
Desesperados
A falta de emprego – e de esperança – em Portugal está a criar  
uma nova vaga de emigrantes para a Suíça, que arriscam tudo.  
Como Paula, obrigada a fugir da casa onde estava a ser explorada
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G
utemorga! [Güten Morgen-Bom 
Dia] Paula cumprimenta assim to-
dos com que se cruza nas frias ruas  
de Zurique. Muitas vezes nem ob-

tem resposta, mas não importa. O destino 
de esperança revelar-se-ia um inferno. Mes-
mo assim, só pensa em ficar. 

No dia em que o faltou dinheiro para com-
prar um litro de leite para a filha de 11 anos, 
na cidade nortenha de Portugal onde vivia, 
Paula soube que chegara a sua hora. Com 
marido e mulher desempregados ao mesmo 
tempo não se governa uma família. Tinha 
de arriscar. Tudo. À primeira oportunidade, 
abala para o cantão alemão da Suíça, onde 
uma brasileira precisava dela para tomar 
conta dos dois filhos. Não sabia ainda que 
estava a arriscar demais. A patroa, que a ali-
mentou quatro semanas a papas Nestum e 
esparguete, trocou o part-time prometido 
por uma jornada que se prolongava até às  

10 da noite. Paula, 38 anos, sujeitou-se, as-
sim, a um mês de semiescravidão, porque 
estava decidida a ganhar a vida no cantão 
suíço, mesmo sem perceber uma palavra de 
alemão. Nem o Gutemorga que agora distri-
bui por onde passa. O pior ainda estava para 
vir: assim que perguntou pelo pagamento 
devido, a patroa gritou e ameaçou-a. Quan-
do ousou discordar, foi fechada na cozinha.

Criticada pelos que defendem sensatez 
maior antes da decisão de emigrar, Paula ar-
gumenta com o desespero. A palavra tornar-
se-á, aliás, recorrente, nesta reportagem. 
Empregadores, associações e famílias têm 
um adjetivo para descrever os portugueses 
que procuram a Suíça: desesperados. 

Quem dá apoio a emigrantes estima que 
estejam a chegar cerca de 1 500 portugueses 
por mês. Perante este novo fluxo, as auto-
ridades suíças avisaram já que poderá estar 
para breve o fecho das fronteiras aos traba-

lhadores, como ditam as leis helvéticas, que 
preveem restrições quando as entradas ul-
trapassem em 10% a média dos últimos três 
anos. Ora, até aqui, a média rondava os mil.

Os graus negativos das noites suíças não 
se compadecem com pobreza extrema, mas 
aumentam os relatos de portugueses a dor-
mir nos carros, em garagens – onde calha. 
País escolhido como destino de emigração 
desde os anos 70 e 80, nunca recebeu tantos 
casos extremos como agora. 

Campos de concentração
Passados os edifícios polidos e espelhados 
das silenciosas avenidas de Zurique, eis uma 
pequena entrada – inesperada – para a área 
de terra batida onde vivem duas dezenas de 
portugueses imigrados na Suíça. Chamam-
-lhe «Barracas» ou « Campo de Concentra-
ção». Não é uma coisa nem outra, mas lem-
bra uma coisa e outra. 

Um bairro préfabricado, organizado e 
limpo como tudo na Suíça alemã, mas em 
nada mais condizente com o bem-estar des-
te cantão. A barraca que serve de receção 
parece importada da ex-RDA (República 
Democrática Alemã) diretamente para o 
século XXI. Nas prateleiras, há conservas, 
e pouco mais. Mas quem ali vai encontra o 
que precisa, depois de uma jornada de traba-
lho, quase sempre na construção civil ou nas 
limpezas: uma mine, um copinho de tinto ou 

Paula,  o marido e a filha 
foram para Zurique à procura 
de futuro. Aos 11 anos, Cátia 
deixou a escola a meio do ano 
- e ainda não voltou às aulas



Contrastes Navalhas (em 
cima) emigrou porque 
não tinha trabalho em 
Portugal.  Vive num 
quarto de um bairro 
conhecido por «As 
Barracas» (foto ao lado), 
que aloja imigrantes 
há meio século. É mau, 
mas é melhor do que 
Navalhas podia esperar 
de Portugal: nada 
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um verdinho. E tremoços, claro. 
Cheira a panela ao lume nos edifícios abar-

racados, antes geridos pelas empresas que 
contratavam mão de obra estrangeira. São 
agora do Estado, que os usa, sobretudo, para 
exilados políticos. Restam duas alas com 
portugueses. Acomodam-se como podem 
nos quartos que ladeiam os dois corredores 
estreitos. «Mostra lá a tua cela, Navalhas!», 
exorta um dos imigrantes. A palavra «cela» é 
metafórica, embora não casual. Mas o nome 
do imigrante é literal, apelido de família.

«Veja! Tenho uma sala, um quarto, um es-
critório – e até garagem», ironiza o homem 
de 51 anos que deixou mulher e dois filhos 
em Portugal para vir ganhar a vida na Suíça 
e agora está desempregado. De facto, nestes 
nove metros quadrados acomodam-se dois 
frigoríficos, televisão, impressora, compu-
tador, uma bicicleta e uma «mini-horta», 
onde deverão nascer tomates e pimentões. 
Até já coube uma «madame», mas o resulta-
do foi a expulsão. É contra o regulamento. 

Aqui, vive-se sozinho. Mas bem menos 
sozinho do que num qualquer quarto de 

Zurique. «Isto já não tem condições, mas 
minimiza a solidão», nota Manuel Beja, con-
selheiro das Comunidades Portuguesas na 
Suíça. Pelo menos nas «Barracas», todos 
se juntam na cozinha comum  para jantar.  
O aquecimento faz por se vingar do frio lá 
fora e a maior parte dos habitantes já trocou 
a indumentária laboral por calções e chine-
los. Cheira a Portugal. «Coelho com batatas 
cozidas», destapa um dos emigrantes.

Mais logo, joga o Benfica, e as mines estão a 
postos, no bar improvisado da receção, mais 
improvisada ainda. Recebe-se quem pro-
cura uma cama para dormir no Centro de 
Alojamento de Schlieren, o nome oficial dos 
compartimentos que já não acolhem aplau-
sos. «Se viesse cá a ASAE fechava isto tudo», 
diz um dos homens que matam o tempo à 
conversa. Não é ideal. É o que podem pagar 
560 francos suíços (€456) mensais numa 
das cidades mais caras do mundo.

Imigrantes & filhos Lda.
Nas «Barracas de Schlieren» fica-se «só para 
o desenrasca, não dá para trazer a família».  
E é também por isso que são hoje solução 
para poucos. Muita coisa mudou desde a 
construção destes alojamentos, há meio 
século. Naquela altura, os homens tinham 
de esperar anos até conseguirem o permisso 
para receber a família. Havia amigos de ami-
gos a quem pedir emprego. Agora, há em-
presas de trabalho temporário. «Autênticas 
máfias de extorquir imigrantes», acusam 
uns. «Garantia de trabalho para muitos», 
argumentam outros. Entre as mais de 400 
empresas deste tipo a funcionar só em Zu-
rique, haverá trigo e joio, como nota Daniel 
Gomes, um luso-suíço com 25 anos de vida e 
cinco a angariar trabalho para estrangeiros. 

À entrada da empresa Propersonal, re-
cebe-nos com um «Sprechen Sie Deutsch?», 
uma espécie de senha que adotou para se-
lecionar os trabalhadores. A quem não con-
seguir responder se sabe falar alemão, exi-
ge-se mais resiliência. «De janeiro até hoje, 
abrimos mais mil processos de portugueses 
à procura de emprego. E aqui dão prioridade 
a quem fala alemão.»

Nascido e criado na Suíça, Daniel é me-
tódico. Antes de qualquer contratação, há 
formulários com muitas perguntas. Pode, 
por isso, garantir que 50% vêm com os fi-
lhos, enquanto antes só uns 20% arriscavam 
tanto. «Já vi aqui mulheres a oferecerem-se 
para prostituição, mesmo à frente dos mari-
dos. Os portugueses estão desesperados.»

Daniel admite que o negócio da contratação 
é rentável. «Se o empregador paga, por exem-
plo, 50 francos (€40) por hora, o trabalhador 

Procura de emprego 
em Londres duplica
«Não conseguimos dar vazão a 
tanta procura. Fazem fila lá fora», diz 
Domingos Cabeças à VISÃO, a partir 
do seu escritório, em Londres. «São 
cinco horas e ainda nem sequer al-
mocei», conta o português que abriu 
uma agência de emprego em Londres, 
em 1996.
Atende cerca de cem clientes por dia, 
duas vezes mais do que em 2012. «Há 
portugueses a dormir na rua. Por isso, 
agora, também ajudamos a procurar 
quartos. Ainda hoje tive aqui um pai e 
uma filha sem casa, nem emprego…»
Em média, a Neto Recruitment 
Agency leva duas semanas a conse-
guir colocação. Embora a oferta de 
trabalho tenha diminuído, é ainda 
na capital britânica que a maioria da 
mão de obra lusa encontra trabalho. 
Só 15% ficam fora de Londres.
A base de dados da agência de  
Domingos Cabeças contabiliza cerca 
de 4 mil empregadores.
FILIPA MARQUES



Madre Lola de Zurique 
Para que nunca falte a 
quem precisa, Aurora 
guarda tudo o que lhe dão 
na arrecadação do prédio 
suíço. Todos os dias saem 
dádivas para emigrantes 
portugueses
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recebe 36 francos (29 euros). A diferença é 
para impostos e para nós. Tiro um ordenado 
de 21 mil francos (€17 000) por mês.»

Mas, argumenta, com ele não há aventu-
ras. «Se for eu a tratar, só mando vir as pes-
soas depois de arranjar emprego e casa.»

Pagar para falar Português
Embora por razões bem diferentes, Sonia 
Jungo gostava que mais portugueses seguis-
sem o conselho de Daniel. «Lá em Portugal 
as coisas estão trágicas, não é?» A assistente 
social da Cruz Vermelha, responsável pela 
migração e integração em Friburgo, inverte, 
assim, o seu papel de entrevistada. Trabalha 
aqui há sete anos, mas são os últimos dois 
que a têm marcado. No dia desta entrevista 
os termómetros desceram aos 7 graus nega-
tivos e Sonia encontrou um português a vi-
ver numa garagem. Pouco mais de 40 anos, 
a história do costume. «Arranjou emprego, 
mas era temporário e agora não tem nada. 
Outro homem mandou vir os dois filhos, de 
6 e 10 anos, porque tinha arranjado traba-
lho, mas ficou desempregado. Foi terrível.»

Para analisar os casos, Sonia pergunta a 
todos se têm trabalho, contactos ou casa. 
Muitas vezes, a resposta é «Não» para todas 
as questões. «Os portugueses precisam de 
ajuda de emergência. Sempre vimos situa-
ções extremas, mas não como agora e não 
em tão grande número.» 

Ao cantão francês, a que pertence Fribur-
go, procurado pela aproximação da língua, 
chegam ainda mais portugueses do que a 
Zurique. «É demais. Há umas semanas, apa-
receu aqui um casal com um bebé de 3 me-
ses. Não temos capacidade para apoiar tanta 
gente», lamenta Abílio Rodrigues, vice-pre-
sidente da Federação das Associações Por-
tuguesas da Suíça e diretor do Forum para a 
Integração dos Migrantes e Imigrantes.

Prova desta nova vaga de emigração fa-
miliar é a procura do ensino do Português, 
embora, paradoxalmente, o Governo tenha 
decidido diminuir o número de professo-
res e criado uma propina de 100 euros para 
os que queiram manter a sua relação com a 
língua materna. «Em 2012, foi preciso abrir 
mais cinco turmas de Português para a co-
munidade a viver na zona de Gruyére.»

O fenómeno chegou já às instâncias polí-
ticas, mas continua a não haver medidas, re-
conhece Paulo Pisco, deputado do PS eleito 
pelo círculo da Europa, que visitou a Suíça 
em fevereiro. «Sem conseguirem absorver 
todos os trabalhadores, multiplicam-se os 
casos de exploração. Notei isso desta última 
vez. Além dos 230 mil portugueses oficial-
mente no país, deverá haver outros 10% não 

oficiais. Mas o mais preocupante é o novo 
fenómeno das famílias inteiras a partirem 
à aventura, uma situação dramática para os 
filhos, que deixam a escola a meio do ano.»

Madre Lola de Zurique
É o caso de Cátia, chegada há três semanas, 
com o pai, para se juntarem à mãe, Paula.  
O marido e a filha haviam ficado em Portugal 
a aguardar boas novas. Teriam de esperar al-
guns meses. Depois de muita gritaria com a 
patroa que a explorava, Paula seria liberta-
da, sob a ameaça de expulsão, caso apresen-
tasse queixa. Nem olhou para trás. Queria 
lá saber de queixas. Chorou a sua má sorte 
num canto da banófe [bahnhof-estação] de 
Zurique. Até ser socorrida pela solidarieda-
de lusa – ainda o travão de desfechos mais 
trágicos entre a nova vaga de emigrantes.

Ganchinho pueril a prender-lhe o cabelo 

pintado de vermelho, Paula aceitou contar 
como esteve perto de ser escravizada, num 
dos países mais ricos do mundo, porque 
sabe que muitos outros portugueses cor-
rem o risco de copiar a sua história sem o 
saberem. «Admito que não pensei. Mas, em 
Portugal, não podíamos continuar. Tinha de 
os mandar vir para a minha beira.»

Cátia nunca ficara sozinha em casa. Desde 
que chegou à Suíça, passa o dia à espera que 
a mãe regresse da limpeza dos birus [büros-
-escritórios], que já lhe garantem um ren-
dimento de 3 mil francos por mês (€2 400). 
Os medos vence-os com a vontade de estar 
com a mãe. «Não estou sozinha», apressa-se 
a corrigir. «Fico com o gato.»

Paula arranjou um quarto emprestado, 
com a ajuda da «Madre Lola de Zurique». 
Devota de Nossa Senhora, Aurora Dias, 
nome de batismo, dedica todo o seu tempo 
livre a ajudar os portugueses recém-chega-
dos. Na keller [cave] guarda televisões, fri-
goríficos, colchões, camas, roupa, conser-
vas. «Quando arranjarem casa já tenho uma 
caminha para ti», anuncia, carinhosamente, 
virando-se para Cátia.

Lola ocupa assim duas arrecadações do 
seu prédio – uma por direito e outra em-
prestada por um vizinho. São a medida da 
esperança de quem abandona um país sem, 
ao menos, promessa de futuro. É verdade 
que chegam sem rede, que arriscam demais. 
Mas essa é apenas a fina linha que separa o 
risco associado a passar uma fronteira e o 
desespero, que se juntou agora à equação. 

Nas conversas diárias por skype, Cátia 
implorava, em lágrimas, a reunião familiar. 
Conseguiu-a. À custa de deixar a escola e de 
passar o dia sozinha. Só o futuro dirá se foi a 
melhor decisão. Por ora, sabemos que res-
ponde à – humana – luta pela sobrevivência. 
Quantos mais chegarão a este ponto? 
NB: Os nomes da família emigrada  
foram alterados para sua proteção.

VIDA DE SUÍÇO
Uma pessoa sozinha precisa, no 
mínimo, de 1 500 euros por mês

€18 valor hora pago a empregada de 
limpeza

€1 600 valor mínimo de 
apartamento no centro de Zurique

€289 custo mensal com assistência 
médica

€4 000 salário mínimo para 
sobreviver na Suíça


