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Abstrakt 

Bakalářská práce Brazilská emigrace v Portugalsku po jeho vstupu do Evropského společenství se 

zabývá migračním proudem vedoucím z Brazílie do Portugalska po roce 1986. Popisuje jeho vývoj 

v čase, přičemž se zaměřuje na srovnání jeho jednotlivých vln. Práce mapuje faktory, kvůli kterým 

Brazilci často volí za cílovou zemi právě Portugalsko, stejně jako jedinečný vztah mezi oběma 

zeměmi, jeho historii a smlouvy, které mu dávají mezinárodně právní rámec. Práce je analýzou příčin, 

vývoje a důsledků brazilské imigrace pro cílovou zemi. Druhá část práce se věnuje srovnání první vlny 

imigrace, jež začala na konci 80. let minulého století, a vlny druhé, která proběhla mezi lety 1998 

a 2003, s cílem dokázat odlišnost motivů imigrace v obou zmíněných vlnách s důrazem na odlišnou 

kvalifikaci přistěhovalců a jejich uplatnění na portugalském trhu práce.  

Abstract 

Bachelor thesis Brazilian emigration in Portugal after its adherence to the European Community deals 

with the migration flow coming from Brazil to Portugal after 1986. It describes its evolution in time, 

concentrating on the comparison of its specific waves. The work gives an overview of the factors that 

cause that the Brazilians often choose Portugal as their target country, as well as treaties that give this 

relationship an international framework. The thesis analyses the causes, development and 

consequences of this migration flow. The second part of the work is dedicated to the comparison of the 

first wave of immigration that started in the late 1980s, and the second one, that took place between 

1998 and 2003. The work aims to prove that both waves differ in motives of emigration, as well as in 

qualification and education level of the emigrants and their incorporation on the Portuguese labour 

market. 
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1 Úvod  

Internacionalizace pracovního trhu, způsobená migrací pracujících do více rozvinutých zemí, není 

zcela nový jev. Její masivní rozvoj započal po druhé světové válce. V posledních letech však proudění 

obyvatel prošlo mnoha změnami, především v důsledku restrukturalizace finančních a výrobních 

systémů, rozvoje nových technologií a zjednodušení a zrychlení komunikace. Jen v posledních dvou 

desetiletích 20. století se do západní Evropy přistěhovalo asi 18 milionů imigrantů, většina z nich se 

zde usídlila natrvalo. Přicházeli zejména ze zemí Afriky, Asie, a po pádu železné opony i z východní 

Evropy (Ukrajina, Moldávie, Rusko) a ze zemí jižní polokoule, mezi které se řadí i Brazílie, kde několik 

po sobě následujících krizí snížilo možnost uplatnění na trhu práce a znemožnilo sociální růst. 

Z tohoto důvodu od poloviny 80. let opustilo Brazílii asi 2 miliony občanů (z celkového počtu 190 

milionů). Země, která byla tradičně cílovou zemí imigrantů (od 19. století sem proudila masivní 

imigrace z Itálie, Japonska, Německa), se stala zdrojem mnoha osob, které se zapojily 

do mezinárodních migračních proudů. Brazílie si prošla situací, která už předtím zasáhla ostatní země 

latinské Ameriky, a mnoho mladých lidí se vydalo hledat lepší budoucnost za hranice své vlasti. 

Hlavními cílovými zeměmi pro ně byly Spojené státy, Japonsko, státy hraničící s Brazílií a některé 

země EU, kde se Brazilci vždy soustřeďovali v metropolitních oblastech. Profil těchto imigrantů je 

velmi těžko definovatelný, jelikož se lišili pohlavím, věkem, vzděláním a povoláním.1 

Imigrace z Brazílie do Portugalska se od imigrace do ostatních států liší především jedinečným 

vztahem obou zemí. Historie obou zemí byla v průběhu dějin vždy pevně provázaná. Jako silnější 

a masivnější protiproud dřívější portugalské imigrace do Brazílie, množství Brazilců hledá lepší život 

na starém kontinentu a Portugalsko je pro ně velmi často cílovou zemí, nebo alespoň vstupní branou 

do Evropy. Vlivem historické provázanosti Brazilci dominují mezi imigranty v Portugalsku. 

Již portugalský klasik Fernando Pessoa řekl, že by si přál, aby Atlantik spíše než přírodní bariérou byl 

přirozeným spojením obou zemí. Spolupráci obou zemí komplikuje zapojení obou zemí do různých 

nadnárodních struktur (EU, Mercosur).2 Brazílie se celkově nachází na pomezí kulturních vlivů; 

zatímco hudbou, tancem a výtvarným uměním inklinuje spíše k Jižní Americe (spolu s výraznými vlivy 

Africké kultury, které sem byly přineseny otrokářstvím), jazykově a historicky je blízká Portugalsku. 

i proto si Brazilci v Portugalsku nepřipadají jako v exilu a nevznikají zde oddělená etnická 

                                                           
1
 Lúcia  Bógus, „Esperança Além-Mar : Portugal no ‘arquipélago imigratório’ brasileiro”, in Imigração Brasileira 

em Portugal, ed. Jorge Macaísta Malheiros, (Lisabon: ACIDI, 2007), 40. 

2
 Benjamin Abdala Junior, Incertas relacoes: Brasil . Portugal no século XX, (São Paulo: Sennac, 2010), 13. 
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či národnostní ghetta. Dokonce během diktatur v jednotlivých zemích mezi nimi probíhala 

intelektuální výměna. Do Brazílie často utíkali Portugalci pronásledovaní Salazarovým režimem, 

opačným směrem ti, kdo se znelíbili Vargasově diktatuře. 

Dnes Brazilci často volí Portugalsko jako cílovou zemi především díky množství smluv usnadňujících 

migraci mezi oběma zeměmi i následnou integraci v cílové zemi. Znalost jazyka umožňuje Brazilcům 

přístup k zaměstnáním, která zůstávají ostatním imigrantům často nedostupná. Avšak i přes blízkost 

obou národů ve společnosti přetrvávají některé stereotypy, se kterými se imigranti musejí na denní 

bázi vypořádávat. 

Migrace mezi oběma státy je téma natolik komplexní, že dalece přesahuje požadovaný rozsah 

Bakalářské práce. Rozhodla jsem se tedy zaměřit pouze na časové období od vstupu Portugalska 

do Evropského společenství po současnost, a to z následujících důvodů. Rok 1986 přinesl zásadní 

proměnu v trendu imigrace do Portugalska, jelikož přinesl zemi ekonomický rozvoj, velké množství 

zahraničních investic a růst infrastruktury, čímž zvýšil atraktivitu této země. Přibližně do této doby se 

také datuje začátek takzvané první vlny brazilské imigrace do země. Trend brazilské imigrace 

do Portugalska budu zkoumat především přes jeho druhou vlnu v letech 1998 – 2003 až po 

současnost a v závěrečné kapitole se pokusím nastínit jeho předpokládaný vývoj v blízké 

budoucnosti. Územní vymezení tématu je Portugalská republika. Jen okrajově se budu zabývat situací 

v Brazílii a to pak především v otázce historického vývoje vztahu obou zemí.  

Zaměřím se na různé aspekty brazilské imigrace v Portugalsku. Budu hovořit o motivech migrace, 

zapojení imigrantů na trhu práce, stereotypech spojených s Brazilci a především analyzovat proměny, 

jimiž prošla moderní brazilská imigrace do Portugalska (tedy od poloviny 80. let do současnosti). 

1.1 Metodologie 

Z metodologického hlediska práce bude případovou studií brazilské imigrace v Portugalsku po roce 

1986. Základní hypotézou je, že brazilská imigrace v období po roce 1986 prošla dvěma vlnami, které 

se zásadně odlišují v demografické struktuře přistěhovalců (věk, pohlaví, vzdělání). Pomocí 

diachronní komparace první a druhé vlny brazilské imigrace do Portugalska se pokusím dokázat, že 

zatímco v první vlně do Portugalska proudila kvalifikovaná pracovní síla, která pak nacházela 

uplatnění v terciéru či sekundéru, ve vlně druhé většina imigrantů pocházela z nižších sociálních 

a vzdělanostních vrstev a své uplatnění nacházela v méně kvalifikovaných pracích.  
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Při psaní práce využívám především cizojazyčných sekundárních zdrojů. Údaje v těchto zdrojích 

a tedy i v mé práci pochází ze sčítání obyvatel v letech 1991 a 2001 a tyto dva cenzy také považuji za 

rozhodující ukazatel v rozdílnosti obou vln imigrace. Tím, že z těchto dat také vycházejí prakticky 

všechny práce zabývající se danou problematikou, konstatují povětšinou velmi podobné závěry. 

Množství mnou použitých dat je zmiňováno v mnoha zdrojích, vybírala jsem tedy vždy ten, ve kterém 

byla problematika probraná nejhlouběji, a na který se nejčastěji odkazovali ostatní autoři. To je také 

důvod, proč často cituji delší pasáže ze stejného zdroje.  

V průběhu takzvané první vlny nebyl trend brazilské imigrace do Portugalska tak masivní jako ve vlně 

druhé a bylo mu tudíž věnováno mnohem méně prací. Právě kvůli absenci detailního průzkumu 

zabývajícího se touto vlnou, je kapitola o ní výrazně kratší, než ta o vlně druhé. 

Velká část třetí kapitoly pochází z primárního zdroje, průzkumu provedeného asociací Casa do Brasil 

v roce 2003, o který se opět opírají prakticky všechny práce věnované druhé vlně brazilské imigrace 

do Portugalska. Téma je tedy pozoruhodné mj. takřka naprostou názorovou jednotou autorů. 

Ve zkoumání migrace se setkáváme s mnohými limitacemi, a to především proto, že není možné 

přesně spočítat všechny imigranty, včetně těch, kteří žijí v cílových zemích nelegálně. Navíc v Brazílii 

neexistuje žádná komplexní databáze monitorující počty všech odjíždějících obyvatel. Nesrovnalost 

vykazují i počty povolení k pobytu a zápisy v katastru, proto je velmi důležité vždy brát v úvahu, 

odkud daná data pocházejí a stejně tak i rok, kdy byla publikována. 

Pro některé Portugalské instituce či právní normy neexistuje oficiální překlad do češtiny. V těchto 

případech jsem názvy uvedla v původním znění, s vlastním překladem v závorce.  

1.2 Charakteristika literatury 

Zatímco v Brazílii a Portugalsku tomuto tématu již bylo věnováno mnoho studií, průzkumů 

a akademických prací, v Čechách jeho komplexní zpracování chybí. Existuje několik málo prací 

přeložených do angličtiny, absolutní většina zdrojů je však psaná portugalsky. 

Mnou využité prameny jsou v naprosté většině sekundární a cizojazyčné. Většina prací, které 

používám, jsou akademické práce či kompendia případových studií jednotlivých aspektů brazilské 

imigrace v Portugalsku. Velká část informací je zároveň zveřejněna na oficiálních stránkách 

portugalské vlády Observatório da imigração, které shromažďují data, statistiky a odborné články 

týkající se imigrace. Vzhledem k deskriptivnímu charakteru práce se v problematice nesetkáváme 
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s velkou odlišností názorů. Většina prací zabývajících se touto tématikou oslavuje unikátní vztah mezi 

oběma zeměmi a jejich spolupráci napříč historií.  

Klíčovým zdrojem pro mě byla publikace vydaná v roce 2007 asociací ACIDI,  nazvaná  Imigração 

Brasileira em Portugal (Brazilská imigrace v Portugalsku). Tato práce byla organizována Jorgem 

Malheirosem a obsahuje 12 na sobě nezávislých studií, vypracovaných odborníky v oboru migrací. 

Většina těchto prací byla publikována i samostatně a často se v nich opakují stejná fakta. Tuto práci 

považuji za ústřední dílo zaměřené na zkoumanou problematiku, protože většina prací publikovaných 

na téma brazilské imigrace v Portugalsku cituje právě ze studií zařazených do této sbírky. Proto také 

na tuto práci budu často odkazovat. 

Další z knih, se kterými jsem pracovala, se jmenuje Incertas Relações, Brasil-Portugal no século XX 

(Nejisté vztahy, Brazílie-Portugalsko ve 20. století). Tato sbírka byla vydána v São Paulu a má 

podobnou strukturu jako  Imigração Brasileira. Autory této publikace jsou bývalí brazilští diplomaté. 

Oproti předchozí zmíněné publikaci je však psaná méně formálně a občas se tak fakta ztrácejí mezi 

množstvím vzletných frází a vyprávění osobních zkušeností ze služby. Je ovšem možné odsud čerpat 

fakta o důležitých smlouvách mezi oběma zeměmi a okolnostech jejich podpisu. 

Mimo tyto dvě sbírky jsem dále pracovala s několika publikacemi o historii obou zemí (Dějiny 

Portugalska, Dějiny Brazílie, Independencia do Brasil), s několika akademickými pracemi (Strategické 

partnerství Evropská unie – Brazílie) a množstvím studií a článků, zejména zveřejněných 

v portugalském časopise o migracích Revista das Migraçoões. Tento časopis je dostupný online přes 

stránky ACIME. Dalším internetovým zdrojem byl český portál Euroskop a stránky portugalského 

statistického úřadu. 

 Pro vysvětlení demografických pojmů jsem využila definic uvedených v knize V. Roubíčka Úvod 

do demografie. 

1.3 Použité pojmy a zkratky 

1.3.1 Použité pojmy 

Tato práce se zabývá problematikou migrace, k jejímuž pochopení je třeba znát význam některých 

základních demografických pojmů. Prvním z nich je prostorový pohyb (hybnost) a jeho základní typy: 

změny rozmístění obyvatelstva jsou vyvolány reprodukcí a prostorovým pohybem obyvatelstva 

(prostorová mobilita či hybnost), podle směru migrace se rozeznává vystěhování (emigrace) 
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a přistěhování (imigrace), jevy samostatné se nazývají vystěhovalectví a přistěhovalectví, každý 

z těchto jevů je zároveň jevem opačným, v závislosti na tom, ke které zemi jej vztahujeme.3 Migraci 

zkoumáme buď jako migrační akty ve vztahu k hranicím určité oblasti – migrace obyvatel vybraného 

územního celku, nebo jako migrační toky ve vztahu ke zdrojovým a cílovým oblastem – migrační 

proudy mezi dvěma územními celky. Migrace je v České republice chápána jako změna trvalého 

pobytu tj. změna bydliště. Podle mezinárodního vymezení je migrace takové přestěhování, kdy 

dochází společně se změnou místa obvyklého bydliště rovněž i k založení nového života. Založení 

nového života je chápáno jako vytváření nových společenských vazeb.4 Protiproudem emigrace je 

také reemigrace, kdy se dřívější emigranti navracejí zpátky do země původu.5 Nedobrovolná migrace 

je taková, kdy jsou jedinci donucováni ke stěhování veřejnou mocí (ať přímo nebo nepřímo). Mobilita, 

na rozdíl od pojmu migrace, zahrnuje všechny druhy pohybu a to včetně přechodných 

či periodických.6 Zůstávají-li imigranti separováni od většinové populace, tvoří komunity a často 

vzniká problém koexistence (soužití) domácího a přistěhovalého obyvatelstva, v krajním případě pak 

dochází k úplné segregaci přistěhovalců (násilné oddělení dvou populací žijících vedle sebe).7 

Základním ukazatelem migrace je takzvaná hrubá migrace, která je definována jako úhrn 

přistěhovalých do určité oblasti a vystěhovalých z téže oblasti za stanovené období. Rozdílem počtu 

přistěhovalých a vystěhovalých je migrační saldo.8 

Ve své práci budu hovořit o migraci vnější, která zahrnuje pohyby přes hranice vymezené oblasti, je-li 

tato oblast státním celkem, mluvíme také o zahraniční migraci. Tato migrace, na rozdíl od té vnitřní, 

mění počet obyvatel daného celku. 

Dalším důležitým aspektem jsou motivy migrace, mezi nimiž jsou nejčastější motivy ekonomické, 

politické a bezpečnostní, etnické a náboženské. V případě emigrace z Brazílie v posledních dekádách 

dalece převažuje motiv ekonomický.9 

                                                           
3
 Vladimír Roubíček, Úvod do demografie, (Praha: Codex, 1997), 257. 

4
 Jitka Langhamrová a Eva Kačerová, Demografie – materiály ke cvičením, (Praha: Oeconomica, 2008), s. 24. 

5
 Vladimír Roubíček, Úvod do demografie, (Praha: Codex, 1997), 262. 

6
 Ibid, 265. 

7
 Ibid, 266. 

8
 „Stěhování“, Oficiální stránky Českého statistického úřadu,  

http://www.czso.cz/cz/cisla/0/02/020100/stehovan.htm (staženo 19. 6. 2011). 
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1.3.2 Použité zkratky 

ACIDI: Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, Vysoké komisařství pro imigraci 

a mezikulturní dialog, je portugalskou vládní organizací a jeho misí je tvorba, exekuce a oceňování 

veřejných politik relevantních pro imigranty a etnické menšiny. Také má za cíl navazovat dialog mezi 

jednotlivými kulturami, etniky a vyznáními.10 

ACIME: Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas, Vysoké komisařství pro imigraci a 

etnické menšiny v Portugalsku. 

Autorização de permanência (AP): povolení k pobytu pro cizince, kteří vstoupí na území Portugalska, 

aniž by byli držiteli jakéhokoliv víza či povolení k pobytu, ale mají platnou pracovní smlouvu. Jestliže 

se cizinec prokáže touto smlouvou,  zapíše se k sociálnímu pojištění a bude splácet daně z něj 

plynoucí, bude jeho pobyt v zemi legalizován. Toto povolení je pouze dočasné a může být vydáváno 

nejdéle po dobu 5 let. Po uplynutí této doby je cizinec povinen zažádat o autorização de residência. 

Autorização de residência: povolení k pobytu cizincům, kteří mají platné vízum (dočasné povolení 

k pobytu), a kteří bydlí na portugalském území více než šest let (pro země mimo CPLP je tato doba 10 

let). 

CPLP: Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Komunita portugalsky mluvících zemí. 

EU: Evropská Unie. Pokud není specifikováno jinak, je tím myšlen celek všech současných 27 

členských států. 

ES: Evropské společenství. 

EUROATOM: Evropské společenství pro atomovou energii, založeno 25. Března 1957. 

IDICT: Instituto de Desenvolvimento e Inspecção Das Condições de Trabalho, Institut rozvoje 

a inspekce pracovních podmínek. 

IGT: Inspecção geral de Trabalho, Pracovní inspekce. 

                                                                                                                                                                                     
9
 Jorge Macaísta Malheiros, „Os Brasileiros em Portugal - A síntese do que sabemos“, in Imigração Brasileira em 

Portugal, ed. Jorge Macaísta Malheiros, (Lisabon: ACIDI, 2007), 23. 

10
„Sobre o ACIDI“, oficiální stránky organizace ACIDI, http://www.acidi.gov.pt/ (staženo 15. 12: 2011). 
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INE: Instituto Nacional de Estatística, Národní statistický institut. 

Itamary: Brazilské Ministerstvo zahraničních věcí, sídlící v paláci Itamary ve městě Brasilia. 

Mercosur: Mercado Comum do Sul, společenství volného obchodu mezi Argentinou, Brazílií, 

Paraguají, Uruguají a Venezuelou (přidružené státy Bolívie, Chile, Kolumbie, Ekvádor a Peru), které 

vzniklo 26. března 1991. 

PALOP: Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, Africké země, jejichž oficiálním jazykem je 

Portugalština. 

SEF: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, služba kontrolující pohyb lidí přes hranice, pobyt a aktivity 

cizinců v Portugalsku. 

1.4 Historický vztah Portugalska a Brazílie a významné mezníky 

Letité bratrství mezi Portugalskem a Brazílií bylo v nedávné minulosti mnohokrát oslaveno. V roce 

2000 uplynulo 500 let od prvního vylodění v Brazílii, na přelomu let 2007 a 2008 to bylo 200 let od 

exilu portugalského trůnu v Brazílii a zároveň 400 let od narození významného misionáře a politika 

otce Anónia Viery.11 

Počátek zmíněného bratrství leží v roce 1500, kdy se portugalští mořeplavci pod vedením Pedra 

Álvares Cabrala poprvé vylodili v místech, kde později vznikl přístav Porto Seguro. První kontakty 

s původními obyvateli Brazílie probíhaly na velmi přátelské bázi. Domorodci byli klidní, s mořeplavci 

nebojovali a se zájmem se dokonce zúčastnili první mše na brazilském území.12 V průběhu kolonizace 

se však vztahy začaly zhoršovat.  

Hlavní události relevantní pro vztah obou zemí se udály po začátku 19. století. V té době byla Brazílie 

ve velmi špatné ekonomické situaci, její hospodářství stálo pouze na pěstování bavlny a cukrové 

třtiny a techniky používané v těchto odvětvích byly velmi zaostalé. Jediné místo s vybudovanou 

                                                           
11 

Roberto Carneiro, předmluva ke knize Imigração Brasileira em Portugal, Jorge Macísta Malheiros, (Lisabon: 

ACIDI, 2007), 8. 
12

 „Carta do Rei de Portugal mandada ao Rei de Castela acerca da viagem e sucesso da Índia“, oficiální stránky 
Centenário do Descobrimentodo Brasil - Memórias da Comissão portuguesa, 
http://www.archive.org/stream/dodescobrimento00portrich#page/35/mode/1up (staženo 31. 5. 2011). 



19 

 

strukturou společnosti a relativní vzdělaností bylo Rio de Janeiro.13 Po pádu vlasteneckého hnutí 

Inconfidencie se zvedlo mnoho nových hlasů volajících po samostatnosti v ideálech Francouzské 

revoluce.14 Pomoc těmto hnutím nakonec přišla ve velmi neočekávané podobě. 

Když v Evropě vypukly Napoleonské války, Portugalsko bylo oficiálně považováno za neutrální. Jelikož 

však nerespektovalo kontinentální blokádu uvalenou na Velkou Británii, dostalo se do sporu s Francií. 

Napoleon proto vydal 12. srpna 1807 ultimátum, podle kterého mělo Portugalsko do 1. září vykázat 

britského vyslance a všechny lodě ze svých přístavů, vyhlásit Velké Británii válku a zatknout všechny 

Brity žijící na jeho území. V časovém tlaku se princ regent João Pedro rozhodl zachovat staré 

partnerství s Velkou Británií a strategicky ustoupit s celým dvorem do své největší kolonie, aby tak 

zachránil Braganzskou dynastii. V Portugalsku byla jmenována pětičlenná regentská vláda a lid byl 

instruován, aby neodporoval okupačním vojskům.15 První zástupci šlechty dorazili do Brazílie 22. 

ledna 1808. 

Pobyt královského dvora přinesl Brazílii mnoho financí, jelikož příslušníci šlechty zde utráceli své 

renty, především však vyvázal brazilskou ekonomiku z portugalského monopolu. Spojené státy 

americké i Velká Británie otevřely své trhy obchodu s Brazílií. Dokument Carta Régia z ledna roku 

1808, který otvíral brazilský trh tomu britskému, je považován za první velký krok směrem 

k nezávislosti Brazílie.16 Během svého pobytu v Brazílii si princ regent přisvojil nový titul, Princ Regent 

Portugalského království a Brazilského království. Portugalsko a jeho kolonie bylo přejmenováno 

na Spojené království Portugalska, Brazílie a Algarve.17 Z právního hlediska tedy Brazílie přestala být 

kolonií. 

Po pádu Napoleona v Evropě začala v Brazílii propukat republikánská povstání podpořená narůstající 

averzí k portugalskému dvoru. Vrcholem úspěchů monarchie bylo jejich potlačení a korunovace 

prince regenta na Joãa VI., krále Brazílie a Portugalska.18 V průběhu roku 1820 dorazily 

do Portugalska revoluční myšlenky ze Španělska a feudalismus se začal pomalu rozpadat. V půlce září 

byl Lisabon ovládnut revolucionáři, jejichž zvolené zastupitelstvo poslalo králi do Brazílie dopis, 

                                                           
13

 Jan Klíma, Dějiny Brazílie (Praha: Lidové noviny, 1998), 136. 

14
 Maria Candida Proença, M. C.: Independencia do Brasil, (Lisabon: Ediçoes Colibri, 1999), 14. 

15
 Jan Klíma, Dějiny Brazílie, 156. 

16
 Proença, Independencia do Brasil, 22. 

17
 Ibid, 26. 

18
 Klíma, Dějiny Brazílie, 157. 
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žádající o uznání státního převratu a jeho okamžitý návrat do Evropy. Král tuto žádost odmítl se 

vzkazem, že se do země vrátí, až tam bude obnoven pořádek.19 V mezičase se situace začala opět 

vyostřovat v Brazílii, kde se v mnohých státech začala šířit protiabsolutistická revoluce, mnohdy 

spojená s voláním po úplné nezávislosti na Portugalsku. Dne 26. února 1821 vydali povstalci 

ultimátum požadující přijetí nové liberální ústavy a postavení revolucionářů do čela státu. Král v té 

době už nebyl dostatečně silný, aby tomuto ultimátu vzdoroval a pověřil svého syna Pedra, aby jej 

přijal. Zároveň slíbil, že Brazílie přijme stejnou ústavu, jaká bude zavedena v Portugalsku.20 

Po těchto událostech byl král nucen vrátit se do Portugalska. Učinil tak 26. dubna 1821 a v Brazílii, 

nacházející se v hluboké ekonomické krizi, zanechal svého syna, prince regenta Pedra. V důsledku 

dokumentu z října 1821, zvaného Carta de Lei byla v Brazílii vytvořena nová politická, vojenská 

a finanční samospráva. Ve všech provinciích byly vytvořeny Juntas Provisórias do Governo (Provizorní 

vládní chunty), podřízené králi.21 Tím se stala přítomnost prince regenta v zemi zbytečnou a Dom 

Pedro se měl vrátit do Evropy a dokončit zde své vzdělání. Tyto kroky však revolucionáři považovali 

za popření svých separatistických snah a vedly k jakémusi rozštěpení brazilského území. Zatímco 

sever zůstal věrný králi, separatistický jih podporoval Dom Pedra. Vzhledem ke špatnému zacházení 

ze strany portugalského dvora však brzy i tradičně loajální státy začaly přecházet na stranu 

separatistů.22 V květnu stát Bahia vydal deklaraci, že se připojuje k nově sjednocené Brazílii a nebude 

v žádném smyslu podřízen Portugalsku. Připojil se tak k provinci Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande 

do Sul a Minas Gerais, což znamená, že kromě provincií Pernambouco a Pará měl Dom Pedro I. 

podporu celé Brazílie. V reakci na to Dom Pedro 3. června 1822 inicioval tvorbu Ústavodárného 

a legislativního shromáždění, které mělo vyjednat Brazilskou autonomii uvnitř unie s Portugalskem. 

V následujících jednáních se však stalo evidentním, že jediným řešením je definitivní rozdělení.23 

Situace se urychlila vydáním ultimáta ze strany portugalské vlády, která hrozila vysláním ozbrojených 

jednotek do Brazílie, jestliže se princ do 30 dnů nevrátí do Portugalska. Tím, že neuposlechne 

ultimátum, také automaticky ztrácí nástupnické právo.24 

                                                           
19

 Jan Klíma, Dějiny Portugalska, (Praha: Lidové noviny, 2007), 249. 

20
 Klíma, Dějiny Brazílie, 160. 

21
 Proença, Independencia do Brasil, 36. 

22
 Ibid, 38. 

23
 Ibid, 39. 

24
 Klíma, Dějiny Brazílie, 177. 
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Reakcí na tyto výhružky byla slavná scéna z Ipiranga River dne 7. září 1822 kdy princ Pedro slavnostně 

prohlásil: „Na mou krev, na mou čest a při Bohu, zajistím Brazílii nezávislost.”. Potom zvolal „Nastal 

čas! Nezávislost, nebo smrt. Jsme odděleni od Portugalska!".25 Tato slova se stala brazilským 

vyhlášením nezávislosti a motem boje země za emancipaci. 1. prosince 1822 byl Dom Pedro 

korunován prvním Brazilským císařem a o dva roky později byla sepsána nová ústava. 

Sedmým zářím 1822 tedy končí společná část historie obou zemí. Následující vztahy už probíhají 

pomocí smluv mezi dvěma suverénními, nezávislými státy. 

1.5 Politický vývoj Brazílie 

Brazílie je jediné území na západní hemisféře kolonizované Portugalci a prošlo tak zásadně odlišným 

historickým vývojem než okolní země. Boj za nezávislost zde proběhl zcela odlišně než v ostatních 

jihoamerických koloniích, což ovlivnilo vývoj země po zbytek historie.26  

Vznik císařství v roce 1822 oddálil případné desintegrační tendence a vyplnil hrozící mocenské 

vakuum. Na rozdíl od ostatních zemí regionu zde nedošlo k revoluční změně sociálního ani 

politického uspořádání. V důsledku rostoucího společenského napětí ohledně přetrvávajícího otroctví 

se v Brazílii od poloviny 19. století zvýšil počet imigrantů z Evropy. Problematika otroctví nakonec 

dovedla zemi k vojenskému převratu v roce 1889 a vyhlášení republiky v Brazílii. Tento nový režim byl 

inspirován USA, o čemž svědčí i změna názvu na Spojené státy Brazílie. V nové ústavě z roku 1891 

byla také zavedena odluka státu od církve, prezidentský systém, velká autonomie jednotlivých 

federativních států a přímé volební právo pro všechny muže nad 21 let.27 

Brazilská 1. republika v letech 1889-1930 (zvaná také republika oligarchů) Brazílii velmi odlišuje od 

ostatních států regionu, jelikož se zde neustavila žádná dlouhodobá osobní diktatura. Ve 20. letech 

20. století režim dosáhl svých mezí a začaly se zde projevovat nové tendence a ideologické přístupy. 

Ekonomické problémy způsobené krizí roku 1929 přinesly eskalované sociální napětí, jehož vrchol 

v Brazílii nastal v roce 1930, kdy Getúlio Vargas nastolil nový systém. V roce 1934 byl sice zvolen 

řádným prezidentem, ale o tři roky později provedl puč, kterým s podporou armády ustavil Nový stát 

(Estado Novo), který byl diktaturou s příklonem k nacionalismu, korporativismu a některým prvkům 

fašismu. Existují diskuse o inspiraci Salazarovým Portugalskem, které se prohlásilo za Nový stát už 
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o několik let dříve. I přes podobnost obou diktatur se však politiky a cíle obou diktátorů zásadně lišily. 

Nesporným faktem zůstává, že Vargas sympatizoval s vládou pevné ruky a otevřeně obdivoval 

Salazarův režim v Portugalsku, Mussoliniho režim v Itálii i Hitlerův režim v Německu.28 Tato 

náklonnost byla zároveň podpořena vlivem početných národnostních menšin z těchto zemí. Přesto se 

v roce 1942 Brazílie připojila do protihitlerovské koalice a dokonce vyslala expediční jednotky do boje 

na italské frontě. 29 

Poválečnou demokracii v Brazílii měla garantovat nová ústava z roku 1946. Ta započala období 

nazývané jako „populistická“ případně „rozvojářská“ republika, které bylo poznamenáno politickou 

nestabilitou a častými pokusy o státní převrat. V roce 1964 se moci chopili generálové a zůstali 

u ní následujících 20 let. Častým politickým nástrojem této doby byla manipulace masami a přenášení 

sporů do ulic. Také se však toto období vyznačuje závratným ekonomickým růstem, migrací z venkova 

do továren ve městech a vznikem aglomerací. Armáda zavedla nový režim, který si kladl za cíl uklidnit 

situaci, odstranit korupci a ozdravit veřejné finance. Původně silně restriktivní režim se začal 

postupně demokratizovat, od roku 1969 neslo území název Brazilská Federativní republika. Proces 

demokratizace se však ukázal dosti složitým, jelikož zemi v té době provázely nepříznivé a stále se 

zhoršující ekonomické podmínky. V roce 1985 bylo dovršeno uvolňování diktatury a do čela země byl 

zvolen civilní prezident. V roce 1988 byla po dlouhých složitých jednáních přijata nová ústava. Období 

mezi roky 1985 a 1994 provází nestabilita, jež fakticky končí až zvolením Fernanda H. Cardosa 

za prezidenta a jeho plánem stabilizace hospodářství, jež se stal základem pro konsolidaci 

demokratického režimu a rámcem pro neoliberální politiku jeho vlád v letech 1995-2002.30 

Na podzim roku 2002 byl do prezidentské funkce zvolen Luiz Inácio Lula da Silva, představitel levicové 

opozice a výrazný kritik politiky svého předchůdce. Poslední prezidentské volby proběhly v říjnu roku 

2010 a přinesly Brazílii první prezidentku, kandidátku za Partido dos Trabalhadores (Strana 

pracujících), Dilmu Rousseff. 

1.6 Brazílie a Portugalsko ve vztahu k evropské integraci 

Na tomto místě jen velmi stručně zmíním okolnosti zapojení Portugalska do evropské integrace a 

vznik partnerství mezi Brazílií a Evropskou unií. Těmto tématům se nebudu věnovat do hloubky, 

jelikož se mnou zkoumané problematiky dotýkají jen okrajově. 
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1.6.1 Brazílie na cestě ke strategickému partnerství 

Již od počátku Evropské integrace probíhaly mezi Brazílií a vznikajícím společenstvím rozsáhlé debaty 

o spolupráci. Rodící se unie byla pro Brazílii důležitým ekonomickým partnerem a zároveň vzorem pro 

vlastní integraci v teritoriu. Evropské společenství, potažmo Evropská unie zase v Brazílii spatřovala 

významného ekonomického partnera31. Již od počátku jednání o spolupráci musela Brazílie vyvažovat 

vliv Spojených států s vlivem evropským a hledat kompromisy mezi partnerstvím s EU a vlastní 

regionální integrací ve skupině Mercosur.32 

Formální diplomatické vztahy mezi EHS a Brazílií byly navázány v květnu 1960 a v roce 1961 Brazílie 

navázala spolupráci s EUROATOMem. Podepsání Římských smluv přineslo v Brazílii rozporuplné 

reakce a vzájemná jednání mezi oběma celky často narážela na problém nedostatečného otevření 

evropského trhu brazilskému zboží. V červenci roku 2001 byl Evropskou unií přednesen návrh 

na otevření trhu státům Mercosuru. Návrh však nebyl v jednotlivých státech přijat, jelikož opět 

neobsahoval dostatečné úlevy na zemědělské produkty. 33 

Průlom jednání přišel 4. července 2007, kdy bylo mezi Brazílií a Evropskou Unií, na Lisabonském 

prvním summitu EU-Brazílie, podepsáno strategické partnerství, jehož hlavními body byla spolupráce 

ve vědě a technice, trvale udržitelný rozvoj, klimatické změny, vzdělání, energetika, migrace 

a posilování efektivního multilateralismu.34 v prosinci 2008 proběhl druhý summit v Riu de Janeiro, 

na kterém byl schválen společný akční plán, který konkretizoval vzájemnou spolupráci. V oblasti 

migrace se zde obě strany zavázaly k lepší organizaci pozitivního migračního toku a efektivnímu 

řešení ilegálního přistěhovalectví. Priorita zde také byla přisouzena snaze o zavedení bezvízového 

styku a rozvoji programu studentské a učitelské výměny v rámci programu Erasmus Mundus.35 

1.6.2 Portugalská integrace 

Portugalsko se stalo členskou zemí Evropského společenství v roce 1986, aniž by jeho vstupu 

předcházelo referendum. Integrace byla spojena s výraznými ekonomickými změnami - finance 

z fondů EU země využila na podporu investic a na programy zaměřené na rozvoj infrastruktury nebo 
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také na modernizaci zemědělství a rybolovu.36 Po roce 2000 se začala zhoršovat ekonomická situace, 

což mimo jiné vedlo k napomenutí od Evropské komise, která tamní vládu pokárala za neplnění Paktu 

růstu a stability.37 Ve stejném roce také Portugalsko předsedalo Evropské unii a hlavními body 

jednání byla regionální politika, finanční kontrola, finanční a rozpočtová ustanovení, spolupráce 

v oblasti justice a vnitřních vztahů, volný pohyb osob a zemědělství a přístupová jednání s deseti 

potenciálními členskými státy. Členství Portugalska v EU posílilo atlantickou dimenzi evropského 

kontinentu (Portugalsko je zakládajícím členem NATO), ale zároveň otevřelo nové možnosti v Africe 

a Americe, s jejichž zeměmi má Portugalsko historické a trvající vazby.38 

1.7 Smlouvy upravující vzájemné vztahy mezi oběma zeměmi 

Ve dvacátém století probíhala mezi oběma zeměmi živá debata, provázená mnoha deklaracemi 

o přátelství a snahami o spolupráci, tyto snahy však bohužel často zůstávaly na úrovni politické 

rétoriky. Dialog mezi oběma zeměmi měl ve 20. století především tři cíle: vyrovnání práv a povinností 

Portugalců a Brazilců v obou zemích, uvádění v platnost některých právních nástrojů potřebných 

k nastolením užší spolupráce a vetší a konkrétnější sblížení obou kultur, prohloubení ekonomické 

spolupráce39. Nápad  institucionalizovat jedinečný vztah obou zemí existoval napříč historií. První 

krok k ustavení Brazilsko-Portugalské komunity proběhl v roce 1908 na konferenci na Akademii věd 

v Lisabonu, kde bylo navrženo vytvoření jednotného politického systému pro obě země. V průběhu 

druhého desetiletí 20. století se dokonce začala objevovat myšlenka o vytvoření luso-brazilské 

konfederace, proti tomuto návrhu se však ihned zvedla poměrně silná vlna odporu a myšlenka nikdy 

nevešla v praxi. Intelektuální spolupráce obou zemí však byla potvrzena vznikem Katedry brazilských 

studií na univerzitě v Lisabonu v roce 1916.40 

V roce 1922 navštívil portugalský prezident José de Almeida Brazílii u příležitosti oslav stého výročí od 

osvobození. To přineslo v jihoamerickém státě novou vlnu sympatií k Portugalsku. Průlom ve 

vzájemné reflexi obou zemí přinesla v roce 1934 také kniha brazilského spisovatele Gilberta Freyre 

Casa Grande e Senzala a o šest let později i O mundo que o Portugues criou, které hovoří 

o koloniálních časech a o podílu Portugalců na vytvoření Brazílie jako fungujícího státu. V těchto 
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knihách se často setkáváme s pojmem luso-tropikalismus, který vyjadřuje míšení tropické 

a portugalské kultury.41 

V období druhé světové války se vztahy mezi oběma zeměmi nadále rozvíjely a v květnu roku 1944 

brazilský velvyslanec v Lisabonu João Neves da Fontoura navrhl projekt na zavedení stejných práv pro 

Brayilce v Portugalsku, jako mají Portugalci (až na konkrétní výjimky stanovené ústavou). Na tento 

dokument v říjnu reagovala portugalská vláda, která vyžadovala reciprocitu takového vztahu, což 

odsoudilo projekt k zániku, jelikož brazilská konstituce upírá cizincům mnoho práv.42 Ve stejném roce 

bylo v Portugalsku otevřeno nakladatelství Livros do Brasil a brazilská literatura se tak začala dostávat 

do portugalského povědomí.43 

V říjnu roku 1945 proběhl v Brasilii vojenský převrat generála Vargase a jednání mezi oběma zeměmi 

tak byla dočasně přerušena. V červnu roku 1951 byla portugalskému velvyslanci v Riu de Janeiru 

předána nová verze projektu z roku 1944, která byla přijatelnější, jelikož nová brazilská ústava z roku 

1946 už nekladla na cizince na svém území tak silné restrikce. Návrh také obsahoval klauzuli 

o společném diskutování internacionálních otázek.44 

Smlouva byla nakonec po drobných úpravách podepsána v listopadu roku 1953 v Riu de Janeiru pod 

názvem Acordo de Amizade e Consulta (Smlouva o přátelství a konzultaci). Její základní principy byly: 

vzájemná konzultace v mezinárodních otázkách společného zájmu, volný pohyb a usidlování obyvatel 

mezi oběma zeměmi, stejná práva občanů obou národů (kromě případů přímo určených ústavou) 

a zacházení s občany druhé smluvní země jako s nação mais favorecida (s nejzvýhodněnějším 

národem).45 V roce 1948 také byla mezi oběma zeměmi uzavřena dohoda o intelektuální spolupráci, 

která zajišťovala výměnu informací mezi vzdělávacími institucemi a osobnostmi kultury obou zemí. 

Tato smlouva byla později v roce 1966 rozšířena o spolupráci v oblasti nových médií (televize, rádio, 

kinematografie). V roce 1988 k ní byl připojen protokol zavádějící cenu za literaturu Luís de Camões, 

udělovanou ročně jednomu portugalsky píšícímu autorovi.46  
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V roce 1960 brazilský prezident Juscelino Kubitschek de Oliveira nabídl Salazarovi zavedení 

mechanismu, podle kterého bude Brazílie a Portugalsko mít společný hlas na mezinárodní půdě. 

Portugalský diktátor návrh odmítl, jelikož se nechtěl zapojit do brazilských problémů na americkém 

kontinentu.47 Obě země se dostaly do neshody v otázce dekolonizace. Brazílie se sice na půdě OSN 

nikdy otevřeně nepostavila proti Portugalsku a souhlasila s nazýváním kolonií zámořskými 

provinciemi, její odpor byl však evidentní, jelikož se toto označení neocitlo v jediném oficiálním 

dokumentu. Brazílie tímto dávala Portugalsku najevo, že veškeré speciální politiky se vztahují pouze 

na kontinentální Portugalsko, Azory a Madeiru.48 Koloniální války negativně poznamenaly vztah obou 

zemí a v období mezi lety 1958 a 1974 byla spolupráce poškozena vzájemnou nedůvěrou. 

V roce 1966 vešel v platnost Novo Acordo Comercial (Nová obchodní dohoda), který upravoval 

obchodní vztah obou zemí, rušila používaný systém kvót a zavedla systém liberalizace obchodu mezi 

oběma zeměmi. V červenci roku 1969 podnikl portugalský premiér Marcelo Caetano první oficiální 

návštěvu Brazílie. Sedmého listopadu 1971 byla podepsána smlouva garantující rovná občanská 

práva občanům obou smluvních zemí, žijících na území té druhé smluvní země po dobu delší než 5 

let. Na druhé oficiální návštěvě portugalského premiéra v Brazílii v květnu roku 1991 byla ustanovena 

pravidelná setkání předsedů vlád obou zemí a byla zde přijata nová rozšíření spolupráce, obzvláště 

v oblasti ekonomiky a politiky.49 Další smlouvy podepsané při této příležitosti definovaly spolupráci 

v oblastech sociální bezpečnosti, boje proti drogám a psychotropním látkám a oslavování 

Descobrimentos (zámořské objevy). Dále byla sestavena skupina pro kooperaci a konzultaci. V roce 

1996 se také uskutečnila myšlenka z roku 1989 na vytvoření Comunidade dos países da Língua 

Portuguesa (Komunita portugalsky mluvících zemí). Postupné navyšování vzájemných investic také 

vedlo k tomu, že se Portugalsko v roce 1998 stalo třetím největším zahraničním investorem 

do brazilské privatizace50 (především díky investici do privatizace brazilského Telecomu v hodnotě 4,2 

miliardy dolarů).51 

V roce 2000 byla podepsána nová Smlouva o přátelství, spolupráci a konzultaci u příležitosti 500 let 

od objevení Brazílie. Tato smlouva byla symbolicky podepsána v brazilském Porto Seguro 
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a představuje důkaz trvanlivosti dobrých vztahů mezi oběma zeměmi. Dokument navazuje na výše 

zmíněnou úmluvu z roku 1953, klade důraz na rovnoprávnost migrantů, uznávání titulů a specializací, 

spolupráci v oblasti unifikace portugalštiny, zvýšení vzájemných investic a zajištění volného přístupu 

migrantů ke všem zaměstnáním. Dalším z bodů vzájemné spolupráce bylo sblížení soudních 

mechanismů zabývajících se ilegální imigrací v obou zemích.52 

S masivním rozvojem migrace bylo samozřejmě třeba i mnoho smluv regulující tento trend. Od 

poloviny 80. let byly aplikovány politiky, které pomáhají imigrantům integrovat se v cílové zemi, 

především pak dokumenty, které pomáhají těm, kteří zde žijí nelegálně.53 Tyto politiky měly imigranty 

aktivně zapojit do politické, ekonomické, kulturní a sociální sféry. V Portugalsku v posledních dvou 

desetiletích proběhlo několik procesů pomáhajících imigrantům legalizovat jejich pobyt v zemi. Stalo 

se tak v letech 1992/3, 1996, 2001 (vydávání Autorizacoes de Permanencia - AP), 2003 a 2004. Kromě 

legalizace pobytu se mnohé organizace také snaží zapojit imigranty na pracovní trh a přerušit jejich 

napojení na šedou ekonomiku. Sedmého listopadu 2003 byl, jako jeden ze tří bilaterálních smluv 

podepsaných v ten den, podepsán takzvaný Acordo Lula (Acordo entre a República Federatíva 

do Brasil e a República Portuguesa sobre a Contratação Recíproca de Nacionais, Smlouva mezi 

Brazilskou federativní republikou a Portugalskou republikou o vzájemném najímání občanů).54 Další 

dvě smlouvy z toho dne pojednávaly o potlačování obchodu s drogami a psychotropními látkami 

a o usnadnění pohybu osob. Acordo Lula vychází z výše zmíněné Smlouvy o přátelství, spolupráci 

a konzultaci mezi Portugalskem a Brazílií z dubna 2000 a zahajuje rozsáhlý proces legalizace poměrů 

brazilských imigrantů (jelikož se smlouva vztahovala pouze na část z celkového úhrnu imigrantů 

v zemi, vzbudila mezi veřejností smíšené reakce). Smlouva stanovila postup pro získání povolení 

k pobytu v Portugalsku, do kterého se předem registrovalo přibližně 30 tisíc Brazilců žijících nelegálně 

na území státu.55 

 Byly stanoveny tři základní kroky potřebné k obdržení dokumentace legalizující pobyt v zemi. Prvním 

krokem je, že Brazilec musí dokázat, že do země přijel před 11. Červencem 2000, tedy dříve než před 

třemi měsíci, a musí zaplatit pokutu za svůj nelegální pobyt v zemi (mezi 80 a 700 eury, podle doby, 

o kolik překročil bezvízové maximum 90 dnů). Poté, co imigrant dokáže svůj pobyt, musí jeho 
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zaměstnavatel předložit pracovní smlouvu IGT (Generální inspekci práce). Jestliže inspekce práce 

přijme tuto smlouvu za platnou, musí se imigrant dostavit na jeden ze tří vybraných konzulátů ve 

Španělsku, kde mimo veškeré předem pořízené dokumenty prezentuje také svůj výpis trestního 

rejstříku a shrnutí svého zdravotního stavu. Složitost tohoto procesu a skutečnost, že je nutné platit 

pokutu za nelegální pobyt v zemi, odradila mnoho Brazilců od jeho absolvování, což zapříčinilo, že 

v Portugalsku stále mnoho z nich žije nelegálně.56 

Brazilci také využívají výhod, vztahujících se na všechny cizince, které umožňují legalitu pobytu 

pracovníků, kteří mají platnou pracovní smlouvu, registrovanou u Generální Inspekce práce před 30. 

listopadem 2001. Upravující předpis v roce 2004 otevřel periodu registrace nelegálně pracujících 

v ACIME, které umožňovalo legalizaci těch, kteří platili daně a sociální pojištění nejméně po dobu tří 

měsíců a těch, kteří je neplatili vinou zaměstnavatele.57 

Situace, kdy v Portugalsku stále přebývalo mnoho Brazilců vedla k tomu, že se brazilské Ministerstvo 

zahraničních věcí chopilo iniciativy návrhem podpisu bilaterální smlouvy mezi oběma zeměmi, která 

vešla v platnost 19. 10. 2003. Množství nelegálních pracovníků se tak opět otevřela cesta k získání 

povolení k pobytu. Dokument povoluje získání pracovního víza Brazilcům, kteří nelegálně pobývají 

v Portugalsku, a Portugalcům ve stejné situaci v Brazílii. Tisíce rodin této možnosti využily, stejně tak 

jako článku sedm dokumentu, který říká, že pracovníci mohou být doprovázeni svou jádrovou 

rodinou do cílové země. Smlouva také umožňuje volný pohyb osob mezi oběma zeměmi po dobu 

kratší než 90 dní.58 

Casa do Brasil v Lisabonu, největší oficiální organizace brazilských imigrantů v Portugalsku, na svých 

internetových stránkách zpřístupnila řadu návodů a podmínek k obdržení práce v obou zemích, kde 

zdůrazňuje důležitost pracovní smlouvy, nebo příslibu pracovní smlouvy k obdržení pracovního víza. 

Také je zde možno nalézt parametry, jež musí splňovat zaměstnavatelé těchto imigrantů. I v případě 

výpomoci v domácnosti se zaměstnavatel podle práva zodpovídá za placení výdajů a sociálního 

pojištění.59 Pracovníci mají v obou zemích stejná práva a pracovní podmínky jako zdejší obyvatelé a to 
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především v oblasti bezpečnosti práce a hygieny.  Jestliže se zaměstnavatelé chovají v rozporu s touto 

smlouvou, budou postiženi pokutou, jejíž výše je stanovena zákonem. 

Třeba také upřesnit, že možnost legalizace se vztahovala pouze na imigranty, kteří přišli do dne 11. 

července 2003, data podpisu smlouvy. Všechny osoby, které chtějí emigrovat po tomto datu, tak 

musí učinit legální cestou, přes vydání pracovního víza. Smlouvou se také obě země zavázaly 

k výměně informací o pracovních příležitostech pro pracovníky z partnerské země, stejně jako 

o disponibilitě pracovníků. Portugalsko se v duchu spolupráce zavázalo nevykazovat nelegální 

brazilské přistěhovalce až do doby, kdy budou ukončeny všechny formality potřebné k jejich 

legalizaci.60 

V roce 2007 přibyl mezi smlouvy regulující migrace nový zákon regulující imigraci, pobyt, vstup a 

odchod ze země, který mimo jiné garantuje imigrantům právo přivézt si s sebou svou rodinu. V jeho 

důsledku přijelo do Portugalska v roce 2008 rekordní množství Brazilců.61 

2 Imigrace v Portugalsku, brazilský případ 

2.1 Fáze imigrace do Portugalska 

Krátkou historii imigrace do Portugalska je možné rozdělit do čtyř hlavních období. První fáze začala 

v důsledku karafiátové revoluce v roce 1974 a pokračovala do poloviny 80. let. Kolaps portugalského 

koloniálního impéria přivedl množství imigrantů z bývalých kolonií, především z Kapverd, Guiney-

Bissau a Angoly.62 

Druhá fáze, rozebíraná v této práci, začala rokem 1986, kdy Portugalsko vstoupilo do Evropského 

společenství. V této fázi vzrostl poměr imigrantů ze zemí PALOPu a Brazílie, imigrace se začala 

diversifikovat; snížil se počet Kapverďanů a rostl například počet Číňanů a Indů. V devadesátých 

letech celkové přistěhovalectví pokleslo v důsledku zpomalení ekonomického růstu. V reakci na tento 

pokles bylo zavedeno množství politických reforem vedoucích k eliminaci rozdílů mezi obyvateli 

a imigranty a ke snížení počtu nelegálních přistěhovalců. Avšak význam imigrace pro Portugalsko byl 
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stále podceňován až do roku 1995, kdy byl zaveden první oficiální úřad pečující o imigranty – Alto 

Comissário para a  Imigração e as Minórias Étnicas (Vrchní komisařství pro imigraci a etnické 

menšiny). Třetí fázi, probíhající v pozdních 90. letech, poznamenal nárůst imigrace z východní Evropy. 

Na přelomu milénia proběhl boom imigrace do Portugalska, především mezi lety 2000 a 2002 opět 

významně narostl počet imigrantů z východní Evropy, čemuž pomohlo i zapojení země 

do Schengenského prostoru, umožňující legálním imigrantům volný pohyb vrámci členských zemí.63 

Poslední fáze je silně poznamenána ekonomickou recesí a pokračuje dodnes. V této fázi zásadně 

opadla imigrace z Afriky a Evropy, jediný proud, který si zachoval svou sílu, je imigrace z Brazílie.64 

2.2 Národnostní a demografické složení imigrace v Portugalsku 

Demografické složení imigrace se stalo v průběhu posledních desetiletí předmětem mnoha studií. Jev 

je však velmi proměnlivý a statistiky se meziročně diametrálně liší. Vzhledem k nelegální imigraci jsou 

také počty imigrantů velmi podhodnocené. Většina prací na tuto tématiku však vychází ze statistik 

INE (Instituto Nacional de Estatística, Národní statistický institut), ze sčítání obyvatel a několika 

průzkumů vedených formou dotazníků. 

Následující odstavce zabývající se demografickým složením imigrace v Portugalsku vycházejí rovněž 

ze statistik INE. Údaje pocházejí z let 2006 a 2009. Novější statistiky nejsou zatím k dispozici, přestože 

v roce 2011 proběhlo další Sčítání obyvatel. Jeho výsledky však ještě nebyly analyzovány.  

V roce 2009 pocházelo 24 % imigrantů ze zemí EU, 76 % ze zemí mimo ni. Celkový počet cizinců 

žijících v Portugalsku byl ve stejném roce spočítán na 436 019 (z celkového počtu 10 637 713 

obyvatel). V tomto roce byly vydány následující počty povolení k pobytu: Brazilci (23 138), Rumuni 

(8111), Kapverďané (4575), Ukrajinci (2362), občané Velké Británie (2154), Číňané (1947), Angolané 

(1543), Moldavané (1533) a Bulhaři (1519).65 V případě Brazílie představuje toto číslo poměrně 

zásadní propad oproti boomu roku 2008, který byl způsobený výše zmíněným novým zákonem 

upravujícím migrace z roku 2007. Zatímco v roce 2007 bylo legalizováno pouze 11 564 Brazilců, v roce 

2008 toto číslo vystoupalo na rekordních 32 751. U ostatních národností tuto zásadní proměnu 

neregistrujeme a počet jim vydávaných povolení k pobytu se v posledních letech snižuje. Počet 
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Brazilců, jimž byla udělena dlouhodobá víza, je však oproti ostatním národům znatelně nižší (11,7 % 

oproti například Guiney Bissau a Kapverdám, které dohromady dosáhly 42,2 % dlouhodobých víz).66 

Z legální imigrace na území Portugalska bylo 51,6 % mužů a 48,4 % žen. Tento poměr zapříčiňují 

především imigranti z Afriky, u kterých výrazně převládá množství mužů.67 V případě Brazílie 

v posledních letech lehce převládají ženy (viz rozebráno dále v textu). Podle průzkumů se ženy 

dožívají vyššího věku, což zvyšuje jejich podíl na celkovém úhrnu imigrantů. 

Zajímavé je také, že imigranti vykazují mnohem mladší populaci. Zatímco mezi Portugalci bylo v roce 

2006 17,3 % lidí v postproduktivním věku (nad 65 let věku), mezi imigranty jich bylo pouze 4,7 %.68 

9,1 % živě narozených v Portugalsku tvořily děti, jejichž matka byla příslušnicí jiné národnosti. 

Brazilské ženy tvořily v roce 2006 31 % z těchto matek.69 V roce 2006 byl průměrný počet dětí 

na matku cizinku 2,09 oproti portugalským matkám s průměrně 1,37 dětmi. Smíšená manželství 

představovala v roce 2006 10,3 % celkového počtu sňatků. 

Imigrace je jediný důvod, proč si Portugalsko stále zachovává populační růst navzdory vysoké 

mortalitě spojené s vysokým podílem starých osob v populaci. Migrační saldo zůstává, i přes množství 

portugalských emigrací, pozitivní (0, 14 %).70 

Rostoucí multikulturalita a proces modernizace v Portugalsku přinesly poptávku po nových 

technických odvětvích, toto je případ profesionálů v oblasti marketingu, PR a informatiky, kteří se 

úspěšně začlenili v půlce 80. let. Na druhou stranu expanze moderních obchodních aktivit, z nichž 

mnohé jsou spojené s turismem a hoteliérstvím, spolu s růstem stavebního průmyslu, vedla 

ke zvýšení poptávky po nekvalifikované pracovní síle. Tou se stali Brazilci pocházející z malých 
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městeček a rurálních oblastí Brazílie, obzvláště ze států São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 

Bahia, Espirito Santo a Pernambouco. Tito pracovníci se zpravidla podřizují nízkým platům a to 

i nižším než dostávají jejich portugalští kolegové. V ještě horším postavení jsou pak imigranti 

z východní Evropy, proti nimž mají Brazilci jazykovou výhodu.71 

Tato diversifikace se stala ještě více evidentní, na konci 90. let, potažmo na přelomu milénia, kdy 

Portugalsko prošlo přílivem cizinců, z nichž poměrně velká část pracovala v Portugalsku na černo 

a měli nízkou či žádnou kvalifikaci. Velkou část z nich tvořili právě Brazilci. To vedlo k vydání Decreto-

lei de Entrada, Permanencia, Saida e Afastamento (Nařízení s mocí zákona o vstupu, pobytu, odchodu 

a vyhoštění cizinců z Portugalska) a upravení podoby povolení k pobytu. Přechodná povolení 

(Autorização de Permanencia) byla zavedena mezi lednem a listopadem 2001 a umožnila začlenění 

cizinců, kteří byli schopni předložit platnou pracovní smlouvu na Generální inspekci práce.72 

Prozatím je možné říci, že zahrnutí Brazilců do Portugalské komunity funguje poměrně dynamicky, 

tato masivní imigrace však stále zůstává novým jevem, se kterým se Portugalsko musí vypořádat. 

Případ z roku 2006, kdy Município de Vila de Rei pomohlo čtyřem brazilským rodinám sehnat 

uplatnění, vedlo až k obviněním, že je tato menšina protěžována nad zájmy původních obyvatel. 

Kauza vzbudila širokou reflexi nad aktuálními tématy spojenými s touto otázkou: kolik je 

v Portugalsku Brazilců, jaký je jejich význam v jednotlivých odvětvích na národním trhu práce, jaký 

vliv má masová emigrace na brazilskou ekonomiku, je tato imigrace udržitelná v kontextu dnešní 

hluboké krize v Portugalsku, jaký je vliv smíšených manželství způsobených tímto trendem, mohli by 

Brazilci ekonomicky a demograficky oživit periferní oblasti Portugalska, vyvine se nějak doposud 

ambivalentní vzájemná reflexe a stereotypy o obou národech, pomůže imigrace vyřešit problém 

rychlého stárnutí portugalského obyvatelstva?73 

2.3 Demografický a teritoriální vliv brazilské imigrace 

Obecně se role imigrantů v portugalské populaci stává stále více důležitou, jelikož odvrací důsledky 

stárnutí portugalského obyvatelstva a pokles natality. Stárnutí obyvatelstva bude pravděpodobně 

pokračovat až do roku 2050 a portugalská populace poklesne přibližně o další milion74. Přestože 

i před rokem 2000 vykazovali Brazilci vyšší porodnost než Portugalci, jejich přirozený přírůstek byl 
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relativně nízký v porovnání s ostatními skupinami přistěhovalců. Mezi lety 2001 a 2004 se počet 

porodů mezi brazilskými matkami zvýšil 2,6 krát. Již v roce 2001 byl počet dětí na matku brazilského 

původu znatelně vyšší, než u portugalských matek (1,42 a 1,81 dětí na matku). Role imigrace v 

zajištění demografického růstu Portugalska je nesporná, například v 90. letech 21 % růstu populace 

tvořili imigranti.75 Je evidentní, že imigrace má na stárnutí obyvatelstva pozitivní vliv, ale její objem 

není dostatečný, aby mohl zásadně proměnit tento trend. Imigranti sice snižují hodnoty mortality. Je 

však třeba brát v úvahu, že tato skutečnost je daná především jejich věkovou strukturou. Většina 

imigrantů spadá do věkové skupiny do 35 let, mortalita je tedy pochopitelně nízká. Zvyšuje ji však 

stále častější zapojení Brazilců do nebezpečných zaměstnání či ilegálních sítí.76 

K nárůstu porodnosti mezi imigranty přispěla i probíhající feminizace imigrace do Portugalska. Podíl 

žen na celkovém počtu imigrantů se postupně zvyšuje ve všech větších imigrantských skupinách. 

Přestože většina těchto žen stále nalézá regulérní zaměstnání (v hotelech, úklid, obchod) narůstá 

podíl jejich zapojení do zábavního průmyslu, v krajním případě i do organizovaných skupin 

zprostředkovávajících prostituci. Tyto skupiny fungují jako komplexní mechanismus, který zahrnuje 

přivezení žen z Brazílie a jejich zaměstnání v barech či „casas de massagens“. Tento proces ženám 

usnadňuje proniknutí do neznámé společnosti, obzvláště nacházejí-li se ve složité sociální situaci. 

K této náchylnosti přispívá i stereotyp, který spojuje Brazilky s pojmy jako sensuální, vzrušující, 

exotické či povolné, tato image je nadále podporována přístupem médií a brazilskými telenovelami. 

Velmi rozsáhlým jevem jsou také smíšená manželství.77 Ta v současnosti tvoří přibližně 7 % všech 

sňatků, a téměř polovinu z nich představují sňatky portugalských mužů a brazilských žen. Na tato 

manželství bývá někdy nahlíženo jako na snadný způsob integrace do společnosti a získání 

občanství.78 

Dalším aspektem je, zda Brazilci v Portugalsku mohou pomoci zabránit vylidňování některých 

periferních oblastí. Imigranty obecně do těchto oblastí táhnou velké projekty (například stavba 

dálnic), které vyžadují velké množství pracovní síly. Brazilci se tradičně (a to až ze 75 %) vyskytují 

v okolí Lisabonu a oblasti Norte Litoral (okolí města Porto), po roce 2004 se však, s proměnou skladby 
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přistěhovalců, začalo mnoho Brazilců stěhovat do měst Setúbal, Leira a Santarém, a jiných oblastí 

orientovaných na zemědělství či turistický ruch (Algarve, Madeira).79 

Brazilci momentálně tvoří nejdůležitější zdroj přistěhovalecké populace v Portugalsku a tento jev 

bude pravděpodobně pokračovat i v následujících desetiletích díky konsolidaci sociálních sítí, 

relativně pozitivní vzájemné reflexi, množství bilaterálních smluv a příhodným pracovním 

příležitostem. Také přizpůsobivost Brazilců v oblasti zaměstnání zjednodušuje jejich možnost 

uplatnění. Zanedbávat nesmíme ani vliv emigrace na Brazílii, kde jsou dopady sice pociťovány 

na lokální, či spíše rodinné úrovni, kdy emigranti převádějí své výdělky na účty svých rodin v Brazílii, 

zároveň tak však přispívají k rozvoji v jednotlivých regionech, zejména v oblasti výstavby. Vzhledem 

k velkému počtu obyvatel Brazílie se však dá říct, že se negativní a pozitivní vlivy této imigrace vykrátí. 

I když jsou Brazilci v Portugalsku přijímáni lépe než imigranti z východní Evropy či zemí PALOPu, stále 

zde existují některé přetrvávající stereotypy a sociální napětí. V dnešní době ekonomické stagnace se 

také objevují hlasy, že „imigranti kradou naši práci“. Již od 80. let, kdy začala první vlna imigrace, bývá 

Brazilcům také často připisována zodpovědnost za sociální nepokoje, rozkládání manželství 

a zvýšenou kriminalitu.80 

2.4 Vývoj brazilské imigrace 

Brazilská emigrace do Portugalska je poměrně starým trendem, v 60. letech 20. století Brazilci tvořili 

5. nejpočetnější cizí národ na portugalském území. Mezi lety 1960 a 1981 jejich význam poněkud 

opadl a to především z důvodu přílivu imigrantů z Afriky, způsobenému dekolonizací mezi lety 1974 

a 1976. Mezi lety 1981 a 1999 se pak imigrace kontinuálně rozvíjela. Nárůst či pokles počtu 

emigrantů často odráží momentální ekonomickou situaci v Brazílii.81 Výše zmíněné množství 

bilaterálních vztahů mezi Portugalskem a Brazílií způsobilo, že brazilská menšina se stala 

nejpočetnější v Portugalsku a představuje tak cca 1 % obyvatel Portugalska, což je zároveň 24 % 

všech cizinců legálně žijících v Portugalsku. Vyjádřeno číslem: v roce 2008 bylo v Portugalsku 107 tisíc 

legálně žijících Brazilců.82 Zároveň stále narůstá množství Portugalců cestujících do Brazílie (jako 
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turisté), často si zde i zakládají druhé residence.83 Imigrace z Brazílie je také jediná, která i nyní v době 

ekonomické recese stále výrazně narůstá.84 Operujeme-li s čísly, je třeba brát v úvahu, že v Brazílii 

neexistuje žádná centrální databáze emigrantů. V roce 1995 Itamary provedla součet Brazilců, žijících 

mimo svou domovinu, ale vzhledem k velkému podílu ilegální imigrace do cílových zemí, není možno 

ze získaných údajů vycházet. Podle oficiálních odhadů však žije 1,5 % Brazilců mimo Brazílii.85 

2.5 Proč brazilští imigranti tak často volí za cílovou zemi zrovna 

Portugalsko? Motivy emigrace z Brazílie 

Hromadná emigrace do Portugalska těží nejen z historické provázanosti obou zemí, ale také z masivní 

transatlantické emigrace z Portugalska mezi polovinami 19. a 20. století. Ekonomické krize 80. a 90. 

let v Brazílii omezily možnost sociální mobility a přispěly tak, spolu s nestabilitou trhu, financí 

i vysokými daněmi, k masivnímu odlivu Brazilců nejen do Portugalska, ale také do dalších zemí jako je 

Japonsko, Itálie nebo USA. I díky tomuto trendu se Portugalsko na přelomu 80. a 90. let stalo ze země 

emigrační zemí cílovou. Vstup do ES v roce 1986 poskytl Portugalsku mnohamilionové injekce, jež 

přispěly k rozvoji dynamiky portugalské ekonomiky, především v oblasti veřejných prací a obchodu 

a také k navykání na konzumní způsob života. To, spolu s posílením infrastruktury, zvýšenou 

kvalifikací mladých a lepšími službami, přitáhlo velké množství imigrantů, především z bývalých 

portugalských kolonií. Na přelomu let 1998 a 1999 se množství imigrantů zdvojnásobilo a začalo sem 

proudit také množství Asiatů a občanů zemí východní Evropy.86 

Jazyk, vzdělání v portugalštině a množství bilaterálních smluv mezi oběma zeměmi přispívají k tomu, 

že se Portugalsko často stává, když ne finální destinací, tak aspoň vstupní branou do Evropy pro 

Brazilské emigranty. Mimo to je však také nutné zohlednit vzájemnou reflexi obou národů, které se 

považují za „nejbližší cizince“. Emigrace do Portugalska může být považována za jakýsi návrat domů. 

Množství rodin je rozděleno na obou březích Atlantiku, což způsobuje neustálý pohyb osob mezi 

oběma zeměmi, který pravděpodobně nikdy zcela neustane.87 Portugalci se navrátili do své vlasti 

a přivezli si s sebou své brazilské děti, které se často znovu vrátily do Brazílie. Tato výměna byla často 
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motivována rozdílnými politickými režimy: anti-salazaristé emigrovali do Brazílie, anti-komunisté 

také, brazilští militantní zastánci levice zase mířili do levicového Portugalska.88  

Mezi faktory, které ovlivňují toky migrace, je vedle těch nejočividnějších (ekonomické, politické, 

historicko-sociální) třeba zařadit i faktory méně známé, jako je existence komunity imigrantů v cílové 

zemi, která zjednodušuje jejich integraci, ochota imigrantů přijmout podřadná zaměstnání, což jim 

zajišťuje práci i ve státech s vysokou nezaměstnaností a v neposlední řadě také role státu 

a mezinárodních úmluv, které migraci na jedné straně regulují, na straně druhé zjednodušují. 

V brazilském případě bývá hlavním faktorem ekonomická situace a nabídka práce v cílové zemi, často 

je však zohledňován výše zmíněný činitel – existence „kolonií“ v cílových zemích. Brazilci tak často 

tvoří protiproud starým migračním tokům z Itálie, Německa a Japonska. 89 

Vlivem imigrace portugalská populace v roce 2001 vzrostla o 5 % a překročila 10 milionů obyvatel. 

Velmi brzo se však pravděpodobně země začne potýkat s problémem druhé generace přistěhovalců, 

která se zpravidla vyznačuje jistou vykořeněností a problémy s hledáním vlastní identity.90 

Brazilské imigranty, kteří v posledních letech přijíždějí z ekonomických důvodů do Portugalska, je 

možné rozdělit do několika skupin. První skupinu tvoří mladí, svobodní lidé mezi 15 a 34 lety věku, se 

střední a vyšší kvalifikací a s možností vlastní obchodní aktivity či zaměstnání ve službách a obchodu. 

Tito míří především do  USA a do evropských metropolí, hledajíce pracovní trhy, kde je nedostatek 

odborníků. V Portugalsku byla tato část markantní od roku 1980, počátkem druhé vlny migrace pak 

prošla zásadní proměnou a místo obchodních specialistů a zubařů je dnes většina tvořena 

manuálními pracovníky a zaměstnanci hotelů, restaurací a obchodů.91 

Druhou skupinu tvoří mladí a dospělí mezi 25 a 44 lety věku, středoškolsky vzdělaní, obecně málo 

kvalifikovaní, kteří proudí například do Japonska, většinou však jen na dobu určitou, na základě 

předem uzavřených pracovních smluv. Tito emigranti pak často zasílají své příjmy do vlasti, kam se 

později vrací a v  cílové zemi se většinou příliš neintegrují, jelikož zde zůstávají krátce (mj. z důvodu 

vysokých životních nákladů). Třetí skupinou jsou mladí s nízkým vzděláním bez specializace, často 

pocházející z malých měst s nedostatkem pracovních příležitostí. Ti pak emigrují do zemí, kde je 
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poptávka po úklidových službách, pracích v domácnostech a péči o seniory. Množství těchto 

imigrantů se vyskytuje například v některých městech v USA, kde již existují sociální sítě, které jim 

zjednodušují integraci.92 

Na tomto místě je také zajímavé zmínit výzkum, který potvrdil relativně dobrou situaci brazilských 

imigrantů v Portugalsku. Podle odpovědí reprezentativního vzorku 1454 dotazovaných je 45 % 

Brazilců poměrně spokojeno se svou situací v Portugalsku, 30,2 % spíše nespokojeno a 19,7 % velmi 

spokojeno. Většina Brazilců v posledních desetiletích přijíždí do Portugalska z ekonomických důvodů, 

hledajíce lepší životní podmínky a práci. Přijíždějí bez rodiny a bez úmyslu brzkého návratu.93 

2.6 Uplatnění brazilských imigrantů na portugalském trhu práce 

Velká část migračního proudu z Brazílie je tvořena ekonomicky aktivními členy a je proto zajímavé 

sledovat jejich zapojení na portugalském trhu práce. Aktivity vykonávané Brazilci jsou velmi 

různorodé, nejčastěji je však možné pozorovat zapojení v reklamě, zubním lékařství, restauratérství, 

stavebnictví a výpomocných pracích v domácnosti. 

K pozorování vývoje tohoto trendu využiji údajů získaných sčítáním obyvatel v letech 1991 a 2001, 

které vykazují zásadní rozdíly a dokazují tak existenci níže analyzovaných dvou vln brazilské 

imigrace.94 

Již od poloviny 80. let, kdy se imigrace do Portugalska stala signifikantní, byla pozorována polarizace 

uplatnění na trhu práce. To znamená, že část imigrantů zastávala privilegované funkce, zatímco 

druhá část, tvořící většinu, zastávala práce na nižších úrovních hierarchizovaného trhu práce. 

Vrcholné pozice byly zastávány zejména občany ze zemí Evropské Unie, Brazilci však v tomto odvětví 

zaujímali druhou pozici. Naopak hůře placená zaměstnání vyžadující nižší kvalifikaci byla často 

vykonávána imigranty z bývalých portugalských kolonií v Africe a ze zemí východní Evropy.95 
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V průběhu 80. a 90. let byl podíl na obou pólech trhu práce víceméně vyvážený, v posledním 

desetiletí však narůstá podíl imigrantů vykonávajících málo kvalifikovaná zaměstnání. Velké množství 

imigrantů nedisponuje dokumenty potřebnými k získání dobrých pracovních pozic, zastávají tedy 

špatně placené funkce a také častěji mění zaměstnání. Vedle legální imigrace se začalo rozvíjet 

množství ilegálních sítí, které se v krajních případech zabývají obchodem s lidmi. Začlenění 

do pracovního trhu je rozdílné na primárním trhu, kde imigranti nalézají možnost dobře placené, 

stabilní kariéry a na trhu sekundárním, kde je práce zpravidla špatně placená a vyznačuje se značnou 

nestabilitou a nebezpečností.96 

Uplatnění imigrantů na portugalském trhu práce bylo vždy ovlivňováno stavem portugalské 

ekonomiky. Modernizace ekonomiky po roce 1986 přivedla do země kromě nekvalifikované pracovní 

síly také mnoho kvalifikovaných specialistů, pocházejících zejména z Brazílie. Nárůst zahraničních 

investic zapříčinil příliv techniků a manažerů nadnárodních firem. Vzestup životní úrovně Portugalců 

vedl k jejich ztrátě zájmu o hůře placené posty, které nevyžadují kvalifikaci. Portugalci také začali 

stále častěji volit emigraci jako alternativu. Takto vzniklá potřeba nekvalifikovaných dělníků byla 

uspokojována právě imigranty z Brazílie, východní Evropy a PALOPu. Ekonomické cykly vysvětlují 

rozdílné tempo imigrace v jednotlivých časových úsecích. Část Afričanů také dala vzniknout do té 

doby neznámému elementu: ilegální imigraci, čímž také v roce 1992 zapříčinili první normu regulující 

imigraci. Vývoj imigrace byl po celou dobu doprovázen flexibilizací pracovního trhu a expanzí 

neformální ekonomiky. Tyto trendy vedly k tomu, že Portugalci začali opouštět některé segmenty 

(například stavebnictví) a byli systematicky nahrazováni cizinci. 

Také proces udělování povolení k pobytu na základě pracovní smlouvy svázal intenzitu legální 

imigrace s požadavky pracovního trhu. V tomto období vznikla i iniciativa stanovit kvóty na imigraci 

závislé na potřebách trhu, trh se ale ukázal být příliš proměnlivým. To, spolu s velkým podílem 

neformální ekonomiky, znemožnilo regulace. 

Z dotazníku v rámci projektu Os imigrantes e a poulação portuguesa, Imagens recíprocas (Imigranti a 

portugalská populace, vzájemná reflexe), provedeného na reprezentativním vzorku 1539 Portugalců 

a 1454 Brazilců97, vyplynulo, že téměř 74 % Portugalců si nemyslí, že by Brazilci pracovali víc než oni, 

téměř 84 % si myslí, že nemají lepší schopnosti a více než 80 % Portugalců vylučuje možnost 
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kariérního růstu Brazilských imigrantů. Zároveň necelých 52 % dotazovaných portugalské národnosti 

uznává, že Brazilci dostávají za výkon stejné práce méně peněz. Brazilci mají na svou situaci 

kompletně odlišný pohled; naprostá většina dotazovaných (ve všech otázkách nad 75 %) cítí, že 

výplaty dostává včas, stejně vysoké a jejich práce nejsou nebezpečnější než ty vykonávané Portugalci. 

Na druhou stranu 51,4 % Brazilců tvrdí, že jejich současné zaměstnání neodpovídá jejich kvalifikaci 

a 61,6 % z nich je přesvědčeno, že se jedná jen o přechodné období, než seženou lepší zaměstnání. 

Tyto zásadní rozdíly je možno vysvětlit rozdílnými nároky obou národností a rozdílným socio-

ekonomickým původem pracovníků. Opět je zde třeba zmínit jazykovou výhodu, která Brazilce, 

na rozdíl od jiných imigrantů, kteří jazyk neumí a neznají portugalskou kulturu, chrání před 

případným zneužitím ze strany zaměstnavatele. To potvrzuje i 62,9 % dotazovaných Brazilců, kteří si 

myslí, že je důležité, aby se imigranti chovali, oblékali a mluvili stejně jako Portugalci a 77 % si myslí, 

že by jejich potomci měli být začleněni do portugalské společnosti a přijmout její hodnoty.98 

Podle nezávislých zdrojů však pracovní podmínky imigrantů v Portugalsku nejsou zdaleka ideální. 

V roce 2004 byl průměrný plat v Portugalsku 880 euro měsíčně, průměrný plat imigrantů byl však 

o 20 % nižší. Tato neúměrnost postihuje všechny přistěhovalecké skupiny, nejhůře jsou na tom však 

Kapverďané. Také ženy imigrantky mají horší platy než muži.99 

Většina imigrantů na rozdíl od Portugalců nemá uzavřený stálý pracovní poměr. Z toho plyne větší 

nebezpečí ztráty práce pro imigranty. Mezi imigranty se také mnohem častěji vyskytují pracovní 

úrazy, jelikož často vykonávají nebezpečná zaměstnání. V celkovém spektru imigrantů jsou Brazilci 

mezi těmi lépe placenými s lepšími podmínkami.100 

 O konkrétním uplatnění na trhu budu dále mluvit v kapitole 3, jelikož se velmi liší pro obě zkoumané 

vlny. 

2.7 Kulturní a politické vlivy brazilské menšiny 

2.7.1 Kulturní vlivy 

Co se týče kulturní výměny, díky společnému jazyku si obě země napříč historií vyměňovaly od 

literatury přes hudbu až po telenovely. Brazilská neformálnost přinesla bezmála revoluci do poněkud 
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konzervativního světa Portugalců a nepřehlédnutelnost brazilského fotbalu nám nedává zapomenout 

na přítomnost Brazilců v Evropě. 

Konkrétní smlouvy o kulturní výměně jsem již zmínila výše. Zajímavé je však pozorovat každodenní 

odraz brazilské kultury na životě v Portugalsku. Daleko častěji než tradiční portugalské fado hraje 

v kavárnách, barech a klubech brazilská hudba. Ve většině podniků také pravidelně probíhají noites 

brasileiras, brazilské noci, vyznačující se zvukem samby a forró a podáváním tradičních koktejlů. Velké 

oblibě se také v posledních desetiletích těší brazilské bojové umění s prvky tance a hudby, zvané 

capoeira. Toto umění vynalezli brazilští otroci jako způsob boje proti svým otrokářům a mísí v sobě 

velké množství prvků brazilské a africké kultury. V Portugalsku, jakožto i jiných zemích po celém 

světě, se mu věnuje mnoho mladých lidí, kteří se zajímají o brazilskou kulturu, nebo si jen chtějí 

udržet fyzickou zdatnost. V absolutní většině je toto umění vyučováno Brazilci, kteří za tímto účelem 

emigrují do Evropy. 

Jelikož Brazilci dnes tvoří více než 1 % lidí žijících v Portugalsku, je pochopitelné, že se zde denně 

setkáme s brazilskou portugalštinou. Od roku 2011 byla v Portugalsku zavedena nová pravidla 

pravopisu, v nichž mnohá slova převzala formu dříve používanou v Brazílii. Brazilská portugalština se 

od té evropské liší především výslovností, ale také je celkově jednodušší, především po gramatické 

stránce. Ve své psané formě často vypouští některé hlásky, př. slovo objectivo – účel se novým 

pravopisem změnilo na objetivo. V neformální komunikaci se pak často používají původně brazilské 

výrazy, kterým má starší generace často problém porozumět. 

2.7.2 Politické vlivy 

S masivním růstem brazilské emigrace si začala vláda uvědomovat nutnost zapojení emigrantů 

do politického dění a prezidentští kandidáti začali směřovat část své kampaně přímo a občany žijící 

v zahraničí. Odpověď emigrantů byla poměrně chladná a volební účasti nízké. Účast ve volbách je 

brána jako výraz národní hrdosti. Jako častější typ politické aktivity můžeme mezi Brazilci pozorovat 

spíše tvorbu různých asociací, právních akt a skupin na podporu komunit, ze kterých pocházejí, jejichž 

prostředníkem se většinou stává silná katolická víra. Tyto organizace pak mají velký vliv na své členy, 

a jsou schopny je mobilizovat, proto často spolupracují s brazilskou vládou, která se skrz ně snaží 

motivovat emigranty k politické aktivitě. Na potřebu zahrnout emigranty do politického života 

v Brazílii upozornili zahraniční členové Partido dos Trabalhadores. Byli to především akademici, 

intelektuálové, umělci a studenti, kteří byli v době diktatury nuceni opustit Brazílii. I když dnešní 

emigrace je v absolutní většině způsobena ekonomickými motivy, její objem stále narůstá a pro 
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udržení skutečné demokracie je třeba její hlas zohlednit. Politizace problematiky migrací přinesla 

názor, že masová emigrace je důsledkem neschopnosti systému vytvořit ekonomické a sociální 

podmínky, které by jí zabránily.101  

V roce 1965 bylo poprvé přiděleno volební právo ve volbě prezidenta a viceprezidenta Brazilcům 

žijícím mimo Brazílii. V Brazílii jsou tyto volby povinné, ale ve volebním řádu z roku 1954 byla udělena 

výjimka právě obyvatelům žijícím mimo území země. V řádu z roku 1965 už je jim toto právo 

přiznáno, ale vzhledem ke změně politických poměrů vešlo v praxi až v roce 1985, spolu s návratem 

země k demokracii. V roce 1989 Brazilci volili poprvé od roku 1960 v přímých prezidentských volbách 

a tehdy se také poprvé započítávaly hlasy ze zahraničí. Volební právo emigrantů je omezeno 

na prezidentské a viceprezidentské volby, pouze speciální rezoluce povolovala jejich účast 

na referendu v dubnu roku 1993, které určovalo, jaká forma vlády bude v Brazílii nastolena.102 Od 

voleb z roku 1998 je používáno elektronické hlasování pomocí počítačů rozmístěných po celé Brazílii. 

Tento systém nebyl mimo zemi aplikován a v zahraničí se stále volí pomocí klasických hlasovacích 

lístků. Sčítání voličů v zahraničí spadá do kompetencí ambasád a konzulátů v oblasti, kde daný 

Brazilec bydlí, tyto orgány jsou také povinny uvědomit jej o čase a místě průběhu voleb. Volební 

právo nemají lidé bez trvalého bydliště, ani lidé, kteří jsou v zahraničí dočasně (studenti, sezónní 

pracovníci) a k volbám je třeba se předem zaregistrovat. Zatímco v Brazílii je účast ve volbách povinná 

pro všechny ve věku od 18 do 70 let, v zahraničí je dobrovolná. Neúčast ve volbách je však i mimo 

Brazílii třeba omluvit a zaplatit pokutu volebnímu soudci. Pokud tak volič neučiní, následující dva 

měsíce na něj při návratu do Brazílie mohou být uvaleny sankce, což ovšem nepůsobí jako dostatečná 

motivace, jelikož většina emigrantů plánuje permanentní pobyt mimo území své vlasti. Pro představu 

rozsahu brazilské emigrace je zajímavé, že téměř na všech diplomatických zastupitelstvech Brazílie už 

jsou registrovaní voliči.103  

V roce 2002 se prezidentský kandidát Luíz Inácio Lula da Silva poprvé přímo obrátil na Brazilce daleko 

od domova; zaslal organizaci Casa do Brasil v Lisabonu otevřený dopis (Carta aos Brasileiros que 

vivem longe da casa, 25. 8. 2002) informující o kandidátech a jejich  politických postojích, s účelem 

rozšířit povědomí o těchto volbách. V tomto politickém dokumentu podepsaném Lulou se poprvé 

mluvilo o migrační problematice (ochrana lidských práv emigrantů, ochrana bankovních převodů, 
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pomoc v cílové zemi, posílení transatlantického obchodu), a byl určen především emigrantům, kteří si 

zachovali alespoň základní úroveň zájmu o politické dění ve své vlasti. Lula také prosazoval vytvoření 

organizmů reprezentujících jednotlivé menšiny, pomocných orgánů nebo zavedení diplomatických 

vztahů se zeměmi s velkým zastoupením brazilské menšiny.104 

2.8 Brazilské organizace prosazující zájmy emigrantů 

Casa do Brasil je oficiální asociací imigrantů v Lisabonu, která udržuje kontakt a pravidelná setkání 

s představiteli brazilské vlády a zástupci ministerstev, které informují o situaci brazilských imigrantů 

v Brazílii. 105 Byla také vytvořena komise, která podnikla návštěvu Portugalska, aby se zde setkala 

s brazilskou komunitou. V důsledku této návštěvy byl 11. července 2003 podepsán výše zmíněný 

dokument známý jako Acordo Lula.106 

V roce 2007 dosáhly organizace mezinárodní spolupráce, když vytvořily Rede dos Brasileiros 

na Europa (Síť Brazilců v Evropě).107 Pokračující integrace přinesla také větší aktivitu brazilského státu 

ve vztahu k emigrantům. Příkladem této aktivity je například uspořádání každoročních konferencí 

o brazilské diaspoře, které mají sloužit k upřímnému dialogu lídrů diaspory o jejich potřebách. Stát 

také zvýšil ochranu svých emigrantů. Dále Itamary vytvořila Subsecretaria Geral das Comunidades 

Brasileiras no Exterior (SGEB, Obecný sekretariát brazilských komunit v zahraničí), který má 

usnadňovat dialog mezi diasporou a brazilskými autoritami. K tomuto účelu slouží i Portal da 

Comunidade, stálý komunikační kanál mezi Itamary a brazilskými emigranty. Každá komunita si také 

volí své reprezentanty, kteří zprostředkují dialog s domácími institucemi. Federální senát také již 

schválil iniciativu, která zavádí Estado do Emigrante (Stát emigrantů), který umožňuje milionům 

Brazilců v zahraničí volit a být voleni zástupci v Národním Kongresu.108 

Brazilské komunity napříč světem vydávají své časopisy, zakládají radiové a televizní stanice 

a získávají i znatelný politický vliv. Mezi instituce pečující o imigranty a usnadňující jejich příjezd 
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a pobyt v zemi se v posledních letech silně zapojily sociální sítě (Facebook, Orkut), pomocí kterých si 

emigranti vyměňují informace i pracovní nabídky s potenciálními emigranty z řad svých přátel 

a známých. Portugalsko se stále potýká s poměrně velkým počtem sítí zprostředkovávajících nelegální 

imigraci do země a integraci imigrantů na černém trhu práce. Kromě faktorů usnadňujících imigraci 

do Portugalska rozebraných výše, existuje také hodně překážek, z nichž hlavní je pravděpodobně 

poměrně komplikovaný proces získávání povolení k pobytu. 

Od roku 1997 také v Portugalsku existuje Programa de Retorno Voluntário (Program dobrovolného 

návratu) organizovaný Organização Internacional para as Migrações (Mezinárodní organizace pro 

migrace). Ten pomáhá imigrantům, kteří se rozhodnou vrátit do vlasti, s opětovnou integrací.109 Od 

roku 2004 se Brazilci stali hlavními žadateli o pomoc při návratu. Většinu z nich tvořili muži (67 %). 

V roce 2007 téměř 70 % Brazilců, kteří se vraceli do Brazílie, strávilo v Portugalsku méně než dva roky. 

Velká část těchto reemigrantů se setkává s problémem najít práci po návratu do Brazílie.110 

Mimo oficiální organizace se v poslední době v Portugalsku také hodně rozvíjejí ilegální sítě zabývající 

se pašováním osob. Tyto sítě dříve pomáhaly spíše ilegálním imigrantům z východní Evropy, 

v posledních letech se do nich však zapojuje i množství Brazilců.111 V jejich případě bývá pašování 

osob velmi často napojeno na prostituci. Ilegální skupiny se většinou skládají pouze z několika jedinců 

(3-8 osob), kteří zajistí imigrantům peníze potřebné k prokázání turistického charakteru návštěvy, 

letenky a kontakt na někoho, kdo je bude očekávat po příjezdu. Poté jsou tyto osoby, v brazilském 

případě většinou ženy, zpravidla zapojeny do předem domluvené práce v některém z barů nebo 

„cassas de massagem“ (takzvané masážní salóny, ve kterých jsou ve skutečnosti poskytovány 

sexuální služby).112 

2.9 Stereotypy spojené s Brazilci 

Migrace mezi oběma zeměmi prakticky nikdy zcela neustala. Brazilská kultura je v Portugalsku 

neustále přítomna, ať už skrze televizní zprávy, nebo sambu znějící v nočních klubech. Naopak 

v Brazílii se těší veřejné oblibě portugalští klasici jako José Saramago nebo Ferreira de Castro. 
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Portugalsko je díky svému dlouhému pobřeží Atlantického oceánu a své blízkostí k Africe logickým 

místem střetu mnoha kultur. V době kolonizace bylo Portugalsko nuceno zvýšit své demografické 

kapacity, aby bylo schopno zajistit obsazená území. K tomu využívalo otroků dovážených z Afriky. Od 

brazilských indiánů se zase naučilo obdělávat půdu v tropickém klimatu, což bylo nezbytné pro rozvoj 

udržitelné ekonomiky na novém kontinentě. Toto jsou některá fakta, která vysvětlují etnickou 

a kulturní rozmanitost vzniklého brazilského národa a také rámec, ve kterém se vyvíjely vzájemné 

vztahy mezi oběma zeměmi.113 V 19. století došlo v Brazílii k velkému rozvoji kakaových, tabákových 

a kávových plantáží, což přivedlo, spolu s touhou administrativy vytvořit „evropštější a bělejší“ 

Brazílii, především od druhé poloviny 70. let, velkou vlnu imigrace z Portugalska, Itálie a Německa. Už 

v této době bylo v Brazílii mnoho Portugalců, kteří se věnovali různým ekonomickým aktivitám 

a náboru pracovníků na plantáže. Portugalská imigrace měla nadále velký význam až do počátku 60. 

let dvacátého století, kdy se proud začal otáčet a převažovat začala imigrace z Brazílie do Portugalska. 

Z období koexistence všech možných kultur, etnik a národností v období kolonializmu pochází také již 

zmiňovaný pojem lusotropicalismo (luso-tropikalismus), který mj. přisuzuje Portugalcům schopnost 

tvořit nové společnosti, v nichž koexistují všechny rasy a národy ve spravedlnosti a bratrství.114 

V tomto kontextu je také zajímavé zmínit překvapivě harmonické rasové soužití. Brazilci černé barvy 

pleti, či míšenci jsou často v Portugalsku přijímáni dokonce lépe, než ti s bílou pletí. Tato situace je 

nazývána inversão racial, rasová inverze, a přináší iluzi, že jen v Portugalsku může existovat skutečná 

Brazílie s dokonalou symbiózou všech národů a ras.115 

V dnešní době se Portugalsko často snaží Brazílii prezentovat svou moderností, infrastrukturou, 

Brazílie však uznává spíše nostalgický obrázek malých malebných uliček, odkud přišli jejich předci. 

Portugalci zase vidí v Brazílii svou „představovanou budoucnost“ (futuro imaginado) a je pro ně velmi 

složité vypořádat se se skutečným obrazem chudoby, kriminality a sociálních rozdílů.116 

Napříč historií byly vztahy obou zemí velmi komplikované, což pochopitelně vedlo ke vzniku 

vzájemných obrazů obou národů. Obě země jsou velmi silně propojeny, existuje mezi nimi však také 

napětí a pocit historických křivd. Neustálá výměna obyvatel mezi oběma národy vedla ke vzniku silně 
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zakořeněných stereotypů. V dnešním světě migrací dochází k tomu, že imigrující menšina často 

přejímá zvyky cílové země, jelikož ta řídí ekonomiku a je tedy imigrantům nadřazena.117  

Brazilci mají mezi imigranty v portugalské společnosti speciální postavení, jelikož na rozdíl od jiných 

disponují „zbraněmi“ jako je společný jazyk, společná kultura a historie a často i srovnatelná socio-

ekonomická situace s Portugalci. To dává Brazilcům v sociální hierarchii postavení sice podřazené 

Portugalcům, ale také nadřazené ostatním imigrantům, včetně portugalsky mluvících Afričanů.118 

I přes odlišnost obou kultur, jsou Brazilci považováni za nejbližší Portugalcům (oproti 

východoevropanům a Afričanům), co do kulturních zvyků a sociálních hodnot. Například naprostá 

většina dotazovaných Portugalců si myslí, že způsob, jakým Brazilci vychovávají své děti, je velmi 

podobný tomu portugalskému, stejně jako jejich zvyky a tradice. Brazilci jsou považováni za stále 

dobře naladěné, sympatické a přístupné. Mírná většina dotazovaných Portugalců (52,8 %) si však 

myslí, že Brazilci nemají dobré vychování, nejsou dobrými profesionály (68,7 %) a nejsou důvěryhodní 

(74,3 %). Ze zvýšené kriminality a obchodu s drogami Portugalci Brazilce většinou neviní, přispění 

k nárůstu prostituce jim však připisuje 69, 6 % dotázaných Portugalců.119  

Z výše zmíněného je možno dospět k závěru, že většina Portugalců souhlasí se zavedenými 

stereotypy ohledně brazilské komunity. Brazilci jsou v portugalské společnosti vesměs dobře 

přijímáni a většina z dotazovaných potvrdila, že se nikdy nestali obětí diskriminace. V menšinových 

procentech však jistá diskriminace funguje ve školách, zaměstnání i veřejných prostorách. Brazilci se 

také velmi dobře zapojují do portugalské společnosti, 87 % z dotazovaných potvrdilo, že má 

minimálně jednoho přítele portugalské národnosti, z nichž 74,7 % už byli pozváni k nějakému 

Portugalci domů. Ani smíšená manželství mezi Brazilci a Portugalci se nesetkávají s odporem 

veřejnosti (otevřenější této myšlence jsou však Brazilci, než Portugalci). I přes tyto vesměs pozitivní 

vzájemné reflexe si 52,3 % Portugalců myslí, že by se měl snížit počet imigrantů v zemi, a dalších 41 % 

zastává názor, že by neměl dále narůstat.120 
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Relativně novým trendem je také probíhající proces exotizace, což v praxi znamená, že se Brazilci 

často cíleně stylizují do stereotypizovaného obrazu o sobě samých, jelikož jim to pomáhá získat 

zaměstnání a celkově usnadňuje život.121 

Tři hlavní skupiny ekonomických aktivit zastávaných Brazilci jsou stavebnictví, obchod a hoteliérství 

a restauratérství. Stereotyp o veselosti, srdečnosti a společenskosti, spolu se znalostí jazyka jim 

otevírá bránu k uplatnění ve službě zákazníkům, prodeji, hudbě, tanci, sportu a zábavě. Portugalcům 

bývá naopak připisována tristesa a saudade. Tyto velmi specifické pojmy znamenají smutek a stesk, 

které bývají vysvětlovány steskem národa po dávné slávě. Tyto dva národy tedy bývají stavěny 

do protikladu: tristesa portuguesa a alegria brasileira, portugalský smutek a brazilská veselost. 

Brazilci po příjezdu do Portugalska bývají často šokovaní pochmurností a introspektivností svého 

bratrského národa. Setkáváme se mezi nimi s názorem, že se Portugalci až vyžívají ve svém smutku, 

neusmívají se, jsou uzavření.122 Brazilci proti nim jsou mohutnější, otevřenější, více kreativní. Jejich 

gestikulace je živější, expresivnější, často tancují či zpívají a dovedou být velmi sensuální. Tyto 

stereotypy samozřejmě mají i svou stinnou stránku jelikož podporují rozvoj obchodu s ženami 

a sexuální turistiky do Brazílie.123 

Důležitý je také markantní rozdíl mezi Brazilcem v pracovní době a v době, kdy se baví se svými 

přáteli. Zatímco v zaměstnání vystupuje často velmi egoisticky až chamtivě, po nocích pořádá 

s ostatními Brazilci živé večírky, na nichž zahání stesk po vlasti. Brazilci si také vzájemně pomáhají, 

a to nejen ve skupinách přátel, ale spíš z pocitu příslušnosti ke stejnému národu. I přes tuto 

pospolitost je však těžké mluvit o ucelené komunitě.124 Brazilci mezi sebou často bojují a vzájemně si 

nedůvěřují. Existuje jakýsi mýtus o uzavřené komunitě, když imigrantů ještě bylo málo, která byla 

roztříštěna masovými vlnami imigrace. 

Mezi imigranty se obecně vyskytuje poměrně vysoké zastoupení neformální (šedé) ekonomiky. Tento 

jev je způsobený především složitou situací, ve které se mnozí imigranti nacházejí při svém příjezdu 

do Portugalska. Některé studie dokázaly, že neformální ekonomika představuje 20 % HDP. Nelegální 

taktiky se nejčastěji objevují v oblasti stavebnictví a služeb v domácnosti. Podle namátkových kontrol 

                                                           
121

 Igor José de Renó Machado, „Reflexões sobre as identidades brasileiras em Portugal“, in Imigração Brasileira 
em Portugal, ed. Jorge Macaísta Malheiros, (Lisabon: ACIDI, 2007), 174. 

122
 Ibid, 175. 

123
 Ibid, 178. 

124
 Machado, „Reflexões sobre as identidades brasileiras em Portugal“, 186. 



47 

 

provedených SEF v roce 2006 32 % Brazilců žilo v Portugalsku nelegálně.125 Tato fakta pochopitelně 

nepůsobí dobře na vzájemnou reflexi obou národů. Pro lepší komunikaci mezi Portugalci a imigranty 

pořádá ACIDI množství kampaní s cílem posílit toleranci a pochopení mezi jednotlivými kulturami. 

Organizace také v roce 2004 založila Centro Nacional de Apoio ao Imigrante (Národní centrum 

pomoci imigrantům) v Portu a Lisabonu, které má za úkol pomoci nově přijíždějícím emigrantům a 

zamezit jejich začlenění do šedé ekonomiky.126 

2.10 Finanční převody 

Brazílie bývala tradičně zemí, která přijímala imigrující pracovníky, ale od ekonomické stagnace 80. let 

začal v zemi převažovat export pracovní síly. Rychlý růst tohoto trendu přinesl debaty o finančních 

převodech mezi emigranty a Brazílií a tyto převody začaly být považovány za zdroj kapitálu. V roce 

2004 se uskutečnila první konference, věnovaná problematice převodů, nazvaná Převody jako nástroj 

rozvoje v Brazílii. Výsledkem konference byla, i přes nedostatek statistik věnovaných tomuto tématu, 

shoda, že neformální vztahy mezi emigranty a jejich blízkými jsou hlavním zdrojem těchto převodů, 

což vedlo k jejich dřívějšímu podhodnocování. Velká část těchto převodů přichází právě 

z Portugalska.127 V březnu 2004 byl Pedrem Linhares Rossim za pomoci Banco do Brasil S. A. proveden 

průzkum mezi 400 Brazilci, žijícími v Portu, Lisabonu a Setúbalu, věnující se právě finančním 

převodům. Dotazníky se zaměřovaly především na profil brazilského imigranta, charakteristiky, 

perspektivy a motivy jeho migrace a jeho vztah k bankovním převodům na brazilská konta.128 

V posledních letech pozorujeme signifikantní nárůst objemu převodů. Z jejich celkového objemu 

za rok 2003 (Banco Interamericano de Desenvolvimento jej odhaduje na 5,2 miliard dolarů) přišla 

přibližně miliarda dolarů z Evropy, z toho asi polovina z Portugalska. Objem financí proudící těmito 

převody představuje 7 % obnosu financí získaných na exportu a převyšuje výnos jakéhokoliv jednoho 

vyváženého produktu (nejblíže této částce je výdělek za vývoz sóji ve výši 4,4 miliardy dolarů). Díky 

těmto převodům tak můžeme s trochou nadsázky považovat emigraci pracovní síly za nejvýznamnější 

vývozní artikl. Samozřejmě však musíme brát v potaz, že bankovní převody nejsou produktivní 

aktivitou, která dává zaměstnání pracovníkům, což znatelně snižuje jejich význam. Na tyto finanční 
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převody se dá také nahlížet jako na formu vnějšího financování, jelikož například v roce 2003 

představovaly 51 % přímých zahraničních investic v Brazílii.129 

Motivy těchto převodů jsou těžko mapovatelné, jelikož záleží na velmi individuálních aspektech, jako 

je míra altruismu daného jedince či síla jeho propojení se zemí původu. Vzhledem k napojení 

na altruismus se tyto toky většinou zintenzivňují v dobách krize v Brazílii a mohou tak působit jako 

stabilizační prvky. 

Ne všechny peníze posílané do Brazílie se sem dostanou oficiální cestou. Nejstarší způsob zasílání 

financí je přes nějakého prostředníka. Tyto finance, kromě rozvoje domácího trhu, mohou také 

sloužit k umožnění emigrace například ostatním členům rodiny. V době krize v cílových zemích 

emigrace (například v současné době v Portugalsku) dochází k poklesu těchto převodů, aby ustaly, 

bylo by však třeba zásadní proměny socio-ekonomické situace v Brazílii. Naopak k jejich zvýšení je 

třeba poskytnout emigrantům co nejlepší péči a napomoci legalizaci těch, kteří v cílových zemích žijí 

nelegálně, čímž mají značně ztížený přístup k lukrativním místům na pracovním trhu. Také vstup 

velkých brazilských bank do zemí s velkým množstvím brazilských imigrantů zjednodušil možnost 

těchto převodů a podpořil jejich provádění formální cestou. 130 

Účel převodů financí do vlasti je možno rozdělit do několika kategorií. Část Brazilců emigruje 

do zahraničí s vidinou, že se jednoho dne vrátí s úsporami do Brazílie, kromě tvorby úspor zůstávají 

tito lidé také pevně napojeni na vlast a mají zájem investovat do ní. Tato skutečnost bývá často 

využívána bankami a finančními institucemi, které připravují investiční programy, speciálně cílené 

na zájem emigrantů. Nejčastějším motivem bankovních převodů do Brazílie však zůstává pomoc 

rodině a tvorba úspor. Lidé, kteří emigrovali před kratší dobou, většinou pevněji věří v návrat 

do vlasti a tak tam převádějí více peněz. 131 

V průzkumu, provedeném Casa do Brasil v roce 2004 mezi imigranty, kteří přijeli do Portugalska 

v rámci druhé vlny imigrace, bylo také několik otázek věnovaných bankovním převodům do vlasti. Dle 

získaných odpovědí 62,3 % dotazovaných posílá své úspory do Brazílie (37 % měsíčně a 24 % občas), 

nejvíce z nich posílá mezi 101 a 300 eury (kolem 40 %), přibližně 30 % pak posílá mezi 300 a 500 eury. 

Nejvyšší zastoupení těch, kteří převádí úspory do Brazílie, je mezi kvalifikovanými stavby vedoucími 
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(skoro 75 %) a mezi zaměstnanci restaurací (68,7 %). Častěji své úspory posílají muži a to v 65,9 % (u 

žen jen 54,5 %).132 

Jen pro srovnání zde chci uvést, že podle seznamu nedávno publikovaného Světovou bankou je 

Portugalsko zároveň zemí, do které proudí velké množství financí ze zahraničí od emigrantů (16. 

na světě v absolutních číslech). Jinými slovy objem bankovních převodů proudící do Portugalska asi 

pětkrát převyšuje objem financí odesílaných imigranty v Portugalsku.133 To je samozřejmě důsledkem 

historie Portugalska jako emigrační země a existence přibližně pěti milionové portugalské diaspory ve 

světě. 

3 Dvě vlny brazilské imigrace 

Brazilská imigrace má duální charakter, kdy její představitelé figurují jak v kvalifikovaných odvětvích 

primárního trhu práce, tak i v sekundárních odvětvích, které se vyznačují nízkými výplatami, 

nemožností kariérního růstu, nestabilitou a závislostí na věku a pohlaví. Tato dvojakost však není 

v obou vlnách uniformní; mezi polovinou 80. a 90. let měli kvalifikovaní profesionálové početné 

zastoupení, a to díky relativně malému počtu imigrantů a probíhajícímu procesu modernizace 

a restrukturalizace portugalské ekonomiky. V tomto období také vznikala nová odvětví (marketing, 

informatika), pro která chyběli kvalifikovaní odborníci v Portugalsku a otevřela se tak možnost 

kvalifikovaným imigrantům. Ani v jiných sektorech, jako je například zubní medicína, se v Portugalsku 

často nedostávalo odborníků. Postupné otevírání Portugalského trhu práce a jeho přijetí do EU jej 

udělalo zajímavějším pro zahraniční investice. Někteří specialisté následovali brazilské firmy, které se 

usadily v Portugalsku. Pokles kvalifikace imigrantů mj. plyne i z proměny nabídky uplatnění 

na portugalském trhu práce. Ekonomická expanze konce 90. let zapříčinila potřebu práce v prostředí 

téměř kompletní zaměstnanosti. Příležitostí ve vysoce kvalifikovaných zaměstnáních v této době 

značně ubylo a to jednak, jelikož se znovu snížil počet zahraničních investic, a také proto, že přestala 

být nouze o kvalifikované specialisty na domácí půdě.134  

V závěru 90. let se Lisabon zapojil mezi evropská města, ve kterých pozorujeme bipolární vliv procesu 

globalizace a stal se tak „soft-global city“ se všemi „nemocemi“ přinesenými především druhou vlnou 
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imigrace, jako je například méně pracovních příležitostí, neformální ekonomika nebo snižování mezd 

imigrantů. Strukturální růst vzdělanosti portugalské populace a touhy Portugalců po kvalifikovaných 

zaměstnáních vytvořil nedostatky v zaměstnáních, která kvalifikaci nevyžadují, v průmyslu, tradičně 

silném zemědělství a stavebnictví, které však bylo mezi imigranty silně zastoupeno již od poloviny 60. 

let, kdy se zde inkorporovala první vlna Kapverďanů. Vlivem rostoucí vzdělanosti Portugalců a jejich 

nevoli vykonávat riskantní, špatně placená zaměstnání vznikl převis volných míst v těchto 

zaměstnáních, ke kterým často inklinují imigranti, přesto, že jsou pro ně často příliš kvalifikovaní.135 

K analýze obou vln využiji především dat získaných ve sčítání obyvatel. Pro první vlnu tato data 

pochází ze sčítání obyvatel z roku 1991, pro tu druhou z roku 2001. Dalším zdrojem je již zmíněný 

průzkum asociace Casa do Brasil mezi 400 obyvateli brazilského původu, žijícími v Lisabonu a okolí. 

Při zacházení s čísly je třeba si uvědomit zásadně odlišný počet imigrantů, o kterém mluvíme. Zatímco 

v první vlně imigrace se počet legálních imigrantů z Brazílie pohybuje mezi 7,5 tisíci imigranty v roce 

1986 a 20 tisíci o deset let později, v roce 2003 už se jedná o přibližně 65 tisíc osob, a v roce 2008 

dokonce o 107 tisíc imigrantů.136 Proměnou také prošel socio-ekonomický původ brazilských 

imigrantů, zatímco v první vlně se jednalo především o zástupce vyšší střední a střední vrstvy, ve vlně 

druhé vzrostlo zastoupení nižší střední vrstvy. Jednotlivé instituce také často produkují velmi odlišná 

čísla, což je způsobeno především účastí či neúčastí nelegálních imigrantů. Zatímco v roce 1991 se 

údaje SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) téměř shodovaly s údaji získanými v cenzu, 

v roce 2001 už bylo v cenzu napočítáno více imigrantů, než bylo vydáno povolení k pobytu, ale méně 

než počet vydaných AP.137 

Druhá vlna se nejčastěji označuje za ukončenou ekonomickou stagnací v roce 2003. Vzhledem 

k úpadku ekonomiky a zahraničních investic se v této době předpokládalo, že se imigrace zpomalí, 

nebo úplně ustane. Navzdory těmto podmínkám však brazilská imigrace nadále pokračovala a jako 

jediná ze skupin migrantů dokonce stále sílí. Toto proudění osob je nyní předmětem mnoha studií, 

které se snaží zjistit, zda se jedná o třetí samostatnou vlnu, nebo pouze o výraznou intensifikaci vlny 

druhé. 
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3.1 Analýza první vlny (1986 - první polovina 90. let) 

První vlna, která započala v 80. letech, kdy se Portugalsko stalo cílem brazilské imigrace, vykazovala 

velký počet vysoce vzdělaných imigrantů, kteří se uplatňovali v kvalifikovaných sektorech 

na Portugalském trhu práce a přispěli tak k vybudování obrazu Portugalska 80. a 90. letech. Jejich 

vysoká kvalifikace přímo odpovídala poptávce v cílových zemích, v případě Portugalska to byli zubaři, 

interiéroví designéři, obchodní specialisté a jiní.138 

Mezi imigranty této doby můžeme pozorovat profesionální dichotomii, kde převažují kvalifikovaní 

zaměstnanci nad nekvalifikovanými. Koncem devadesátých let se však tento poměr začal obracet, 

také proto sem klademe definitivní konec první vlny brazilské imigrace.139 

 V 80. i 90. letech Brazilci vynikali mezi ostatními imigranty svou vzdělaností. Mezi těmi, kteří v zemi 

žili legálně, bylo 28,4 % profesionálně školených odborníků, 27,3 % studentů, 16 % zaměstnaných 

v sektoru se střední kvalifikací 10,3 % učitelů a jen 5,3 % v nekvalifikovaných sektorech. 22 % z nich 

byly osoby samostatně výdělečně činné a sociálně mobilní.140 Konkrétně byla nejsilněji zastoupena 

vědecká či intelektuální zaměstnání (22,5 %), a zaměstnání technická (17,1 %). Mnoho Brazilců také 

pracovalo jako ochranka či jako výpomoc v domácnosti (16,3 %). Okolo deseti procent imigrantů 

zastávalo administrativní funkce, 9,5 % pak představovali ředitelé firem a veřejní činitelé.141 

Co se týče geografického rozložení brazilské menšiny, v roce 1991 se velká část jejích příslušníků 

vyskytovala na severu země (téměř 40 %) a ve Vale de Tejo (34 %). Centrální Portugalsko vykazovalo 

nízké zastoupení menšiny (19,5 %). Část první vlny brazilských imigrantů tvořili potomci Portugalců, 

kteří emigrovali do Brazílie. V druhé vlně už je počet těchto imigrantů zcela zanedbatelný. Dle cenzu 

v roce 1991 byl počet i místní rozvržení žen a mužů prakticky identický. V oblasti vzdělání je tvorba 

statistik komplikována jiným názvoslovím v obou zemích. V citovaném sčítání bylo v populaci nad 15 

let 26,6 % lidí se základním vzděláním, 38 % středoškoláků, 13 % bakalářů a 5,2 % magistrů.142 
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Před propojením povolení k pobytu s pracovními smlouvami se velká část imigrantů počítala mezi 

ekonomicky neaktivní, v roce 1991 tvořili 47,2 % celkového počtu brazilských imigrantů v zemi. 

Ekonomická aktivita se také liší v závislosti na pohlaví dotazovaných. Většina brazilských žen byla 

v roce 1991 zaměstnána v administrativě a službách. Také byly silně zastoupeny ve vědě a výzkumu, 

ale oproti tomu slabě v technických zaměstnáních a řemeslech vyžadujících střední či vysokou 

kvalifikaci.143 

V cenzu z roku 1991 70 % dotazovaných odpovědělo, že jsou zaměstnaní v terciéru, v roce 2001 už 

pak toto číslo pokleslo na necelých 60 %. Sekundér v obou cenzech zaujal hodnoty 24,9 a 39 %. 

Zajímavé je také, že ženy v absolutní většině pracují v terciéru (v roce 2001, 82,2 %), zatímco muži 

lehce převažují v sekundéru (54,6 %).144 Další zajímavou skutečností je, že ještě v roce konce první 

vlny imigrace tvořili Brazilci 18 % kvalifikovaných profesionálů nenarozených v Portugalsku. Většina 

těchto imigrantů také přicházela, aniž by k tomu využívala pomoci nějaké organizované sítě. Přezdívá 

se jim proto Nezávislí imigranti.145 

3.2 Analýza druhé vlny (1998 - 2003) 

 Jak již je zmíněno výše, rokem 1998 se zásadně proměnila skladba imigrantů přicházejících z Brazílie. 

Již v roce 1999 Generální inspekce práce zaznamenala tato čísla: 29,12 % Brazilců legálně žijících 

v Portugalsku byla zaměstnána ve stavebnictví, 25 % bylo zaměstnáno v hotelech a restauracích, 

27,13 % v jiných odvětvích nevyžadujících kvalifikaci jako je úklid a péče o domácnost.146 Imigrant se 

tak stal chudším, méně kvalifikovaným, méně integrovaným, a tedy i méně schopným sociálního 

růstu. Průzkum motivů migrace mezi lety 1998 a 2003 ukázal, že bezmála 80 % brazilských imigrantů 

se přestěhovalo do Portugalska z ekonomických důvodů, a to především z důvodu nízkých platů 

či nezaměstnanosti. Na otázku, proč vycestovali zrovna do Portugalska, ve většině případů 

odpovídali, že z důvodu snazší integrace a znalosti jazyka. Pozoruhodné je také, že velká část těchto 

recentních imigrantů po příjezdu do Portugalska změnila profesi a část z nich byla dokonce 

nezaměstnaná. V roce 2004 se také změnil poměr mužských a ženských imigrantů. Zatímco do tohoto 

roku vždy převládali mezi brazilskými imigranty muži, v tomto roce poprvé podíl žen tvořil 52,29 %. 
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Podle tohoto průzkumu také 45 % imigrantů sní o tom, že se jednoho dne navrátí do své vlasti, ovšem 

pouze v případě, že našetří dostatek financí a v Brazílii se zlepší ekonomická situace.147 

V cenzu z roku 2001 pozorujeme zásadní změnu geografického rozmístění obyvatel. Oproti roku 1991 

hodně posilnilo zastoupení v Lisabonu a Vale de Tejo (57,1 %), naopak na severu v centru země se 

zastoupení menšiny propadlo na 21 % a 11,7 %. Více imigrantů se také začalo stěhovat do turistických 

oblastí jako je Algarve nebo Alentejo a to především z důvodu zaměstnání v hotelech a restauracích. 

Také můžeme pozorovat větší zastoupení mužů než žen v rozvíjejících se oblastech. Tito muži 

většinou přijeli sami a soustřeďují se v oblastech s poptávkou po pracovní síle.148 

Takřka vymizeli imigranti, kteří jsou potomky Portugalců emigrovaných do Brazílie, vracejících se 

do země původu, jejich místo zaujali noví imigranti, stěhující se do urbanizovaných míst za prací, 

nebo za rodinou, která emigrovala už dříve.149 

V populaci nad 15 let bylo v roce 2001 absolventů základních škol 27 %, středoškoláků 51 %, bakalářů 

4 % a vyšších akademických titulů 10,4 %. Jen 22,5 % imigrantů bylo ekonomicky neaktivních. 

Nezaměstnanost zůstala stále vyšší u žen, ale oproti sčítání z roku 1991 byl mezi oběma pohlavími 

zjištěn menší rozdíl. Z hlediska uplatnění na trhu práce byla v roce 2001 velká část Brazilců řemeslníky 

(22,5 %), zaměstnaná ve službách či prodavači (19,2 %), nekvalifikovanými pracovníky (19 %) a jen 

10,3 % techniky a kvalifikovanými profesionály a 9,8 % pracovníky ve vědě a výzkumu. Poslední 

zmíněná hodnota vykazuje propad o 12,7 %.150 

3.2.1 Průzkum Casa do Brasil  

Pravdivost nastíněného trendu potvrzuje i průzkum provedený asociací Casa do Brasil dva roky po 

citovaném sčítání obyvatel. Pro následující odstavce využiji dat získaných tímto průzkumem mezi 

skupinou brazilských imigrantů, kteří přijeli v rámci druhé vlny imigrace (mezi lety 1998 a 2003), jsou 

starší 15 let, a žijí v Lisabonu a Setúbalu. Z tohoto průzkumu vychází i naprostá většina autorů píšících 

o druhé vlně brazilské imigrace do Portugalska (Malheiros, Peixoto, Padilla). Podmínky pro začlenění 

do průzkumu splnilo celkově 24 260 registrovaných osob, jako vzorek bylo vybráno 400 z nich, mezi 

nimiž byly zastoupeny obě pohlaví i všechny věkové skupiny. Průzkum byl proveden spolupracovníky 
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Casa do Brasil a studenty formou přímého rozhovoru v místě bydliště dotazovaných, nebo ve 

veřejných místech, vždy individuálně. Průzkum probíhal mezi dny 23. června a 7. července 2003 a byl 

zaměřen na charakterizaci druhé vlny imigrace do Brazílie, motivy k emigraci, formu zapojení 

do společnosti v cílové zemi a perspektivy návratu do Brazílie. 

Dle odpovědí dotazovaných je 60 % zástupců této vlny imigrace mladších 31 let a 75 % spadá 

do věkové skupiny mezi 20 a 35 lety. Tento výsledek se shoduje s daty získanými IDICT v celé zemi, 

kde se v červenci o rok dříve 76 % imigrantů řadilo do věku pod 35 let. Mezi imigranty je 52 % 

svobodných či rozvedených a přibližně stejné množství je bezdětné. Kolem 54 % dotázaných nežije 

v Portugalsku s rodinou.151 

Z hlediska místa původu asi 80 % dotázaných pochází z pěti brazilských států: Minas Gerais, Espirito 

Santo, São Paulo, Paraná a Goiás. 60 % dotazovaných dokončilo střední vzdělání a 7,3 % má 

akademický titul. Největší část dotazovaných (42,5 %) pracuje v obchodu a resturatérství, 32 % 

v sekundéru, z čehož 27,8 % ve stavebnictví. Přibližně 8 % dotazovaných bylo v době dotazování 

nezaměstnaných. Mezi dotazovanými byl také poměrně vysoký počet osob bez dokumentů 

potřebných k legálnímu pobytu v zemi (36,3 %). Pouze 17,3 % dotázaných odpovědělo, že jsou držiteli 

pracovního víza a 32,5 % mělo AP. Mezi Brazilci, kteří byli v Portugalsku méně než rok, procento 

nelegálních osob dosáhlo 73 %. To dokazuje špatnou situaci mnoha imigrantů, kteří přijeli mezi lety 

2001 a 2003, způsobenou pravděpodobně ekonomickou stagnací a nedostatkem práce, na kterou je 

vázáno získání pracovního víza či povolení k pobytu. Mezi Brazilci žijícími v zemi mezi dvěma a pěti 

lety je podíl nelegálních imigrantů jen okolo 13 %.152 

Co se týče motivů emigrace, 54,5 % dotazovaných označilo za hlavní motiv nízké platy a 25 % 

nezaměstnanost v Brazílii. Téměř 80 % dotazovaných potvrdilo, že motivy k emigraci byly 

ekonomické. Mezi nezaměstnanými jsou pak především mladí, mezi jejichž motivy také častěji 

figuruje kvalita vzdělání. Naopak mezi staršími imigranty bývá častěji jako motiv zmiňováno 

nebezpečí a násilí v Brazílii. Pro 62,8 % dotazovaných bylo Portugalsko první volbou jako cílová země 
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a to především (okolo 70 % dotazovaných) díky jednodušší integraci a znalosti jazyka. Okolo 80 % 

imigrantů se do Portugalska dostalo s pomocí přátel či rodiny, kteří emigrovali již dříve.153 

Zatímco v Brazílii v profesích nevyžadujících kvalifikaci pracovalo 21,5 % dotazovaných, s příjezdem 

do Portugalska toto procento vzrostlo na 32 % a množství administrativních pracovníků (11,8 %) se 

snížilo na pouhá 2 %. Mezi nezaměstnanými 44,5 % přiznalo, že pracuje na černo a pouze jeden 

z dotazovaných pobíral podporu v nezaměstnanosti. 29,5 % se přiznalo, že neodvádí sociální 

a zdravotní pojištění. 71,2 % Brazilců s rodinami bydlí v pronajatých domech, 16,8 % sdílí dům s jinou 

rodinou a necelá 4 % bydlí v pronajatém bytě. 77,1 % dotazovaných říká, že jejich běžné příjmy jsou 

lepší či mnohem lepší než v Brazílii. Tato situace je ještě lepší v sektoru služeb, kde jsou platy lepší asi 

v 85 % případů. Naopak velmi negativní výsledky přinesly odpovědi ohledně ubytovací situace, kdy 

téměř polovina imigrantů považovala podmínky v Portugalsku za horší než v Brazílii. Stejně tak 71,8 % 

dotazovaných tvrdí, že zdravotní systémy, ke kterým mají v Portugalsku přístup, jsou horší nebo 

stejné jako v Brazílii. Okolo 65 % dotazovaných bylo také nespokojeno se svými volnočasovými 

aktivitami. Nejčastěji provozované aktivity byla setkání s ostatními Brazilci (27,5 %) a sledování 

televize (26 %).154 

Kolem 45 % dotazovaných potvrdilo, že v Portugalsku byli dobře přijati, zároveň se však přibližně 

stejné množství již setkalo s projevy diskriminace. 34,5 % dotazovaných potvrdilo, že již měli otevřený 

konflikt s nějakým Portugalcem (toto procento je vyšší na severní periferii Lisabonu). Celkově se více 

projevů diskriminace objevuje v místech, kde je vyšší koncentrace brazilské menšiny.155 

Plat 85 % zaměstnanců překračuje minimální plat v Portugalsku a výplata 35 % z nich dokonce 

dvakrát převyšuje tuto hodnotu. 42,8 % dotazovaných nezamýšlí trvale zůstat v Portugalsku, 95 % 

z nich se chce vrátit do Brazílie. 40,5 % odpovědělo, že zatím nepřemýšlejí nad návratem a 45 % 

řeklo, že se vrátí, až našetří dostatek financí. 13,5 % dotazovaných také odpovědělo, že se vrátí 

teprve, až se zlepší ekonomická situace v Brazílii.156 
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3.3 Srovnání aspektů imigrace v obou vlnách  

Na základě statistických dat uvedených v předchozích dvou podkapitolách je možné konstatovat 

následující poznatky. Duální charakter imigrace je možné popsat tak, že do poloviny 90. let 

dominovaly vstupy na primární trh, zatímco v následující druhé vlně spíše na druhotný. Proměna 

socio-ekonomického složení imigrace je těsně propojena s vývojem pracovního trhu v Portugalsku. 

V první fázi Portugalsko potřebovalo imigranty v primárním segmentu, jelikož v zemi byl nedostatek 

kvalifikovaných specialistů. Tito imigranti pak obsazovali pozice, pro které chyběli kvalifikovaní 

odborníci na domácí půdě jako například v oblasti zubního lékařství, marketingu a informatiky. 

Ve druhé fázi se však, především kvůli expanzi neformální ekonomiky a ztráty zájmu Portugalců o tato 

zaměstnání, nedostávalo pracovníků druhotného segmentu, kteří nepotřebují disponovat žádnou 

speciální kvalifikací.  

V období ekonomického rozvoje Portugalska, probíhala inkorporace specialistů v nově se rozvíjejících 

oborech bez nejmenších problémů či diskriminace. Veřejnost si byla vědoma nedostatku vědomostí 

v daných oborech a tak firmy, ať už přímo, či neoficiálně, prováděly nábory vedoucích pracovníků 

v Brazílii. Situace nebyla tak hladká v oblasti zdravotnictví; brazilští zubaři se setkali s odporem ze 

strany domácích dentistů, kteří zpochybňovali dovednosti imigrujících lékařů. Tento případ přivedl 

pozornost na důležitou problematiku uznávání kompetencí. Většina specialistů totiž byla přijímána 

na základě titulů získaných v Brazílii, aniž by byli jakkoliv nuceni prokázat své znalosti. Tato absence 

kontroly kompetencí odrazovala některé asociace od najímání imigrantů a podporovala tvorbu 

centrálních evropských direktiv pro uznávání znalostí.157 

Přijetí eura v roce 2000 zvýšilo prestiž Portugalska v očích Brazilců, kteří evropskou měnu vnímají jako 

známku finanční stability. Portugalský vzdělávací systém se jen velmi pomalu přizpůsoboval růstu 

ekonomiky a doškolování domácích specialistů tak neodpovídalo poptávce. 

Co se týče inkorporace na sekundárním trhu, její význam rostl s průběhem času. V posledních 

dekádách velkým rozvojem prošla například odvětví jako obchod a restauratérství, které přitahují 

především imigrantky a mladé. Spolu s těmito odvětvími vzrostlo také brazilské zastoupení v jiných 

disciplínách dříve zastávaných spíše imigranty z PALOPu, jako je například stavebnictví nebo úklidové 

služby. Růst těchto odvětví spolu s růstem podílu neformální ekonomiky zapříčinil novou intenzitu 

Brazilské imigrace. Poptávka po pomoci v domácnosti také přinesla její feminizaci. Brazilci, spolu 
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s novou vlnou imigrantů z východní Evropy, využili rostoucího nezájmu Portugalců o druhotné 

profese, zaviněného jejich vyšší vzdělaností a sociální hodnotou přiřazovanou těmto zaměstnáním.  

Duální charakter potvrzují výše uvedená data. Má hypotéza se ukázala pravdivou, s výjimkou otázky 

vzdělání. Přestože mnozí imigranti v druhé vlně disponovali nízkým vzděláním a kvalifikací a v cílové 

zemi se věnovali jiným povoláním než v Brazílii, jejich vzdělanost se nijak zásadně nelišila od první 

vlny. Jejich uplatňování na druhotném trhu práce je možné vysvětlit tím, že často přijali práci, která 

neodpovídala jejich kvalifikaci v naději na pozdější kariérní růst. V podmínkách ekonomické stagnace 

a převažující nabídky méně kvalifikovaných zaměstnání se imigranti začali smiřovat s horší prací, 

která je však stále lépe placená, než srovnatelné zaměstnání v Brazílii. Zajímavé je však uvědomit si, 

že vzdělanost Brazilců přijíždějících do Portugalska v obou fázích předčívá průměrnou vzdělanost 

v cílové zemi. 

3.4 Třetí vlna imigrace? 

Někteří odborníci tvrdí, že po roce 2003 začala probíhat třetí vlna brazilské imigrace do Portugalska. 

V rámci stále probíhajícího projektu Vagas Atlanticas: a Imigração Brasileira em Portugal (Atlantické 

vlny: Brazilská imigrace v Portugalsku), který započal v roce 2007, proběhl také dotazník, který se 

opět stal výchozím pro velké množství akademických prací. Mezi lednem a červnem roku 2009 bylo 

dotazováno 1400 osob brazilské národnosti, které přijely do Portugalska po roce 2003. Účelem 

tohoto dotazníku bylo mapovat objem a charakteristiky současné vlny imigrace do Portugalska 

a určit, zda je stále masivnější nárůst imigrace další vlnou, nebo pouze intensifikací druhé vlny.158 

Brazilská imigrace je jediná, která vlivem ekonomické krize neutrpěla zásadní propad. V začátku 

zkoumaného období přispěl k nárůstu již zmiňovaný Acordo Lula. Prudký růst byl také zaznamenán 

v roce 2008. Jeho příčinou bylo přijeti nového zákona o imigracích z roku 2007, který přinesl 

imigrantům z Brazílie další sérii výhod. Masivní expanze brazilské imigrace se odráží i ve finančních 

obnosech převáděných emigranty na brazilské účty. Prozatím maximální objem měly v roce 2006, kdy 

bylo z Portugalska do Brazílie převedeno 349 milionů euro.159 

Výše zmíněný dotazník potvrzuje pokračující existenci jevu feminizace brazilské imigrace 

do Portugalska. V dříve spíše maskulinní společnosti dnes z 59 % převažují ženy. Nejvíce zastoupenou 
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věkovou skupinou je ta mezi 20 a 39 lety věku a to podílem 75 %. Průměrný věk imigrantů je lehce 

přes 32 let. Motivy emigrace zůstávají ve většině případů ekonomické (53 %), narůstá však i zlomek 

osobních a rodinných důvodů (19 %). Nově se také často setkáváme s množstvím imigrantů 

přijíždějících za studii (11 %), nebo z důvodu strachu z násilí v Brazílii (9 %).160 

Téměř polovina z nových imigrantů žije v dlouhodobém vztahu, nebo je sezdaná (47 %), zbytek tvoří 

svobodní a rozvedení (11 %). Z hlediska vzdělání: 51 % disponuje středoškolským vzděláním, 16 % 

dokončeným druhým stupněm základní školy, 14 % disponuje univerzitním titulem (ekvivalent 

Bakaláře, Inženýra) a 7 % vyšším titulem (Post graduál, Magistr, Doktorát). Mezi imigranty existuje 

i zanedbatelné procento negramotných osob (0,4 %). Stále platí, že vzdělanostní situace je mezi 

brazilskými imigranty mnohem lepší než mezi Portugalci.161  

Imigranti nejčastěji pochází ze státu Minas Gerais (21 %), dalšími početně zastoupenými státy jsou 

São Paulo (17 %) a Paraná (9 %). Brazilští imigranti v absolutní většině nevyužívají žádné transitní 

země, což je způsobeno především tím, že pro vstup do Schengenského prostoru nepotřebují vízum. 

V důsledku toho také naprostá většina Brazilců (77 %) vstoupila do země, aniž by měli jakékoliv 

vízum. Jen v 9 % případů měli imigranti studentské vízum a ve 4 % vízum pracovní. Díky právním 

normám z let 2001, 2003 a 2007 usnadňujícím proces legalizace pobytu však po uplynutí 90 dnů jen 9 

% imigrantů zůstalo v zemi nelegálně. 44 % těch zbývajících už mělo povolení k pobytu a 30 % čekalo 

v době dotazování na rozhodnutí SEF.162 

Co se týče uplatnění na trhu práce, 25 % z dotazovaných nebylo ekonomicky aktivních. Z těch, kteří 

pracovali, bylo 51 % zaměstnanci jiné osoby, zatímco 21 % bylo nezávislých pracovníků nebo 

zaměstnavatelů. 17 % imigrantů také opustilo Brazílii jako studenti a 36 % z nich s tímto statusem 

setrvalo i v cílové zemi. i když ani studenti ani nezaměstnaní nebyli v Brazílii ekonomicky aktivní, 

jejich motivy k emigraci jsou různé. Zatímco u nezaměstnaných převládá motiv ekonomický (49 %), 

motivy studentů jsou diverzifikovanější (27 % pracovní příležitost v oboru, 19 % rodinné důvody).163 
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Většina imigrantů neplánuje v Portugalsku zůstat na trvalo, 30 % plánuje pobyt mezi 2 a 5 lety, 

dalších 17 % pak dokonce jen jeden rok. Ze 766 osob, které odpověděly na tuto otázku, 75 % plánuje 

v budoucnu získat portugalské občanství. Již nyní je možné pozorovat nárůst počtu osob s dvojím 

občanstvím. Tato skutečnost znovu komplikuje orientaci v počtu Brazilců na portugalském území, 

jelikož v případě, že mají portugalské občanství, jsou tito občané v cenzu vedeni jako Portugalci.164 

Hlavní rozdíl od druhé vlny je v rozsahu feminizace migrační vlny, přesto však stále spíše probíhá 

intensifikace druhé vlny, než vlna nová. 

3.5 Předpokladatelný vývoj brazilské imigrace do Portugalska  

Vzhledem k tomu, že i v současné hluboké ekonomické krizi v Portugalsku, potažmo celé EU, proud 

brazilské imigrace do Portugalska nadále sílí, je bezpečné předpokládat, že zůstane nadále 

významným. Některé nové motivy migrace, jako například stěhování zbytků rodin za emigranty 

či studijní výměny, jsou zárukou, že trend pravděpodobně nikdy zcela neustane. Častějšími se však 

stávají návraty do vlasti a reemigrace do třetích zemí. Stabilizace brazilské ekonomiky a posilování 

měny také znatelně ubírají na síle migračního proudu, spolu se zpřísňováním imigračních politik. 

Poté, co tradičně oblíbené Spojené státy ztížily možnost imigrace, stalo se Portugalsko (a v poslední 

době také Velká Británie) stále oblíbenějším cílem emigrace. Ztěžování imigrace také často vede 

k nelegální migraci, falsifikaci dokumentů, obchodu s lidmi a celkově posílení kriminálních sítí 

zabývajících se pašováním lidí. Budoucnost proudu závisí především na několika faktorech. Těmi jsou 

ekonomická situace v Brazílii, ekonomická situace v Portugalsku, možnosti legalizace pobytu, přístup 

EU k ilegální imigraci a pomoc v integraci emigrantům, kteří se chtějí vrátit do vlasti.165 

S ustáním emigrace by Brazílie ztratila příjmy z bankovních převodů a mohly by být narušeny rodinné 

struktury. Současný vývoj migračního proudu však tomuto scénáři zatím nenasvědčuje. Silné 

zastoupení Brazilců v Portugalsku také do budoucnosti usnadňuje emigraci dalších, kteří využívají 

informace a pomoc těch již zde bydlících. Zdá se velmi pravděpodobným, že se bude nadále zvětšovat 

podíl sítí zajišťujících ilegální imigraci, v boji proti tomuto trendu by bylo třeba zjednodušit proces 

získání legálního povolení k pobytu. Před několika lety byl podán návrh o zavedení kvót na počet 

pracovníků, podle něhož by pak také byla vydávána pracovní víza, ale kvůli mnoha problematickým 

oblastem nakonec nebyl přijat. Portugalská ekonomika se odklání od průmyslu k terciéru, což by také 
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mohlo do budoucna udržovat migrační tok vzhledem k velké poptávce po brazilské pracovní síle 

v tomto sektoru. Také sektory jako úklid a pomoc seniorům jsou velmi aktuální (především ve 

stárnoucí portugalské populaci) a Portugalci o tento druh zaměstnání nemají zájem.166 Ve stagnaci 

ekonomiky se však zvyšuje soutěž o zaměstnání a může tak častěji vznikat napjatá atmosféra mezi 

imigranty a původními obyvateli. Co se týče profesí vykonávaných Brazilci, je zajímavé povšimnout si, 

že jejich první zaměstnání v Portugalsku je většinou hluboko pod úrovní (kvalifikace, plat) jejich 

posledního zaměstnání v Brazílii. Postupně pak pomocí kariérního růstu dosáhnou (většinou ve svém 

třetím zaměstnání) přibližně stejné kvalifikace jakou měli v Brazílii.167 

Brazilci se velmi dobře přizpůsobují proměnám pracovního trhu a jsou tak nejvíce ze všech imigrantů 

rozprostření po celé zemi. Na začátku ekonomické stagnace v roce 2002 některé periferní oblasti 

ztratily svou přitažlivost pro imigranty, jelikož zde začala ustávat dynamizace a v důsledku i ubývat 

pracovních příležitostí. S trvalejším přistěhovalectvím je tedy možno počítat ve velkých městech, kde 

je nabídka práce trvalejší a často i lépe finančně odměněná. Regionální původ brazilských imigrantů 

je a bude rozličný a nedá se říct, že by mezi nimi zásadně dominoval nějaký stát.168 

Finanční převody do Brazílie také stále pokračují a pomáhají oživovat tamní ekonomiku, obzvláště 

v oblasti stavebnictví. V oblastech Brazílie nejsilněji poznamenaných emigrací do Portugalska je 

v poslední době také možné občas slyšet nějakou portugalskou frázi či hudbu. Portugalsko, které bylo 

v Brazílii často považováno za „zemi hloupých, kde je snadné vydělat si na život“169, začalo ve 

veřejném povědomí pomalu nabývat respektu a uznání. Tento pozitivní vývoj vztahů je však bohužel 

vyvážen narůstající nevraživostí, spojenou s masivní formou imigrace, růstem kriminality mezi 

imigranty, xenofobií, jakož i stále častější diskriminací. Portugalsko i ve své hluboké krizi zůstává 

bránou do EU. Dnes žije v Portugalsku přes 100 tisíc legálních přistěhovalců z Brazílie a země se 

začíná etablovat jako multi-kulturní země. 

Brazilská imigrace trpí menší erozí, než imigrace z ostatních zemí, což způsobuje stále větší podíl 

Brazilců na celkovém úhrnu počtu cizinců v Portugalsku. Jejich počet z části snižuje nový trend 

emigrace do zemí přijatých do EU předposledním rozšířením, jelikož jejich trhy jsou dynamičtější 
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 Roberto Carneiro et al. eds., „O  futuro da imigracao Brasileira para Portugal: olhares, perspectivas e 
interrogacoes“, in Imigração Brasileira em Portugal, ed. Jorge Macaísta Malheiros, (Lisabon: ACIDI, 2007), 191. 

167
 Ibid, 194. 
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 Ibid, 196. 
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 Machado, „Reflexões sobre as identidades brasileiras em Portugal“, 179. 
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a vyžadují hodně pracovníků. 170 Vzhledem k výše popsanému speciálnímu vztahu obou zemí však 

dopady tohoto trendu nejsou příliš drastické.  
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 Carneiro et al. eds., „O  futuro da imigracao Brasileira para Portugal: olhares, perspectivas e interrogacoes“, 
201. 
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4 Závěr 

Fenomén masové brazilské imigrace je sice trendem několika posledních desetiletí, výměna obyvatel 

mezi oběma zeměmi však probíhala už od objevení Brazílie v roce 1500. Napříč stoletími se mezi 

oběma národy vyvinul jedinečný, velmi komplikovaný vztah. Portugalci začali postupně být viděni 

jako okupanti a na počátku 19. století jim Brazílie začala dávat jasně najevo, že jejich nadvládu 

nebude dále tolerovat. V roce 1822 se definitivně odtrhla a započala svou historii jako samostatný 

stát. Po celý průběh 19. Století proudili Portugalci do Brazílie, kterou považovali za záruku své slavné 

budoucnosti. Mezi oběma zeměmi bylo uzavřeno množství smluv, které se snažily nějakým způsobem 

navázat na společnou minulost. První úspěšná smlouva stanovující konkrétní závazky byla po 

dlouhých jednáních uzavřena v roce 1953 v Riu de Janeiro pod názvem Acordo de Amizade e Consulta 

(Smlouva o přátelství a konzultaci). Tato smlouva byla následně mnohokrát rozšířena a v současné 

podobě přináší oběma národům mnohá vzájemná privilegia. 

Také Brazilský vztah s Evropskou unií byl velmi komplikovaný. EU si byla od počátku vědoma 

důležitosti partnerství s jihoamerickou ekonomikou s velkým potenciálem. Jednání obou celků však 

komplikovala neochota ústupků na obou stranách a brazilské zapojení do jihoamerického Mercosuru. 

Od počátku integrace bylo mezi Brazílií a EU uzavřeno množství smluv, důležité otázky však často 

zůstaly na rétorické úrovni. Průlom jednání přišel v roce 2007, kdy bylo mezi Brazílií a Evropskou Unií 

uzavřeno strategické partnerství. 

V průběhu historie se mezi oběma národy objevily početné stereotypy. V Brazílii vzniklo mnoho 

pořekadel a anekdot o hloupých Portugalcích, v Portugalsku pak zase mnoho přívlastků pro Brazilce. 

Mezi tyto přívlastky jistě patří mnoho pozitivních slov jako zábavní, veselí, sensuální, aktivní, ale 

na druhé straně také velké množství pejorativ, jako například líní, nebezpeční a nezodpovědní. Velký 

problém je také asociace brazilských žen s prostitucí. Jeden velmi specifický stereotyp je brazilská 

veselost, alegria. Ten podporuje představu Brazilců jako dobrých bavičů a příjemných otevřených lidí 

a přináší jim tak mnoho pracovních příležitostí ve službách a zábavním byznysu. Brazilci se tomuto 

stereotypu cíleně přizpůsobují, jelikož jim to usnadňuje možnost uplatnění na portugalském trhu 

práce. Tato brazilská veselost bývá často stavěna do protikladu s, až extrémní, portugalskou 

uzavřeností a melancholií. 

Také brazilská kultura pronikla do portugalské společnosti v mnoha formách. Nejenže se novinky 

z Brazílie objevují ve zprávách a novinách, v portugalských televizích také takřka nonstop běží 

brazilské telenovely. v nočních klubech je slyšet zvuk samby a forró a jsou servírovány brazilské 
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koktejly. Množství portugalských dětí se také učí brazilskému bojovému umění, capoeira, či alespoň 

obdivuje špičkové fotbalisty z jejich bratrské země. 

 Brazilci také vynikají velkou mírou altruismu. To se vyznačuje především tím, že velká část z nich 

zasílá měsíčně peníze zpět do Brazílie, aby tak pomohla rodině, která tam zůstala. To pomáhá 

lokálnímu rozvoji Brazílie. 

Proměnu Portugalska v převážně cílovou zemi migrace klademe do poloviny 80. let. Z velké části byla 

zaviněna i imigrací z Portugalska. Nárůst imigrace z Brazílie také nebyl náhodou. V roce 1985 zde padl 

vojenský režim a země zároveň prodělávala sérii ekonomických krizí. Pravděpodobně rozhodujícím 

faktorem však byl vstup Portugalska do Evropského společenství. Ten otevřel Brazílii vidinu přístupu 

na formující se jednotný evropský trh.  

Z celkového pohledu tvoří dnes Brazilci asi 1 % obyvatel Portugalska, což zároveň představuje 24 % 

všech cizinců legálně žijících v Portugalsku. Vyjádřeno číslem: v roce 2008 bylo v Portugalsku 107 tisíc 

legálně žijících Brazilců. Další velké skupiny imigrantů jsou občané zemí PALOPu a východoevropané. 

Masivní imigrace má své demografické vlivy jako například, že pomáhá zpomalení stárnutí populace, 

udržuje v Portugalsku populační růst a přispívá k multikulturalitě země. 

V první vlně imigrace, která začala koncem 80. let a pokračovala do poloviny let devadesátých, 

probíhalo množství brazilských investic do progresivního portugalského trhu. Jelikož však 

na portugalské půdě chyběli zkušení specialisté, kteří by vedli pobočky investujících firem, přijížděli 

za tímto účelem vzdělaní odborníci z Brazílie. V průběhu 90. let se Portugalci začali dovzdělávat 

a nedostatek pracovní síly nastal především v sektoru nevyžadujícím vysokou kvalifikaci. Portugalci 

touto prací pohrdali a často radši emigrovali, než aby pracovali v nějakém „podřadném“ zaměstnání. 

Přizpůsobiví Brazilci však tyto práce přijímali. Tak začalo docházet k proměně charakteru imigrace. 

Na výše uvedených poznatcích jsem z velké části potvrdila svou hypotézu. Brazilci, kteří přijeli 

do Portugalska v rámci takzvané druhé vlny imigrace, jsou mladší než ve vlně první, pocházejí 

z nižších sociálních vrstev a zapojují se více na sekundárním trhu práce. Na jejich složení tvoří vyšší 

podíl ženy. V podstatě jediným bodem, ve kterém se má hypotéza liší od skutečností vycházejících 

z mého výzkumu je, že nenastal zásadní propad vzdělanosti imigrantů. Brazilci se pouze stále častěji 

smiřují s prací neodpovídající jejich kvalifikaci. Naopak narostl počet mladých, přijíždějících 

do Portugalska za studiem.  
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Imigrace do Portugalska je usnadněna existujícím propojením obou zemí pomocí sociálních sítí 

a kontakty se známými, kteří emigrovali již dříve. Část migrantů do Portugalska také přijíždí za svou 

rodinou. Téměř však již zanikl migrační protiproud potomků původních portugalských emigrantů, 

který byl ještě v první vlně znatelný. 

Někteří autoři spekulují o existenci třetí vlny imigrace. Po úpravě zákona o migracích v roce 2007 totiž 

imigrace nabyla dosud nevídaných rozměrů. Specialisté se však shodují, že vzhledem k velmi 

podobnému charakteru a motivům této imigrace se jedná spíše o intensifikaci vlny druhé, než zcela 

nový jev. 

Brazilců i v době ekonomické stagnace Portugalska proudí do země čím dál tím více. Vzhledem 

k jejich přizpůsobivosti je velmi nepravděpodobné, že by tento migrační tok někdy ustal, či se 

zásadně zmenšil. Oproti ostatním imigračním skupinám totiž Brazilci mají výhodu perfektní znalosti 

portugalštiny a také blízkosti kultury s tou portugalskou. Je pro ně proto jednodušší sehnat si 

zaměstnání a to i v čase vyšší nezaměstnanosti. K oslabení tohoto proudu by pravděpodobně vedlo 

pouze zásadní zlepšení ekonomické a bezpečnostní situace v Brazílii. 

Summary 

The phenomena of mass Brazilian immigration to Portugal may be mainly question of the last few 

decades, however a strong connection between the two countries has been omnipresent throughout 

the history. Ever since the first arrival of Portuguese boats to the coast of Brazil in 1500, there has 

been exchange of people between the two countries.  

After Brazilian independence in 1822, the two countries started creating a relation based on various 

contracts. Amongst them, one of the most important, signed in 1953, was a treaty called Acordo de 

Amizade e Consulta (Agreement of Frienship and Consultation). This treaty was repeatedly novelized 

and, along with other documents, grants the Brazilians in Portugal (and the Portuguese in Brazil) 

various special rights. There has also been a series of negotiations between Brazil and the EU, leading 

in 2007 after many complications, to the signing of a strategic partnership by representatives of both 

sides. 

Portugal has begun establishing as an immigrant target country around the year 1985. For Brazilians, 

this year represented the fall of dictatorship, as well as deep economical crises. However, the 

decisive factor was Portuguese adhesion to the European Community. This, along with promise of 

cooperation with the emerging European common market brought about many Brazilian 
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investments. Portugal lacked educated specialists, therefore the Brazilian companies were forced to 

bring along their employees to lead the companies established on the old continent. 

Increasing number of Brazilians in Portugal brought about a strong cultural influence. Brazilian 

dances, music, drinks and façon d’etre became a part of everyday live, as well as the soap operas and 

news from Brazil became a part of the TV program. Both nations also developed many reciprocal 

images and stereotypes. Maybe the most interesting aspect is the contrast between the Brazilian 

alegria (happiness) and Portuguese tristesa (sadness). The reputation of being pleasant, happy and 

outgoing brings the Brazilian immigrants vast possibilities on the work market in the costumer 

service area. 

In 2008, there was approximately 107 thousands of Brazilians living legally in Portugal, which 

presents almost 1 % of the total of residents. This mass immigration has begun to show some 

demographic consequences like slowing down the ongoing ageing of the Portuguese inhabitants or 

rising the number of mixed marriages.  

Modern Brazilian immigration to Portugal is not however perceived as a continuous trend. Most of 

the authors recognize two waves occurring since the 1980, presenting different demographic 

structure of immigrants. The first wave, composed of highly qualified, educated specialists had begun 

in mid 1980s and continued for a decade. The second wave, ongoing between 1998 and 2003 

presents higher absolute number of immigrants, higher representation of women amongst them, 

their younger age and lower qualification. It is also interesting to observe that their levels of 

education haven’t lowered much, but the immigrants rather accept jobs, demanding lower 

qualification then they posses. In the second wave, there has also been a higher number of 

Brazilians, who come to Portugal to study there. 

Some experts argue existence of a third wave of Brazilian immigration to Portugal. This idea is 

supported by the continuous growing of the density of the immigration. Eventhough in Portugal, 

there is a profound economical crises going on, Brazilian immigration doesn’t show any signs of 

erosion, on the contrary, in 2008 it reached its historical maximum, presenting with over 32 

thousands of legal entrances that year. This new arrivals are however mostly considered rather an 

intensification of the second wave. 

Brazilian immigration as a phenomena isn’t likely to stop in the following years. There has been 

a growing number of those, who come to join their family, who emigrated already before and the 
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existence of social networks makes it easier for new immigrants to come. To reduce the migration 

flow, Brazilian economy would have to undergo a structural improvement that would eliminate the 

economic reasons of emigration. 
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Zdroj: Jorge Macísta Malheiros, Imigração Brasileira em Portugal, (Lisabon: ACIDI, 2007), 96. 
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Zdroj: Jorge Macísta Malheiros, Imigração Brasileira em Portugal, (Lisabon: ACIDI, 2007), 97. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Zdroj: Jorge Macísta Malheiros, Imigração Brasileira em Portugal, (Lisabon: ACIDI, 2007), 92. 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Ekonomicky 
neaktivní imigranti

Zaměstnaní v 
priméru (z 

celkového počtu 
ekonomicky 

aktivních)

Zaměstnaní v 
sekundéru

Zaměstnaní v 
terciéru

1991

2001


