
CRISE
ECONÓMICA 324 mil portugueses emigram Portugal é o campeão

europeu das desigualdades
sociais
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EMIGRAÇÃO 3 5 MILHÕES VIVEM ETRABALHAM NO ESTRANGEIRO

Por dia emigram
408 portugueses
França Brasil Angola Reino Unido e Suíça lideram crescimento

JOÃOSARAMAGO

Emapenasdois anos o nú meros de portugueses
inscritos nos consulados
aumentou em 324 mil

atingindo os 3 5 mi
lhões no último ano
Em 2009 houve um
acréscimode 175 mil
face a 2008 e em
2010 os portugue
ses no estrangeiro
aumentaram 149
mil face ao ano an

terior Ou seja em
média saem do País
todos os dias 408 portugueses
Os números doGovernoportu
guês vão ao encontro dos dados
divulgados pelo Ministério da
Justiça do Brasil que indicam
que nos primeiros seis meses

deste ano emigraram52milpor
tugueses para o gigante sul
americano Por países é a França
que mais portugueses atrai em
dois anos hámais 66 mil inscri
tos nos consulados Brasil An

gola Reino Unido
e Suíça integram
também o grupo
dos cinco países
maisprocurados
Os dados dispo

nibilizados pela Di
recção Geral dos
Assuntos Consula
res e das Comuni

dades Portuguesas
contabilizam também os nacio

nais com dupla nacionalidade
Os registos consulares integram
os cidadãos que regularmente
utilizam os serviços para obter
documentação

Mais emigração
coincide com fim
de embaixadas
Oreforço da emigração coin

cide com a decisão de encerrar

temporariamente 12 represen
tações diplomáticas Amedida
anunciada peloministro dos
Negócios Estrangeiros Paulo
Portas visa poupar 12 milhões
de euros A embaixadaemAn

dorra é umadas sete que vai en
cerrar A decisãomotivou fortes

críticas da comunidade portu
guesa que representa 16 da
população nopaís dos Pirenéus
O fecho dos consulados de
Frankfurt e Osnabruck Alema
nha e Clermont Ferrand Nan
tes e Lille França tambémé
contestadopelos emigrantes
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