e ferramentas mencionadas
pelos inquiridos no âmbito da investigação Mol@m.
Serviços Físicos
Organização/serviço

Tipos de serviços disponibilizados

IEFP
Instituto do Emprego e
Formação Profissional

Orientação profissional;
Apoio ao empreendedorismo e
formação.

Embaixadas
GIP
Gabinete de Inserção
Profissional
IPJ
Instituto Português da
Juventude
CLAI
Centro Local de Apoio ao
Imigrante

Informação relevante sobre direitos
dos imigrantes
Informação e orientação profissional;
Orientação para formação.
Rede constituída por 25 GIP
distribuídos pelo território nacional.
Apoio na área do emprego
orientando jovens/pessoas para
áreas específicas
Centros locais de apoio ao imigrante

Website
http://www.iefp.pt/Paginas/Hom
e.aspx
http://www.netemprego.gov.pt/I
EFP/index.jsp
http://www.acidi.gov.pt/esimigrante/servicos/gabinetes-deinsercao-profissional-gip
http://redegip.acidi.gov.pt/
http://www.juventude.gov.pt/IPJ
/Paginas/default.aspx
Website IEFP:
http://www.iefp.pt/Paginas/Hom
e.aspx

Serviços Online
Organização/serviço
AICIDI
Alto Comissariado para a
Imigração e Diálogo
Intercultural
REPER Network
Representação de
Portugal na UE

Tipos de serviços disponibilizados
Concepção, execução e avaliação das
políticas públicas relevantes para a
integração dos imigrantes e das
minorias étnicas
Representar os interesses
portugueses nas diversas Instituições
da União Europeia (incluindo
questões como migração)

Website
http://www.acidi.gov.pt/

http://www.reper-portugal.be/
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Relatório Global (Research Report)
Como referido anteriormente, o presente relatório - Relatório Nacional – enquadra-se no trabalho
desenvolvido no âmbito do WP2 do projecto Mol@m. Com os resultados obtidos foi desenvolvido
um relatório global, em Inglês - Research Report - com informação mais detalhada. O Relatório
Global do WP2 encontra-se disponível no website do projecto (versão em EN): www.spi.pt/molam.
Foram ainda desenvolvidos relatórios nacionais relativos a cada país representado na parceira. Este
documento constitui o relatório nacional português e foca-se essencialmente nas questões
respeitantes a Portugal, não deixando, no entanto, de apresentar uma análise global do cenário dos
restantes países Europeus.
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