
 

Os colectivos migrantes 
ante o proceso  

de emprendemento  
en Galicia

O
s 

co
le

ct
iv

os
 m

ig
ra

nt
es

 a
nt

e 
o 

pr
oc

es
o 

de
 e

m
pr

en
de

m
en

to
 e

n 
G
al

ic
ia







Xunta de Galicia

Os colectivos migrantes 
ante o proceso  

de emprendemento  
en Galicia



Equipo de investigación e redacción: 
LAURA OSO CASAS  
(Directora da investigación)

MARÍA VILLARES VARELA 
(Investigadora)

MONTSERRAT GOLÍAS PÉREZ 
(Investigadora)

Deseño, maquetación e impresión: 
GRAFISANT, S.L.

D. Legal: 
C-3185-2006



A necesidade de abordar o fenómeno da inmigración e a atención da poboación 
migrante residente en Galicia, cuxo volume e diversidade se incrementa ano tras 
ano, e sobre todo a necesidade de superar as dificultades de acceso aos recursos 
públicos, de potenciar a súa participación social e de dispoñer dun adecuado coñe-
cemento das carencias, problemas e necesidades deste colectivo, todo iso de cara a 
acadar a súa plena integración, levan ao departamento que dirixo a acometer unha 
política que teña en conta unha diagnose continua dun fenómeno dinámico, hete-
roxéneo e que non se vai deter nos próximos anos, senón que tende a aumentar. 

O modelo de integración polo cal se aposta, demanda unha afirmación firme dos 
dereitos dos/as inmigrantes, ao mesmo tempo que valora o enriquecemento que 
reflicte a diversidade de culturas que universalizan os novos procesos migratorios. 
Neste contexto, a mediación intercultural adquire especial relevancia na medida 
en que interpreta e interactúa entre os/as inmigrantes e os servizos públicos e a 
sociedade de acollida. 

As consecuencias de non favorecer tratamentos adecuados fronte aos fenómenos 
migratorios son coñecidas: desamparo, bolsas de pobreza, marxinalidade, exclu-
sión social, racismo. Este estudo está chamado a contribuír de xeito notable á de-
tección de debilidades nas actuacións dos/as axentes involucrados/as no fenómeno 
migratorio. Aínda que é certo que este require un tratamento integral, non é menos 
verdade que ante unha circunstancia tan complexa convén promover estudos cien-
tíficos a partir dos cales derivar as liñas de actuación. 

A Galicia aberta e moderna asumiu xa que os movementos migratorios e a diversi-
dade cultural que estenden representan un feito histórico inevitable que incorpora 
á realidade política toda unha serie de compromisos que non é posible eludir, nin 
por parte da administración nin da sociedade. 

PRESENTACIÓN
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Galicia  quere ser un país capaz de ofrecerlles aos/ás que chegan e queren quedar 
perspectivas de asentamento e inserción social, perspectivas económicas, pers-
pectivas individuais e perspectivas colectivas. O cal quere dicir que Galicia aspira 
inequivocamente a articular sobre os seus alicerces un proxecto intercultural e po-
lítico aberto e plural ben defi nido. Iso obriga a deseñar o territorio en función das 
persoas que o habitan, veñan de onde veñan. 

Manuel Luis Rodríguez González
Secretario xeral de Emigración
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Na actualidade, a inmigración é frecuentemente asociada, por parte do imaxinario 
colectivo, a “problema”. Pero a palabra inmigración invita máis ben a dinámica, a 
fluxo, como o fai igualmente o vocábulo emigración. E é precisamente deste move-
mento, que é parte integrante da construción da vida dunha sociedade, do que nos 
queremos ocupar nesta investigación. Para iso presentaremos, na primeira parte do 
informe (estudo cuantitativo), o rostro frío dos números, os datos que se edifican a 
partir dos débiles alicerces que ofrecen as estatísticas oficiais (padróns municipais 
de habitantes, estatísticas de permisos de residencia, censos de poboación e viven-
da, datos sobre afiliación á Seguridade Social, etc.). Un panorama que reflicte só unhas 
pequenas pinceladas do barullo multicultural que se está xestando en Galicia. As 
cifras non son a realidade social, se é que esta existe como tal, pero si nos ofrecen 
pistas e, sobre todo, “dannos que pensar”. E pouco a pouco os números irán toman-
do a palabra, con opinións, discursos, imaxinarios; coa voz, o rostro e o nome que 
se esconde tras a agrupación dos individuos nun dato. Das vidas dos retornados 
e inmigrantes estranxeiros, das súas opinións, ocupámonos na segunda parte da 
investigación (estudo cualitativo). Así como da especificidade das estratexias de 
autoemprego como forma de inserción social das persoas inmigrantes en Galicia. 

A investigación tivo como obxectivo xeral proporcionar información que alimente 
e contribúa a definir o resto das liñas de actuación do proxecto Equal Convive Mais. 
O estudo pretendeu, en primeiro lugar, obter datos que sirvan para o deseño do 
itinerario2, sacando á luz a heteroxeneidade dos migrantes (inmigrantes e retorna-
dos) ante o proceso de emprendemento. En segundo lugar, buscou facilitar a tarefa 
de identificación dos grupos de migrantes máis vulnerables, achegando ideas sobre 
como conseguir chegar ata eles. En terceiro lugar pretendeu definir cales poden 

INTRODUCIÓN  

1  Itinerarios Integrais para a creación de empresas, Liña de Actuación 2 do Proxecto Equal 
Convive +.  Esta liña de actuación pretende garantir o éxito dos procesos de emprendizaxe lan-
zados dende estos colectivos, aplicando un enfoque integral e adaptado as súas peculiaridades 
e potencialidades,acompañando á persoa usuaria ao longo de todo o proceso de xestación e 
maduración da idea empresarial, ata a súa posta en marcha definitiva. 
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ser os lugares de realización da formación3; a maneira de proceder á difusión da 
información e á sensibilización entre a comunidade migrante (localizando os prin-
cipais espazos de comunicación das comunidades migrantes, etc.). Tamén buscou 
achegar información para o deseño fi nal dos módulos formativos sobre empren-
demento. Por último, intentou proporcionar datos sobre o perfi l sociolóxico dos 
migrantes (nivel educativo, sexo, idade, inserción no mercado de traballo, relacións 
sociais, proxectos migratorios, etc.); sacando á luz as diferenzas entre os colectivos 
de migrantes ante o proceso de emprendemento; a diversidade de problemas cos 
que se encontran á hora de montar unha empresa, etc. Os obxectivos concretos 
de cada unha das dúas partes da investigación (estudo cuantitativo e cualitativo) 
podemos resumilos da seguinte maneira:

Obxectivos concretos do estudo cuantitativo:

- Delimitar o perfi l sociodemográfi co da poboación inmigrante en Galicia 
(retornados e inmigrantes estranxeiros/as), tendo en conta as seguintes va-
riables: país de orixe, sexo, idade, nivel de estudos e situación xurídica. 

- Identifi car os principais espazos xeográfi cos de concentración da poboación 
migrante en Galicia.

- Realizar unha análise cuantitativa da inserción laboral da poboación inmi-
grante na comunidade autónoma galega.

- Establecer unha serie de indicadores para medir o grao de vulnerabilidade 
da poboación inmigrante en Galicia. 

- Identifi car os perfís socioeconómicos das persoas inmigrantes que requiren 
maior e menor atención á hora de formar parte dos itinerarios formativos 
de Equal CONVIVE+.

- Delimitar os lugares xeográfi cos onde poder captar as persoas susceptibles 
de participar nos itinerarios.

2 Dentro dos itinerarios integrais, atopase a tarefa de Formación en emprendemento para o co-
lectivo migrante, preferentemente en economía social, Liña de Actuación 2.2 do Proxecto 
Equal Convive +.  Esta acción implica deseñar e por en marcha programas formativos destina-
dos a fomentar as dinámicas persoais de entendemento e colaboración, así como xerar o clima e 
condicions que permitan o afl oramento de proxectos ou ideas explotables profesional ou empre-
sarialmente, acordes ca realidade.
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Obxectivos concretos do estudo cualitativo:

- Analizar as condicións de traballo e de vida dos/as migrantes (retorna-
dos/as e inmigrantes estranxeiros/as), coa finalidade de estudar en que sec-
tores de actividade se insiren, cales son as principais barreiras para unha 
exitosa inserción ao mercado de traballo, cales son os obstáculos no acceso 
á vivenda, etc. 

- Identificar, desde o punto de vista cualitativo, os colectivos de maior vul-
nerabilidade e as súas causas, facendo especial fincapé nas seguintes va-
riables: situación xurídica, emprego, responsabilidades familiares, etc.

- Analizar os procesos de integración sociocultural e identificar as princi-
pais barreiras segundo os colectivos. 

- Estudar as redes sociais e comunicacións dos/as migrantes (retornados/
as e inmigrantes estranxeiros/as), coa finalidade de coñecer cales son os 
espazos clave para facer publicidade sobre os cursos de formación en em-
prendemento. 

- Analizar as variables que facilitan ou dificultan o proceso de empren-
demento entre as persoas migrantes, xa sexan retornados/as ou inmi-
grantes estranxeiros/as. Identificar as experiencias de éxito e fracaso em-
presarial entre as persoas migrantes, así como os principais factores que 
contribúen a amortecer os riscos da actividade empresarial. 

- Estudar o impacto de programas de emprendemento anteriores sobre a 
formación definitiva da poboación inmigrante. Analizar as demandas no 
contido dos cursos de formación sobre emprendemento. 

Apuntamentos metodolóxicos

A metodoloxía que se utilizou para realizar esta investigación foi a investigación-
acción-participativa. Con esta metodoloxía buscábase, desde o propio deseño do 
proxecto de investigación, que participasen os actores sociais obxecto de estudo nel 
(inmigrantes e retornados), así como o resto de entidades sociais e colaboradoras 
de Equal CONVIVE +. Para iso se formou un grupo, o GIAP (Grupo de Investiga-
ción-Acción-Participativa) composto por un número reducido de persoas. Manti-
véronse reunións periódicas entre o equipo de socioloxía das migracións (UDC) e 
o GIAP, que participou activamente na investigación desde o principio. 
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O GIAP estivo composto polas entidades sociais que participan nos informes de 
investigación (liña 1 de CONVIVE+): Universidade da Coruña, Federación Galega 
de Asociacións de Inmigrantes Fillos do Mundo, Federación Galega de Asociacións 
de Emigrantes Retornados, Fundación Galicia Emigración e o Instituto Galego de 
Promoción Económica (IGAPE). Nas reunións do GIAP deliberouse sobre cantos 
membros formarían o grupo, as funcións de cada unha das entidades, a fi nalidade 
da utilización desta metodoloxía e o proxecto de investigación. A partir das impre-
sións dos participantes do GIAP, elaborouse o primeiro borrador do proxecto de in-
vestigación, exposto na Comisión Técnica da iniciativa Equal Convive+ e publicado 
na web privada. Tras as diversas achegas das entidades socias, a través do sistema de 
foros da páxina web, redactouse o proxecto de investigación defi nitivo.

Nas reunións do GIAP deseñáronse os “perfís socioeconómicos” que había que ter 
en conta para seleccionar a poboación obxecto de estudo no traballo de campo cua-
litativo. Levouse a cabo unha revisión dos “guións de entrevista en profundidade” 
que foran deseñados pola UDC. Nas reunións do GIAP tamén se foron expoñen-
do os primeiros resultados da investigación cuantitativa e cualitativa. As entidades 
membros do GIAP participaron activamente no establecemento de contactos con 
inmigrantes/retornados empresarios e non empresarios para poder proceder á rea-
lización do traballo de campo cualitativo, así como na realización de entrevistas en 
profundidade.

Por outro lado, fóronse presentando tanto o proxecto de investigación defi nitivo, 
así como este primeiro informe de investigación “Estudo dos colectivos migrantes 
ante o proceso de emprendemento en Galicia” á Xunta Directiva da iniciativa Equal 
Convive Mais. 

Desta maneira, a través da IAP garantimos a participación de todas as entidades 
socias de Equal Convive Mais na investigación. 

Técnicas de investigación utilizadas

O estudo cuantitativo foi realizado a través da explotación estatística das seguintes 
fontes ofi ciais:

- Padrón Municipal de Habitantes 1998-2005 e o Censo de Poboación e Vi-
vendas 2001 do Instituto Nacional de Estatística publicados na súa páxina 
web (www.ine.es), 

- Anuarios estatísticos de estranxeiría de 1998 ao 2002 do Ministerio do In-
terior e Anuario estatístico de estranxeiría 2003 e 2004 do Ministerio de 
Traballo e Asuntos Sociais. 
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- Altas na Seguridade Social, a partir dos últimos boletíns que publica o Mi-
nisterio de Traballo e Asuntos Sociais na súa páxina web (www.mtas.com).

A investigación cualitativa baseouse na realización de 50 entrevistas en profun-
didade semidirixidas a inmigrantes residentes nas provincias da Coruña e Pon-
tevedra. Detállase na epígrafe relativa ao estudo cualitativo como se procedeu á 
elaboración da mostra, ao proceso de contacto, e sinálanse igualmente os perfís 
socioeconómicos das persoas entrevistadas.
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1.1.EVOLUCIÓN.E.TENDENCIA

A emigración marcou a historia e o desenvolvemento socioeconómico de Galicia; 
aínda que, na actualidade, a dirección, así como a intensidade e a “cor” dos move-
mentos migratorios cambiaron na nosa Comunidade Autónoma. Por un lado, os 
emigrantes de antano fan o camiño inverso e regresan á súa terra. E volven, non 
só os que no seu día protagonizaron o éxodo, senón tamén os seus descendentes. 
Ás migracións de retorno que recibe Galicia súmanselles, durante os últimos anos, 
correntes migratorias que non están relacionadas coa emigración galega, senón que 
son protagonizadas por inmigrantes provenientes de América Latina, África, Asia e 
de Europa do leste, e que se enmarcan na consolidación, nas últimas dúas décadas, 
de España como país de inmigración. Ao cal se lle engade a migración tradicional 
de portugueses, que poderíamos definir como inmigración fronteiriza. Retorna-
dos, inmigrantes estranxeiros/as sen vínculo coa emigración galega, fronteirizos, 
a realidade migratoria galega caracterízase por presentar esta complexidade na súa 
composición. 

Por outro lado, a inmigración en Galicia experimentou, nos últimos anos, unha in-
tensidade sen precedentes, o cal se pon de manifesto nos datos do Instituto Nacional 
de Estatística. Desde 1998 ata o 2005 o stock de persoas inmigrantes empadroadas 
en Galicia triplícase, pasando de 93.679 a 160.267 persoas. Este forte crecemento da 
inmigración non é exclusivo da nosa Comunidade Autónoma, senón que se enmar-
ca na tendencia que segue o conxunto de España, como se percibe no gráfico 1.

1.2. ESPECIFICIDADE.GALEGA:.PRESENZA.DE.ESPAÑOIS/LAS.NACIDOS/
. AS.NO.ESTRANXEIRO

No seguinte punto, e durante todo o informe, imos establecer unha diferenza entre 
o que consideramos como a poboación inmigrante (que medimos como as persoas 
que no Padrón Municipal de Habitantes figuran como nacidas no estranxeiro). A 
poboación inmigrante pode estar composta tanto de españois como de estranxei-

GRÁFICO.1..EVOLUCIÓN.DA.PORCENTAXE.DE.PERSOAS.
INMIGRANTES.(nacidas.no.estranxeiro./.poboación.total).
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Fonte: Elaboración propia. Padrón Municipal de Habitantes, 1998-
2005. Instituto Nacional de Estatística.
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Fonte: Elaboración propia. Padrón Municipal de Habitantes, 1998-
2005. Instituto Nacional de Estatística.
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ros/as (no que respecta á súa nacionalidade). Trátase do total de persoas que chega-
ron a España desde outro país, posto que naceron fóra de España. Pódese tratar de 
estranxeiros/as, de estranxeiros/as nacionalizados/as ou de españois que naceron 
noutro país. E é que aínda que teñan DNI, os/as españois/as que veñen de fóra de 
España para se instalaren en terras galegas entran tamén na categoría de inmigran-
tes, segundo a defi nición dalgúns organismos internacionais: “Migrante internacio-
nal é a persoa que reside nun país estranxeiro por un período de polo menos un ano. 
Esta defi nición non inclúe os turistas, viaxeiros por motivos comerciais, peregrinos ou 
persoas que viaxan para someterse a tratamento médico”. (World Migration 2003, 
IOM).

Por outro lado teríamos os/as estranxeiros/as (persoas que non teñen a nacionali-
dade española). Neste segundo tipo só se inscriben aqueles individuos que residen 
en España e que teñen nacionalidade estranxeira, con independencia de onde na-
ceron. Na primeira categoría o principio que tomamos para defi nir o inmigrante é 
o dunha persoa que se desprazou dun país a outro, na segunda categoría o criterio 
que se adopta é o da nacionalidade. 

Unha das especifi cidades de Galicia en canto contexto de acollida da inmigración, e 
que xa a adiantabamos na epígrafe anterior, é a complexidade na composición dos 
movementos migratorios, complexidade que vén principalmente dada polo peso 
que está tendo a inmigración de persoas españolas nacidas no estranxeiro. 

Como vemos no gráfi co 1, aínda que Galicia viviu un importante aumento do peso 
da inmigración (porcentaxe de poboación nacida no estranxeiro respecto ao total 
da poboación empadroada), a tendencia á alza é máis forte no conxunto de España 
e isto sobre todo a partir do ano 2000. Non obstante, entre o ano 1998 e 2000 a por-
centaxe de persoas inmigrantes respecto ao total da poboación en Galicia supera 
a de España. A importante achega poboacional producida na nosa Comunidade 
Autónoma entre 1998 e 2000, corresponde a persoas inmigrantes de nacionalidade 
española, nacidas no estranxeiro, é dicir descendentes (fi llas/os e netas/os) daqueles 
galegos que emigraron cara a América Latina e Europa. 

As crises económicas e políticas vividas nalgúns países latinoamericanos como  por 
exemplo a Crise do Corralito no ano 2001, tradicionalmente de instalación da emi-
gración galega, fi xeron que moitos dos nosos compatriotas e dos seus descendentes 
decidisen regresar á súa terra. A opción por Galicia vén dada por ese vínculo cos 
antepasados, por eses lazos que se teceron entre a emigración e a inmigración, que 
estudaremos máis en profundidade na segunda parte deste informe de investiga-
ción (estudo cualitativo). Na actualidade, aínda que dunha maneira menos mar-
cada que no período 1998-2000, a maior parte das persoas inmigrantes en Galicia 
segue sendo de nacionalidade española (57,8%, segundo os últimos datos do pa-
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drón municipal de habitantes na data do 1 de xaneiro de 2005). O cal quere dicir 
que se inscribe dentro da categoría de “descendentes de galegos” ou estranxeiras/os 
nacionalizadas/os”. A porcentaxe deste tipo de inmigración no conxunto de España 
é moito máis baixo. Para o total do país a gran maioría das persoas inmigrantes 
(81%) son estranxeiras.

Co obxectivo de poder deseñar o perfil sociodemográfico da inmigración en Ga-
licia, é necesario estudar cal é a súa procedencia. En Galicia, o mesmo que en Es-
paña, producíronse cambios en canto ás áreas xeográficas de orixe da poboación 
inmigrante. 

Ata o ano 2003 chegaban fundamentalmente inmigrantes procedentes de Europa, 
sobre todo do noso país veciño, Portugal, e dos países europeos que acolleran os 
nosos traballadores/as galegos, alá polas décadas dos 60 e 70. Pero a inmigración 
comunitaria foi cedendo paso á latinoamericana. Así, por exemplo, se en 1998 o 
volume de persoas inmigrantes europeas en Galicia era de 48.776, no 2005 pasa a 
65.036, mentres que a poboación inmigrante latinoamericana pasa, en tan só sete 
anos de 33.113 a 79.064 (Padrón Municipal de Habitantes 1998 e 2005, Instituto 
Nacional de Estatística).

Unha das principais características de Galicia, en comparación co resto do país, é 
a escasa presenza da inmigración africana, cuxa representación é moi baixa, tan 
só dun 4,9%, en comparación con outras rexións de España como Murcia (29%), 
Cataluña (24,8%) ou Andalucía (23,7%).

En España a principios da configuración deste país como contexto receptor de in-
migrantes (a finais dos oitenta e principios dos noventa) predominaba tamén a in-
migración europea. Non obstante, a partir de 1991, ano no cal se levou a cabo unha 
regularización extraordinaria que sacou á luz nas estatísticas oficiais a inmigración 
irregular, aumenta en gran medida a inmigración africana (sobre todo marroquí). 
Non obstante, a partir do ano 2000 percíbese como a tendencia ao aumento da 
poboación orixinaria do continente africano se ve freada, constatándose unha “la-
tinoamericanización da inmigración” (Izquierdo, 2003). 

En Galicia a tendencia é distinta, no sentido de que a inmigración africana nun-
ca foi relevante. Así, apréciase como na década dos noventa vai perdendo peso a 
inmigración comunitaria, como sucedeu tamén no conxunto de España, dándose 
directamente un salto á “latinoamericanización da inmigración”.

Pero é necesario descender á desagregación segundo o país de nacemento para 
comprender mellor este cambio na composición da poboación inmigrante. En 1998 
o 14% das persoas inmigrantes empadroadas en España naceran en Portugal, pero 

GRÁFICO.2..EVOLUCIÓN.DA.PORCENTAXE.DE.
PERSOAS.INMIGRANTES,.SEGUNDO.AS.PRINCIPAIS.
ÁREAS.XEOGRÁFICAS.DE.PROCEDENCIA,.1998-2005..
GALICIA.
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Fonte: Elaboración propia. Padrón Municipal de Habitantes, 
1998-2005. Instituto Nacional de Estatística.

GRÁFICO.2..EVOLUCIÓN.DA.PORCENTAXE.DE.
PERSOAS.INMIGRANTES,.SEGUNDO.AS.PRINCIPAIS.
ÁREAS.XEOGRÁFICAS.DE.PROCEDENCIA,.1998-2005..
GALICIA.

�

��

��

��

��

��

��

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

������ �������������

Fonte: Elaboración propia. Padrón Municipal de Habitantes, 
1998-2005. Instituto Nacional de Estatística.
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este país, aínda que se sitúa entre os primeiros que achegan persoas inmigrantes á 
nosa comunidade, foi perdendo peso de maneira paulatina, chegando a representar 
só un 11% do total das persoas nacidas no estranxeiro empadroadas en Galicia no 
ano 2005. 

O resto dos procedentes de Europa correspóndese con aqueles países aos que, como 
xa se sinalou, emigraron os galegos: Suíza, Francia e Alemaña. En 1998 Suíza era 
o segundo país de orixe dos/as inmigrante en Galicia, cun 12%, representando os 
procedentes de Francia e Alemaña un 8% respectivamente. Non obstante, en 2005, 
a poboación inmigrante orixinaria de cada un destes tres países descenderon dous 
puntos porcentuais en canto á súa representación no padrón municipal de habi-
tantes en Galicia. Mentres tanto os países latinoamericanos asistiron ao proceso 
inverso, á excepción de Venezuela, que se mantivo arredor do 12% de 1998 ao 2005. 
Arxentina pasou de representar un 7% do total de persoas inmigrantes en Galicia 
en 1998 a supor un 11% en 2005. 

No caso de Colombia, este país non aparece refl ectido no PMH ata o ano 2001, 
cando empeza a representar o 3,9% da poboación inmigrantes en Galicia. Desde 
esa data ata o ano 2003, percíbese un importante aumento da inmigración colom-
biana (máis de dous puntos porcentuais). Non obstante, o ritmo de crecemento 
desacelérase, debido á imposición de visado, aínda que a exixencia deste requisito 
data do ano 2001, o “efecto visado” non empeza a percibirse nas estatísticas ofi ciais 
ata o ano 2004. A partir de entón, ata o 2005, a porcentaxe de persoas orixinarias 
de Colombia mantívose próxima ao 6%. En efecto, as fontes ofi ciais adoitan recoller 
a realidade migratoria con certo atraso, e é que ata que se recolle o freo dos fl uxos 
de entrada da inmigración colombiana vai pasar algún tempo, posto que no 2001 
aínda están aparecendo nas estatísticas as entradas sobre territorio galego de anos 
anteriores. 

O descenso do ritmo de crecemento da inmigración colombiana combinouse 
cun aumento da chegada de persoas procedentes de Brasil. Parece como se os 
segundos substituísen os primeiros. En efecto, a proporción de inmigrantes desta 
orixe incrementouse en dous puntos porcentuais desde o ano 1998, contando 
os brasileiros (na data do 1 de xaneiro de 2005) cun 6% do total das persoas 
inmigrantes empadroadas en Galicia. A investigación cualitativa corroborou esta 
tendencia ao aumento da inmigración brasileira que apunta os datos. En efecto, 
constatouse como na actualidade as persoas desta orixe están chegando aos centros 
de primeira atención a inmigrantes, así como ás asociacións de brasileiros. Os 
cidadáns brasileiros non necesitan visado para entrar como turistas en España, o 
cal favoreceu o aumento dos fl uxos de entrada desta orixe, tras a desaceleración 
da chegada dos/as colombianos/as. Prevemos polo tanto que sexa un colectivo en 
aumento nas estatísticas ofi ciais dos próximos anos.

GRÁFICO.3..EVOLUCIÓN.DA.POBOACIÓN.INMIGRANTE.
EN.GALICIA.SEGUNDO.OS.PRINCIPAIS.PAÍSES.DE.
NACEMENTO.
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Fonte: Elaboración propia. Padrón Municipal de Habitantes, 1998, 
2001 e 2005. Instituto Nacional de Estatística.
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Fonte: Elaboración propia. Padrón Municipal de Habitantes, 1998, 
2001 e 2005. Instituto Nacional de Estatística.
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1.3.A.POBOACIÓN.ESTRANXEIRA

¿E cal foi a tendencia da evolución da poboación estranxeira en Galicia? se con-
sideramos a evolución temporal das persoas que non teñen a nacionalidade es-
pañola, vemos como a tendencia na nosa Comunidade Autónoma é moi similar 
á do conxunto de España, aínda que a intensidade está moi por debaixo á do total 
estatal. 

Na táboa número 1 ponse de manifesto como a evolución da poboación estranxeira 
en Galicia segue pautas similares ás que xa observamos para o conxunto da in-
migración nesta Comunidade Autónoma (inmigrantes nacidos no estranxeiro), a 
saber:

- Predominio da inmigración de estranxeiras/os procedentes de Portugal, su-
perando a porcentaxe da poboación portuguesa en España nun 15%.

- Diminución desde 1998 ata o 2005 do peso da inmigración portuguesa e 
latinoamericanización da inmigración en Galicia.

- Maior presenza da poboación latinoamericana, en comparación co conxun-
to de España e pouco peso da inmigración africana e procedente da Europa 
do leste, o cal fai que en Galicia para o ano 2005 o 56% das persoas inmi-
grantes estranxeiras/os sexan latinoamericanas/os.

TÁBOA.1..DISTRIBUCIÓN.DAS.PERSOAS.ESTRANXEIRASEMPADROADAS.EN.
GALICIA.POR.PRINCIPAIS.NACIONALIDADES,.1999-2005.(%.verticais).

. 1999 2001 2003 2005 España.2005
Portugal. 38% 29% 21% 17% 2%
Colombia --. 11% 15% 12% 7%
Arxentina 6% 6% 12% 11% 4%
Brasil 4% 4% 5% .7% .1%
Uruguai --. 2% 4% .6% .1%
Venezuela 6% 6% 6% 6% 1%
Marrocos 4% 5% 4% 5% 14%
Italia 3% 3% 3% 3% 3%
Cuba 4% 4% 3% 3% 1%
Romanía 0% 0% 1% 2% 9%
Ecuador --. 1% 2% 2% 13%
R..Dominicana 3% 3% 2% 2% 2%
Total (Nº abs.) 21.�8� 33.0�8 �3.808 6�.363 3.�30.610

Fonte: Elaboración propia. Padrón Municipal de Habitantes, 1999-2005. Instituto Nacional de Estatística.

GRÁFICO.4..EVOLUCIÓN.DA.PORCENTAXE.DE.
POBOACIÓN.ESTRANXEIRA,.1998-2005.
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Fonte: Elaboración propia. Padrón Municipal de Habitantes, 
1998-2005. Instituto Nacional de Estatística.

GRÁFICO.4..EVOLUCIÓN.DA.PORCENTAXE.DE.
POBOACIÓN.ESTRANXEIRA,.1998-2005.
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Fonte: Elaboración propia. Padrón Municipal de Habitantes, 
1998-2005. Instituto Nacional de Estatística.
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Aínda que o caso de Italia non sexa moi signifi cativo en canto á súa representa-
ción sobre o total de estranxeiros/as en Galicia, é preciso sinalar que moitos dos 
que acaban de chegar pertencentes a esta nacionalidade, proceden de Uruguai ou 
Arxentina. Se somos máis minuciosos na análise dos datos observamos como ata o 
ano 2001 se produce un lixeiro descenso porcentual pasando do 2,9% no ano 98 ata 
un 2,6%. A partir desta data prodúcese un incremento progresivo de italianos que 
está estreitamente relacionado cos fl uxos procedentes destes dous países latinoame-
ricanos xa citados, alcanzando de novo o 2,9% no padrón do 2005.

En resumo, a diferenza do conxunto de España, onde a inmigración que se foi 
consolidando é fundamentalmente estranxeira, en Galicia a nota distintiva é a im-
portancia que tivo, nos últimos anos (e sobre todo no período 1998-2000), o cre-
cemento de inmigrantes con nacionalidade española. Unha inmigración que está 
estreitamente vinculada coa emigración galega, posto que se trata do retorno da-
queles que emigraron ou dos seus descendentes (fi llos ou netos do éxodo galego). 
Un regreso acelerado polas crises económicas vividas nalgúns países latinoameri-
canos nos albores do século XXI.

1.4.A.TIPOLOXÍA.DA.INMIGRACIÓN.EN.GALICIA

Esta diferenciación entre Galicia e España lévanos a corroborar a idea que apun-
tábamos ao principio do informe, segundo a cal o contexto migratorio da nosa 
comunidade é moito máis complexo. Se a España da inmigración está basicamente 
composta por poboación vida do estranxeiro, en Galicia podemos diferenciar ata 
cinco categorías-tipo de persoas inmigrantes.3 

En primeiro lugar teríamos aqueles galegos que teñen a nacionalidade española, 
naceron en Galicia e emigraron a Europa ou América Latina, sería a categoría que 
denominaríamos como os “retornados”. 

En segundo lugar encontramos aqueles descendentes dependentes. Trátase dos 
fi llos de emigrantes retornados que aínda dependen economicamente dos seus pais 
ou outros familiares dependentes. A súa migración está vinculada ao retorno dos 
seus pais ou dos seus familiares emigrantes, veñen a Galicia arrastrados polo regre-
so destes. Naceron no estranxeiro (por exemplo en Suíza, Alemaña, Francia, Reino 
Unido, Venezuela, Cuba, Arxentina) e teñen a nacionalidade española. En realida-
de non retornaron, posto que quizais nunca antes pisaron as terras galegas. O seu 
vínculo coa emigración galega é simplemente como dependentes dos “verdadeiros 
emigrantes”. 

3 Unha primeira versión desta tipoloxía foi xa publicada en López de Lera, Oso e Villares (2002); 
Lamela, López de Lera  e Oso (2005).
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En terceiro lugar clasificamos os descendentes autónomos. Son fillos ou netos 
de emigrantes galegos, nacidos no estranxeiro (por exemplo en Suíza, Alemaña, 
Francia, Reino Unido, Venezuela, Cuba, Arxentina) e coa nacionalidade española. 
Moitos deles tampouco coñecen Galicia ou se o fan simplemente a visitaron dunha 
forma temporal. Por esa razón non podemos dicir que regresen a terras galegas. 
Volven, se acaso, á terra dos seus pais ou avós. A diferenza da categoría anterior 
estes descendentes son autónomos, porque non chegan no marco dunha migración 
familiar, seguindo aos seus proxenitores, senón que emprenden o camiño sos, mes-
mo deixando os seus pais, os emigrantes galegos, no país que os recibiu. 

Ás categorías de inmigrantes dúas e tres (familiares dependentes de retornados 
ou descendentes autónomos) denominámolas igualmente, ao longo deste infor-
me, como “falsos retornados”. Aínda que desde o punto de vista administrativo 
estes españois se consideren retornados, desde unha perspectiva sociolóxica non 
os podemos considerar como tal, posto que naceron fóra de Galicia e moitos deles 
nunca antes coñeceron as terras galegas. 

CADRO.1..TIPOLOXÍA.DA.INMIGRACIÓN.EN.GALICIA.

Situación.no.momento.da.
chegada.a.Galicia.das.persoas.
inmigrantes

Nacionali-
dade Lugar.de.nacemento Relación.coa.emigración.galega

1..Retornados Española Galicia Emigrantes

2..Familiares.dependentes.de.
retornados Española

Estranxeiro.(Suíza,.Alemaña,.
Francia,.Reino.Unido,.Venezuela,.
Cuba,.Arxentina)

Fillos.e.familiares.dependentes.de.emigrantes.
galegos.que.migran.arrastrados.polo.retorno.
destes

3..Descendentes.autónomos
de.emigrantes.galegos

Española
Estranxeiro.(Suíza,.Alemaña,.
Francia,.Reino.Unido,.Venezuela,.
Cuba,.Arxentina)

Fillos.ou.netos.de.emigrantes.galegos.que.
migran.de.maneira.autónoma

4..Inmigración.estranxeira.por.
lazos.con.Galicia Estranxeira Estranxeiro.(Arxentina,.Uruguai,.

Brasil).
Sen.vínculos.familiares.con.emigrantes,.pero.
con.vínculos.sociais.e.culturais.con.Galicia

5..Inmigración.estranxeira.sen.
lazos.con.Galicia Estranxeira Estranxeiro.(Colombia,.Marrocos,.

Romanía.e.República.Dominicana)
Sen.vínculos.familiares.con.emigrantes.e.sen.
vínculos.sociais.e.culturais.con.Galicia

6..Fronteirizos Estranxeira Estranxeiro.(Portugal)
Sen.vínculos.familiares.con.emigrantes.e.con.
vínculos.sociais.e.culturais.pola.proximidade.
xeográfica

Nota: Unha primeira versión deste cadro foi publicada en López de Lera, Oso e Villares (2002); Lamela, López de Lera e 
Oso (2005).

En cuarto lugar temos a inmigración por lazos con Galicia. Trátase de persoas 
que non teñen ningún vínculo familiar con emigrantes galegos, que teñen a nacio-
nalidade estranxeira no momento da súa chegada a Galicia (aínda que posterior-
mente poidan chegar a nacionalizarse) e naceron fóra de España. Non obstante, 
proveñen de países onde tradicionalmente emigraron os galegos, e, por esta razón 
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teñen un contacto con Galicia (a través de amizades, etc.) Podemos estar falando 
dese arxentino, cuxos pais non son españois, pero que ten amigos galegos. Estes 
lazos de amizade poden chegar a impulsar as redes migratorias. Tamén se inclui-
rían aquí inmigrantes provenientes de países onde se dá un contacto sociocultural 
estreito con Galicia, como é o caso de Arxentina, Uruguai e Brasil.

En quinto lugar teríamos á inmigración sen lazos con Galicia. Falamos de per-
soas de nacionalidade estranxeira no momento da súa chegada a Galicia (aínda 
que posteriormente poidan chegar a nacionalizarse), nacidos no estranxeiro e que 
non teñen ningún tipo de contacto especial coa emigración nin con Galicia. Sería o 
caso de inmigrantes, por exemplo, provenientes de Colombia, Marrocos, Romanía 
e República Dominicana. 

Por último encontrámonos coa inmigración que denominamos como fronteiriza. 
A proximidade xeográfi ca de Portugal con Galicia explica a existencia de importan-
tes fl uxos migratorios desde este país á nosa comunidade autónoma. A continua-
ción presentamos a tipoloxía da inmigración en Galicia4.

O que cabe destacar é que as tres primeiras categorías da táboa (retornados, de-
pendentes de retornados e descendentes autónomos), son as que achegan un 
maior volume de poboación a Galicia.

1.5.OS.INDICADORES.DE.VULNERABILIDADE

Unha vez que levamos a cabo unha breve introdución sobre a evolución tempo-
ral da inmigración en Galicia, en comparación co conxunto de España, e as súas 
principais características en canto á súa composición por tipo de migración, país 
de orixe e nacionalidade (de retorno, descendentes dependentes de retornados, 
descendentes autónomos de emigrantes galegos, inmigrantes estranxeiros/as con 
vínculos con Galicia, inmigrantes estranxeiros/as sen vínculos con Galicia e fron-
teirizos), imos pasar a analizar cales son os principais indicadores de vulnerabili-
dade que nos darán pistas sobre a poboación inmigrante que se encontra nunha 
situación máis difícil no relativo á súa inserción socioeconómica en Galicia.

A.transversalidade.da.variable.sexo:.un. indicador.de.vulnerabilidade.
que.atravesa.o.resto.dos.indicadores.

Nun inicio estableceramos o sexo só como un indicador máis de vulnerabilidade; 
aínda que, posteriormente, nos demos conta de que esta variable atravesaba o resto 

4  Esta tipoloxía foi desenvolvida por primera vez en López de Lera, Oso e Villares, 2002.
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dos indicadores. Non está de máis recordar, aínda que fose unha frase da cal se abu-
sou na literatura sobre migracións, que as mulleres inmigrantes se encontran nunha 
situación de dobre vulnerabilidade, en canto mulleres e inmigrantes. Partindo deste 
suposto, a calquera situación de vulnerabilidade á cal teñan que facer fronte os/as in-
migrantes haberá que incluírlle de maneira transversal o sexo, posto que as mulleres 
terán que se enfrontar a unha experiencia aínda máis difícil no seu periplo migratorio 
que os seus homólogos homes.

Así, para comezar analizando cal é o impacto do sexo na maior ou menor vul-
nerabilidade dos/as inmigrantes en Galicia partiremos do suposto de que aqueles 
colectivos que presentan unha maior porcentaxe de mulleres son os que presentan 
unha situación de maior vulnerabilidade. Para afondar en porqué as mulleres in-
migrantes se encontran nunha situación de maior vulnerabilidade o lector pode 
remitirse ao punto cualitativo da investigación.

Nas páxinas que seguen presentaremos, en primeiro lugar, os datos do Padrón Mu-
nicipal de Habitantes sobre poboación nacida no estranxeiro segundo o sexo, para 
pasar posteriormente a centrarnos no caso das persoas estranxeiras empadroadas.

- Persoas  inmigrantes nacidas no estranxeiro segundo o sexo

Os datos do Padrón Municipal de Habitantes de 2005 poñen de manifesto que as 
persoas inmigrantes nacidas no estranxeiro que presentan unha maior porcen-
taxe de mulleres son, en primeiro lugar, as procedentes de República Dominicana 
(74%), en segundo lugar as orixinarias de Colombia (69%), en terceiro lugar as 
persoas brasileiras de orixe (cun 62% de mulleres), e, por último os/as inmigrantes 
provenientes de Ecuador (cun 59% de mulleres) e de Cuba (56%). O resto de inmi-
grantes orixinarios de Latinoamérica están equilibrados en canto á distribución por 
sexo (Uruguai, Arxentina, Venezuela), o cal pon de manifesto que nos encontramos 
ante dous tipos de inmigración latinoamericana en Galicia. 

Por un lado temos unha migración feminizada de mulleres que migran como pio-
neiras da cadea migratoria, deixando os seus fillos e familiares no país de orixe. 
Son cabeza de familia de fogares transnacionais. É o caso fundamentalmente da 
inmigración procedente de República Dominicana, Colombia e Brasil. Na epígrafe 
cualitativa deste informe estúdase con máis detalle porqué esta inmigración de mu-
lleres soas é especialmente vulnerable (presenza de débedas, necesidade de envío de 
remesas, dificultades de aforro, inserción nos peores traballos, etc.). 

Por outro lado, encontrámonos cunha migración de carácter máis familiar, o cal 
se pon de relevo polo equilibrio por xénero; é unha migración, que como xa se 
verá con detalle no estudo cualitativo, pode ser iniciada por un membro da parella 
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(xeralmente o home) ou polos dous. Trátase dunha inmigración que busca a insta-
lación desde o inicio de todo o fogar no país de acollida e está fundamentalmente 
representada por inmigrantes procedentes de Arxentina, Uruguai e Venezuela. É 
precisamente aquela inmigración que está relacionada coa emigración galega ou 
que ten vínculos con Galicia (tipos un, dos, tres e catro de nosa tipoloxía).

En Galicia, o mesmo que no conxunto de España, a inmigración procedente de 
África é a que presenta unha maior proporción de homes na súa composición, e 
isto é sobre todo certo para o caso dos marroquís (66% de homes). Tamén é impor-
tante o peso dos homes entre algúns inmigrantes europeos, como os/as italianos/as 
(63%). 

A evolución no tempo mostra como aínda que hai colectivos de inmigrantes que 
apenas viron fl utuar a súa composición por sexo (Venezuela, Cuba, Francia, R. Uni-
do, Romanía, Alemaña, Suíza), noutros casos asistimos a unha certa masculiniza-
ción na composición da inmigración. En efecto, entre os orixinarios de República 
Dominicana, Colombia, Ecuador, Arxentina, Uruguai e Perú o peso das mulleres 
sobre o total de empadroados/as en Galicia nacidos en cada un destes países expe-
rimentou un descenso desde 1998 ata 2005. Isto é debido a que nos últimos anos 
se produciu un proceso de reagrupamento familiar que levou a algunhas mulleres 
que emigraron como pioneiras da cadea migratoria a traer os seus esposos, o cal 
incrementou a proporción de homes respecto aos anos anteriores. 

O gráfi co 6 fai referencia aos países de nacemento nos cales as mulleres representan 
menos do 50%, neste sentido chama a atención o peso das mulleres marroquís que 
descendeu considerablemente en comparación cos seus homólogos homes, pasan-
do dun 46% no ano 98 ata un 35% no 2005. 

- Persoas estranxeiras empadroadas por sexo

Se analizamos a evolución dos cinco primeiros países con maior presenza de es-
tranxeiras/os en Galicia, podemos observar que do total de mulleres estranxeiras 
empadroadas en xaneiro de 1998, o 37% eran portuguesas. Non obstante, no ano 
2005 esta porcentaxe reduciuse ao 15%. As mulleres inmigrantes colombianas 
rexistraron, a diferenza das portuguesas, un importante crecemento. Así, desde a 
súa primeira aparición no Padrón do 2001 (16%), aumentaron ata alcanzar un 18% 
no 2004. O padrón de 2005 refl icte un pequeno descenso da porcentaxe de mulleres 
colombianas que pasan a rexistrar de novo os niveis observados en 2001 (16%). Isto 
é debido, a que no ano 2001, como xa se sinalou, se empeza a exixir visado de entra-
da a España aos cidadáns colombianos/as, o cal difi culta a chegada de persoas desta 
nacionalidade e fai descender a súa proporción respecto ao resto das estranxeiras 
empadroadas. 

GRÁFICO.5..EVOLUCIÓN.DO.PESO.DAS.MULLERES.
NOS.PRINCIPAIS.PAÍSES.DE.INMIGRACIÓN.
LATINOAMERICANA.
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Fonte: Elaboración propia. Padrón Municipal de Habitantes, 1998, 
2001 e 2005. Instituto Nacional de Estatística.

GRÁFICO.5..EVOLUCIÓN.DO.PESO.DAS.MULLERES.
NOS.PRINCIPAIS.PAÍSES.DE.INMIGRACIÓN.
LATINOAMERICANA.
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Fonte: Elaboración propia. Padrón Municipal de Habitantes, 1998, 
2001 e 2005. Instituto Nacional de Estatística.

GRÁFICO.6..EVOLUCIÓN.DO.PESO.DAS.MULLERES.
SEGUNDO.OS.PRINCIPAIS.PAÍSES.DE.NACEMENTO.
(NON.LATINOAMERICANOS).

�������� ������ ����� ������� ������� �������� �������� �������
�

��

��

��

��

��

��

������������

Fonte: Elaboración propia. Padrón Municipal de Habitantes, 1998, 
2001 e 2005. Instituto Nacional de Estatística.

GRÁFICO.6..EVOLUCIÓN.DO.PESO.DAS.MULLERES.
SEGUNDO.OS.PRINCIPAIS.PAÍSES.DE.NACEMENTO.
(NON.LATINOAMERICANOS).
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Fonte: Elaboración propia. Padrón Municipal de Habitantes, 1998, 
2001 e 2005. Instituto Nacional de Estatística.
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TÁBOA.2..EVOLUCIÓN.DAS.PERSOAS.ESTRANXEIRAS.EMPADROADAS.EN.
GALICIA.E.ESPAÑA.POR.SEXO,.1998-2005.

Galicia. España.
%.mulleres Total.(abs.) %.mulleres Total.(abs.)

1998 51 19.693 49 637.085
1999 51 21.787 49 748.953
2000 52 25.602 49 923.879
2001 53 33.058 48 1.370.657
2002 53 42.462 47 1.977.946
2003 52 53.808 47 2.664.168
2004 52 58.387 47 3.034.326
2005 52 69.363 47 3.730.610

Fonte: Elaboración propia. Padrón Municipal de Habitantes, 1998-2005. Instituto Nacional de Estatística.

En tan só tres anos, de 2001 a 2004, a porcentaxe de mulleres arxentinas duplicouse, 
pasando do 6 ao 12 por cento. Os datos de 2005 mostran un pequeno descenso, no 
último ano, do peso de mulleres arxentinas en Galicia, 11%, que pode ser debido ao 
debilitamento da inmigración arxentina unha vez que se paliou un pouco a “crise 
do corralito”. As venezolanas mantivéronse arredor do 7% durante todo o período 
temporal analizado.  

Do total dos oito principais países de nacionalidade da inmigración en Galicia des-
tacar como fluxos máis feminizados a República Dominicana (con 74% de mulleres 
a 1 de xaneiro de 2005), seguido de Colombia e Brasil (cun 69% do total de empa-
droadas desas nacionalidades). 

.Primeiro.indicador.de.vulnerabilidade:.a.nacionalidade.

Consideramos a nacionalidade como un indicador de vulnerabilidade, xa que o 
feito de ser “español” dota o inmigrante dunha serie de dereitos como cidadán. Por 
este motivo é preciso coñecer cal é o perfil sociodemográfico dos/as inmigrantes 
(país de nacemento, fundamentalmente) que posúen, en maior ou en menor me-
dida, a nacionalidade española, ben porque sexan descendentes de españolas/is ou 
porque se trate dunha inmigración máis asentada na nosa comunidade, que foi 
adquirindo a nacionalidade co paso dos anos. 

Durante todo o período temporal estudado (1998-2005) os datos do Padrón Mu-
nicipal de Habitantes mostran como a poboación inmigrante procedente dos paí-
ses da UE, vinculada á emigración galega, como Suíza, Alemaña, Francia e Reino 
Unido, é a que presenta unha maior porcentaxe de españois (máis dun 80%). No 



GRÁFICO.7..EVOLUCIÓN.DA.DISTRIBUCIÓN.DE.
ESTRANXEIRAS.SEGUNDO.AS.CINCO.PRINCIPAIS.
NACIONALIDADES.
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Fonte: Elaboración propia. Padrón Municipal de Habitantes, 1998, 
2001 e 2005. Instituto Nacional de Estatística.

GRÁFICO.7..EVOLUCIÓN.DA.DISTRIBUCIÓN.DE.
ESTRANXEIRAS.SEGUNDO.AS.CINCO.PRINCIPAIS.
NACIONALIDADES.
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Fonte: Elaboración propia. Padrón Municipal de Habitantes, 1998, 
2001 e 2005. Instituto Nacional de Estatística.

GRÁFICO.8..EVOLUCIÓN.DO.PESO.DAS.MULLERES.
ESTRANXEIRAS.SEGUNDO.OS.PRINCIPAIS.PAÍSES.DE.
NACIONALIDADE.
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Fonte: Elaboración propia. Padrón Municipal de Habitantes, 1998, 
2001 e 2005. Instituto Nacional de Estatística.

GRÁFICO.8..EVOLUCIÓN.DO.PESO.DAS.MULLERES.
ESTRANXEIRAS.SEGUNDO.OS.PRINCIPAIS.PAÍSES.DE.
NACIONALIDADE.
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Fonte: Elaboración propia. Padrón Municipal de Habitantes, 1998, 
2001 e 2005. Instituto Nacional de Estatística.
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ano 2005 os/as inmigrantes con nacionalidade española chegan mesmo a alcanzar 
o 97% das persoas procedentes de Suíza. 

A situación é moi similar para as persoas inmigrantes procedentes dos países la-
tinoamericanos que manteñen lazos históricos con Galicia, como son Venezuela, 
Arxentina, Uruguai, Brasil e Cuba. As persoas inmigrantes procedentes destes paí-
ses con nacionalidade española superan a metade, de entre as cales cabe destacar, 
segundo os datos do último Padrón Municipal de Habitantes, o caso dos venezo-
lanos/as con case un 77% de españois/las e o dos/as cubanos/as cun 67% de inmi-
grantes que teñen a nacionalidade española. 

Non obstante, se analizamos a porcentaxe de persoas inmigrantes de nacionalidade 
española, tendo en conta a evolución no tempo, vemos que desde 1998 ata 2005 se 
percibe unha perda do peso das persoas españolas entre a inmigración procedente 
de países latinoamericanos. Isto é debido a que nos últimos anos asistimos a un 
crecemento da inmigración estranxeira, daqueles que non descenden da emigra-
ción de antano. Trátase da inmigración que clasifi camos na nosa tipoloxía no punto 
catro e cinco (inmigrantes estranxeiros/as con vínculos con Galicia, inmigrantes 
estranxeiros/as sen vínculos con Galicia) (ver cadro 1). 

En resumo, as persoas inmigrantes que se encontran nunha situación de menor 
vulnerabilidade, en canto á nacionalidade, as que reagrupan un maior número de 
españois, son as pertencentes á Unión Europea, seguidas de Venezuela e Cuba. 

No lado contrario, encontramos os/as inmigrantes que son máis vulnerables pos-
to que presentan unha menor proporción de individuos coa nacionalidade es-
pañola. Neste caso destacan os procedentes de República Dominicana, Romanía 
e, sobre todo, de Colombia.

O caso de Marrocos require unha especial atención. Do total dos nacidos/as en 
Marrocos, rexistrados no Padrón Municipal de Habitantes de 1998, o 76% posuían 
nacionalidade española, pero esta proporción experimentou un gran descenso e no 
ano 2001 só un 32% dos nacidos neste país estaban naturalizados, esta diminución 
foise producindo de maneira progresiva ata chegar ao 19% de españois nacidos en 
Marrocos no ano 2005. 

É posible que a inmigración marroquí presente en Galicia antes de 1998 estivese 
principalmente composta por unha poboación xa asentada no tempo e cuxa migra-
ción se produciu a fi nais da década dos 80 e principios dos 90 a Arteixo e Vilaboa, 
o cal explicaría que os seus protagonistas estivesen maioritariamente naturalizados. 
A partir desta data púidose incrementar a presenza de novos inmigrantes desta 
orixe, pola propia inercia das chegadas de inmigrantes ao conxunto de España, que 

GRÁFICO.9..EVOLUCIÓN.DOS.PAÍSES.DE.NACEMENTO.
CON.MAIOR.PESO.DE.NACIONALIZADOS/AS.ESPAÑOIS.
EN.GALICIA.
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Fonte: Elaboración propia. Padrón Municipal de Habitantes, 1998, 
2001 e 2005. Instituto Nacional de Estatística.

GRÁFICO.9..EVOLUCIÓN.DOS.PAÍSES.DE.NACEMENTO.
CON.MAIOR.PESO.DE.NACIONALIZADOS/AS.ESPAÑOIS.
EN.GALICIA.
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Fonte: Elaboración propia. Padrón Municipal de Habitantes, 1998, 
2001 e 2005. Instituto Nacional de Estatística.
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como vimos en gráficos anteriores se aceleraron, en gran medida, a partir do ano 
2000. Algúns dos marroquís que chegaron a España a partir deste ano puideron 
acabar residindo en Galicia. A presenza de novos inmigrantes, a partir do 2000, 
en comparación cunha inmigración anterior máis asentada no tempo, podería ex-
plicar o descenso da presenza de inmigrantes de orixe marroquí naturalizados en 
Galicia.

A inmigración procedente de Portugal é a que posúe unha porcentaxe menos eleva-
da de españois. En ningún dos anos considerados no período estudado (1998-2000) 
a porcentaxe de españois nacidos en Portugal chegou a alcanzar unha represen-
tación superior ao 50%, aínda que no ano 1998 se achegou cun 48%. Esta é unha 
situación específica por tratarse dunha inmigración fronteiriza. A proximidade 
xeográfica de Portugal e a pertenza deste país á UE determina que os nosos ve-
ciños non consideren necesario, para a súa permanencia en España, dispoñer da 
nacionalidade, xa que poden entrar e saír libremente. A inmigración fronteiriza ten 
como característica peculiar o seu carácter pendular, trátase de fluxos de entrada e 
saída, no marco dos cales o movemento é permanente, a integración sociocultural 
adquire unha dimensión claramente transnacional (os/as inmigrantes residen en 
dous polos á vez, a sociedade de orixe e a  de acollida, movéndose simbolicamente 
e xeograficamente entre as dúas fronteiras). 

Se cruzamos a variable sexo e nacionalidade, para os colectivos que presentan un 
menor grao de naturalización e polo tanto unha situación de maior vulnerabilidade 
no referente á nacionalidade, vemos como, nalgúns casos, non podemos falar de 
que as mulleres sexan máis vulnerables que os homes. En efecto no ano 2005 do 
total de mulleres marroquís o 25% estaban naturalizadas, mentres que os homes só 
detentaban nun 16% a nacionalidade española. O mesmo sucede coa inmigración 
de orixe italiana, cuxa proporción de mulleres naturalizadas é maior (35%) que no 
caso dos seus homólogos homes (21%). A tendencia é similar para os orixinarios de 
Portugal cun 44% de mulleres naturalizadas fronte ao 29% de homes, sendo tamén, 
aínda que en menor medida, superior a porcentaxe de mulleres coa nacionalidade 
española que a dos homes entre as persoas orixinarias de Perú e Romanía (25% e 
5% de mulleres naturalizadas respectivamente). Para o resto das nacionalidades a 
porcentaxe de persoas que dispoñen da nacionalidade española está máis equipara-
da entre homes e mulleres, aínda que entre os inmigrantes ecuatorianos, bolivianos 
e dominicanos a porcentaxe de homes naturalizados é un pouco máis elevada que 
a das mulleres da súa mesma orixe (8%, 14% e 31% homes que dispoñen da nacio-
nalidade española respectivamente). 

Segundo.indicador.de.vulnerabilidade:.a.irregularidade.

GRÁFICO.10..EVOLUCIÓN.DAS.PERSOAS.INMIGRANTES.
CON.MENOR.PORCENTAXE.DE.NACIONALIZADOS/AS.
ESPAÑOIS/LAS.
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Fonte: Elaboración propia. Padrón Municipal de Habitantes, 1998, 
2001 e 2005. Instituto Nacional de Estatística.

GRÁFICO.10..EVOLUCIÓN.DAS.PERSOAS.INMIGRANTES.
CON.MENOR.PORCENTAXE.DE.NACIONALIZADOS/AS.
ESPAÑOIS/LAS.
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Fonte: Elaboración propia. Padrón Municipal de Habitantes, 1998, 
2001 e 2005. Instituto Nacional de Estatística.

GRÁFICO.11..PESO.DAS.MULLERES.E.DOS.HOMES.QUE.
PRESENTAN.MENOS.NACIONALIZACIÓNS.ESPAÑOLAS.
SOBRE.O.TOTAL.DOS.INMIGRANTES.DE.CADA.SEXO,.
2005..(PORCENTAXES.INFERIORES.AO.50%).
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Fonte: Elaboración propia. Padrón Municipal de Habitantes de 
2005 (a data 1 de xaneiro). Instituto Nacional de Estatística.

GRÁFICO.11..PESO.DAS.MULLERES.E.DOS.HOMES.QUE.
PRESENTAN.MENOS.NACIONALIZACIÓNS.ESPAÑOLAS.
SOBRE.O.TOTAL.DOS.INMIGRANTES.DE.CADA.SEXO,.
2005..(PORCENTAXES.INFERIORES.AO.50%).
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Fonte: Elaboración propia. Padrón Municipal de Habitantes de 
2005 (a data 1 de xaneiro). Instituto Nacional de Estatística.
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O cuarto indicador de vulnerabilidade que delimitamos é a situación de irregulari-
dade. Tal e como se desenvolve con máis detalle no informe cualitativo, a irregulari-
dade xurídica é un dos principais obstáculos á integración social dos/as inmigran-
tes. Por esta razón, aqueles colectivos que teñan unha maior presenza de irregulares 
encontraranse nunha situación de maior vulnerabilidade. 

Non se dispón de cifras que nos permitan coñecer cal é o número de persoas que 
residen en Galicia de maneira irregular, pero se establecemos unha diferenza entre 
os datos que nos ofrecen os rexistros do padrón, analizados anteriormente ao longo 
deste informe, e as estatísticas do Ministerio do Interior sobre estranxeiros/as con 
permiso de residencia en vigor, podemos establecer cal é o número aproximado 
de estranxeiros/as que se encontran en situación irregular. Cabe recordar que en 
España un inmigrante se pode empadroar achegando para iso o seu número de pa-
saporte e sen necesidade de xustifi car que se encontra en situación regular. É dicir, 
que os datos do Padrón Municipal de Habitantes reagruparían tanto a inmigrantes 
regulares como irregulares. Os/as inmigrantes regulares serían os que son titulares 
dunha tarxeta de residencia en vigor, por esta razón se aos datos do padrón lles 
restamos o total de inmigrantes cun permiso de residencia obteríamos hipotetica-
mente o total de irregulares sobre o territorio galego.

Pero antes de meternos en medir a porcentaxe de irregulares segundo os colectivos 
de inmigrantes convén primeiro presentar cal é o perfi l sociodemográfi co que pre-
senta a inmigración regular, a través da análise das estatísticas sobre permisos de 
residencia a estranxeiros/as. 

- O perfi l sociodemográfi co da inmigración regular en Galicia, segundo os datos sobre 
permisos de residencia en vigor do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais

Ademais dos datos do Instituto Nacional de Estatística (Padrón Municipal de Habi-
tantes, Censo de Poboación), existen outras fontes ofi ciais como as que ofrecen os 
Anuarios estatísticos de estranxeiría do Ministerio do Interior, que a partir do ano 
2003, e como consecuencia do cambio de lexislatura, corren a cargo do Ministerio 
de Traballo e Asuntos Sociais.

Neles recóllense as cifras correspondentes a estranxeiras/os con permiso de resi-
dencia en vigor, é dicir, os que legalmente teñen autorización para a súa estadía en 
España. 

Co fi n de poder presentar ulteriormente o peso da inmigración irregular en Gali-
cia imos presentar previamente a evolución temporal do número de residentes es-
tranxeiros/as (inmigrantes regulares) na nosa Comunidade. Os datos sobre o stock 
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de estranxeiros/as cun permiso de residencia en vigor en Galicia poñen de manifes-
to que nos últimos catro anos se deu un incremento acumulado do 79%. 

Como podemos apreciar no gráfico 12 os datos absolutos sobre o total de estranxei-
ros/as cun permiso de residencia en Galicia son moi diferentes aos que nos daba 
o Padrón Municipal de Habitantes e que analizamos anteriormente. Non obstante, 
malia que as cifras varíen tanto no seu monto global, o perfil sociodemográfico 
(principais continentes e países de orixe), da inmigración regular é moi similar 
ao que se reflectía a través dos datos do PMH, aínda que si se observan algunhas 
diferenzas. Así por exemplo, as estatísticas sobre estranxeiros/as cun permiso de 
residencia en vigor poñen de manifesto que a porcentaxe de residentes latinoame-
ricanos/as en Galicia é levemente inferior á dos empadroados/as. Non obstante, os 
latinoamericanos seguen concentrando máis da metade dos permisos de residencia 
concedidos na nosa comunidade, seguidos dos europeos cun 16%. O mesmo que se 
observaba para os datos do PMH, a inmigración regular en Galicia ten unha escasa 
presenza de africanos, en comparación co conxunto de España. En efecto os/as es-
tranxeiros/as cun permiso de residencia procedentes de África do Norte (Magreb) 
alcanzan tan só un 2% en Galicia. 

Cando se desagrega por nacionalidades, repítese a tendencia que reflectían os datos 
do Padrón Municipal de Habitantes. De novo encontrámonos coa importancia do 
peso da inmigración regular portuguesa en Galicia que alcanza unha porcentaxe 
moito máis elevada (21%) que no conxunto de España. 

GRÁFICO.13..DISTRIBUCIÓN.DO.STOCK.DE.RESIDENTES.ESTRANXEIROS/AS.POR.CONTINENTES,.
2004.(COMPARACIÓN.GALICIA-ESPAÑA).
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Fonte: Elaboración propia. Estranxeiros/as con tarxeta ou autorización de residencia en vigor, 2004 (na data do 31 de 
decembro). Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.

O 51% dos estranxeiros/as con autorización de residencia en vigor en Galicia son mu-
lleres. En 1999 representaban unha porcentaxe inferior á dos homes (47%), pero produ-
ciuse un aumento de dous puntos ao ano seguinte, chegando no ano 2001 as mulleres cun 
permiso de residencia en vigor a superar lixeiramente os homes (50,5% mulleres). 

GRÁFICO.12..EVOLUCIÓN.DO.NÚMERO.DE.RESIDENTES.
ESTRANXEIROS/AS.EN.GALICIA,.1998-2005.
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Fonte: Elaboración propia. Anuario estatístico de estranxeiría 
1998-2002, Ministerio do Interior. Anuario estatístico de 
estranxeiría 2003 e 2004 e Datos Avance a 30 de setembro de 
2005. Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.

GRÁFICO.12..EVOLUCIÓN.DO.NÚMERO.DE.RESIDENTES.
ESTRANXEIROS/AS.EN.GALICIA,.1998-2005.
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Fonte: Elaboración propia. Anuario estatístico de estranxeiría 
1998-2002, Ministerio do Interior. Anuario estatístico de 
estranxeiría 2003 e 2004 e Datos Avance a 30 de setembro de 
2005. Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.
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TÁBOA.3..EVOLUCIÓN.DO.STOCK.DE.RESIDENTES.POR.PRINCIPAIS.
NACIONALIDADES,.1998-2004.(%.VERTICAIS).

. 1998 2000 2002 2004 España.2004
Portugal 41% 33% 28% 21% 3%
Colombia 2% 7% 10% 13% 7%
Arxentina 5% 4% 7% 10% 3%
Marrocos 5% 7% 7% 7% 20%
Venezuela 4% 4% 4% 4% 1%
Italia 3% 3% 4% 5% 4%
Cuba 4% 5% 4% 3% 2%
Uruguai 2% 2% 2% 5% 1%
Brasil 3% 4% 3% 4% 1%
Rep.Dominicana 3% 4% 3% 3% 2%
Total (Nº Abs.) 21.140 24.141 30.400 43.134 1.���.2�1

Fonte: Elaboración propia. Anuario estatístico de estranxeiría 1998-2002, Ministerio do Interior. Anuario estatístico de 
estranxeiría 2003 e 2004. Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.

En canto á distribución por grupos de idade, a inmigración regular en Galicia ca-
racterízase por reagrupar fundamentalmente persoas en idade activa. En efecto, 
un 84% do total de residentes estranxeiros/as encóntrase no tramo de idade 16-64 
anos, concentrándose os residentes estranxeiros/as fundamentalmente entre os 25 
e 44 anos.

- Os irregulares

Unha vez que presentamos o perfi l sociodemográfi co da inmigración regular en 
Galicia pasamos a estudar a cara oposta da moeda: a inmigración irregular. 

A evolución temporal do número de persoas en situación irregular no período 
1998-2005 segue, como é lóxico, a mesma tendencia de crecemento que observá-
bamos para os estranxeiros/as empadroados/as e os/as inmigrantes cun permiso 
de residencia en vigor. A diferenza fundamental é que o aumento é moito máis 
acusado. En efecto en 1998 tan só un 3% dos/as estranxeiros/as empadroados/as 
en Galicia non posuían o permiso de residencia, mentres que no 2005 a cifra de 
irregulares na nosa Comunidade ascendía a un 3�%.
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TÁBOA.4..EVOLUCIÓN.DA.DIFERENZA.ENTRE.RESIDENTES.E.EMPADROADOS/
AS.ESTRANXEIROS/AS.EN.GALICIA.

Residentes.AEE.31.
decembro.(A) Padrón.1.xaneiro.(B) B-A

Anuario.1998-.Padrón.1999 21.140 21.787 647
Anuario.1999-Padrón.2000 22.523 25.602 3.079
Anuario.2000-Padrón.2001 24.141 33.058 8.917
Anuario.2001-Padrón.2002 26.612 42.462 15.850
Anuario.2002-.Padrón.2003 30.400 53.808 23.408
Anuario.2003-.Padrón.2004 37.522 58.387 20.865
Anuario.2004-.Padrón.2005 43.134 69.017 25.883

Fontes: Elaboración propia. Anuario estatístico de estranxeiría 1998-2004 (31 decembro). Ministerio do Interior e 
Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais. Padrón Municipal 1999-2005 (1 de xaneiro). Instituto Nacional de Estatística.

Os/as estranxeiros/as procedentes de Romanía son os que presentan unha maior 
porcentaxe de irregulares (o 71% dos empadroados/as procedentes deste país non 
posúen permiso de residencia). Isto é así non só en Galicia, para o conxunto de 
España os romaneses tamén destacan por ser o colectivo máis vulnerable en canto á 
porcentaxe de irregulares (73%). A segunda nacionalidade coa maior porcentaxe de 
irregulares é Brasil cun 67% de estranxeiros/as sen permiso de residencia en vigor. 
A situación de irregularidade da poboación romanesa e brasileira en Galicia pon de 
manifesto como o tempo de permanencia na sociedade de acollida condiciona en 
gran medida a estabilidade xurídica dos/as estranxeiros/as, polo que canto menor 
tempo de estadía maior vulnerabilidade.

Máis da metade de venezolanos/as e ecuatorianos/as empadroados/as en Galicia 
están sen papeis (55% e 52% respectivamente). A elevada porcentaxe de irregulares 
para os orixinarios de Ecuador constátase tamén no total de España (55%). 

Por debaixo da metade, pero cunha representación bastante elevada de irregulares, 
encóntranse os/as arxentinos/as (46%); aínda que a porcentaxe de irregulares en 
Galicia é inferior á do conxunto de España, que no ano 2005 alcanza un 65%. Como 
vemos o feito de que moitos dos/as arxentinos/as que chegan a Galicia sexan des-
cendentes de galegos facilita a obtención da documentación en regra, de maneira 
que na nosa comunidade a porcentaxe de irregulares procedentes de Arxentina é 
menos elevada que noutras zonas de España onde pesan menos os lazos familiares 
debido á emigración.

En España o 49% dos colombianos/as encóntranse en situación de irregularidade, 
mentres que en Galicia son menos do 35% os irregulares.
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TÁBOA.5..DIFERENZA.ENTRE.PADRÓN.E.PERMISOS.DE.RESIDENCIA.EN.
GALICIA,.SEGUNDO.OS.PRINCIPAIS.PAÍSES.DE.NACIONALIDADE.

PADRÓN.(A). ANUARIO.(B). C=(A-B) %.Irregulares
Romanía 1.687 482 1.205 71%
Brasil 4.662 1.523 3.139 67%
Venezuela 4.220 1.916 2.304 55%
Ecuador 1.633 784 849 52%
Uruguai 4.064 1.965 2.099 52%
Arxentina 7.618 4.102 3.516 46%
Colombia 8.310 5.491 2.819 34%
Portugal. 11.673 9.055 2.618 22%
Cuba 1.894 1.504 390 21%
R..Dominicana 1.624 1.352 272 17%
Marrocos 3.411 2.923 488 14%
Italia 2.206 1.957 249 11%
Total 6�.363 43.134 26.22� 38%

Fontes: Elaboración propia. Anuario estatístico de estranxeiría 2004 (31 decembro), Ministerio de Traballo e Asuntos 
Sociais. Padrón Municipal 2005 (1 de xaneiro), Instituto Nacional de Estatística.

A diferenza de España, Galicia non conta cunha presenza representativa de búlgaros 
e ucraínos, nacionalidades que para o conxunto do estado se encontran entre as que 
presentan unha maior porcentaxe de irregulares (65% e 58% respectivamente).

Durante todo o período estudado a maior parte dos/as inmigrantes irregulares en 
Galicia son mulleres. No ano 1998 destaca en gran medida a porcentaxe de mulle-
res en situación de irregularidade, posto que alcanza o 84% total de inmigrantes 
empadroados/as. A partir desta  data descende, en gran medida, a porcentaxe de 
mulleres irregulares, situándose no 2001 nun 56% e manténdose constante nesta 
cifra ata os últimos datos analizados. Así, no ano 2005, do total de inmigrantes 
empadroados/as irregulares un 54% eran mulleres. Se temos en conta que as cinco 
primeiras nacionalidades con maiores índices de irregularidade son as procedentes 
de latinoamericana, é lóxico pensar que a maior parte dos/as inmigrantes irregula-
res sexan mulleres. Para poder eliminar este efecto estatístico podemos calcular a 
porcentaxe de mulleres irregulares sobre o total de mulleres empadroadas e facer o 
mesmo cálculo para os homes. 

Unha vez elaboradas estas porcentaxes vemos como as mulleres seguen sendo as 
que presentan un maior índice de irregularidade. En efecto, do total de mulleres 
estranxeiras empadroadas en Galicia un 39% son irregulares, mentres que os seus 
homólogos homes irregulares só alcanzan un 36%. Como vemos as mulleres in-
migrantes son as que se encontran nunha situación de maior vulnerabilidade, en 
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canto á irregularidade xurídica, o cal se explica con detalle na parte cualitativa da 
investigación, pero podemos avanzar que ten moito que ver coa súa maior difi-
cultade de acceso aos papeis debido a algunhas das actividades laborais en que se 
ocupan (dentro da economía somerxida, como son o servizo doméstico, prostitu-
ción, etc.). 

En definitiva os cinco primeiros países de orixe de inmigrantes con maior porcen-
taxe de persoas en situación irregular en Galicia son: Romanía, Venezuela, Ecuador, 
Arxentina e Colombia, algúns deles destacados por ser os que teñen unha maior 
presenza de mulleres. 

Terceiro.indicador.de.vulnerabilidade:.as.cargas.familiares

O terceiro dos indicadores que identificamos son as cargas familiares. En efecto, 
os/as inmigrantes que teñan máis persoas dependentes encontraranse con maiores 
dificultades económicas, posto que unha boa parte do seu salario terá que dedicala 
a cubrir as necesidades dos menores ou maiores que estean ao seu cargo. As mi-
gracións supoñen, en moitas ocasións, a ruptura de familias, que quedan divididas 
por unha fronteira ou un océano, chegándose a constituír, con frecuencia, fogares 
transnacionais. A presenza de familiares dependentes no país de orixe supón, con 
frecuencia, unha carga importante para os/as inmigrantes, que se ven abocados 
a mandar todos os meses transferencias económicas para poder manter o fogar 
transnacional. É aínda máis difícil a situación para as mulleres, que están soas e te-
ñen, co seu único salario, que facer fronte ás necesidades económicas dos familiares 
no país de orixe. 

Como xa apuntamos anteriormente neste informe, en Galicia é frecuente encon-
trar mulleres inmigrantes que son cabeza de familia de fogares transnacionais (que 
emigran soas deixando os seus fillos e outros familiares no país de orixe). É o caso 
frecuente de moitas das colombianas, dominicanas e brasileiras que están chegando 
a terras galegas. Non obstante, é moi difícil conseguir estatísticas sobre a porcentaxe 
de persoas dependentes economicamente no país de orixe dos/as inmigrantes, só 
algunhas enquisas realizadas no contexto estatal puideron medir, en certa medida, 
este grao de dependencia. Así por exemplo, unha enquisa levada a cabo por Anto-
nio Izquierdo durante o proceso extraordinario de regularización do ano 2000 puxo 
de manifesto que das 1.019 mulleres interrogadas o 50% tiñan cargas familiares. O 
10% contaba con polo menos cinco ou máis persoas a cargo. O 77% das mulleres 
enquisadas tiñan cargas no país de orixe, destacando neste caso as colombianas, 
dominicanas, brasileiras e ecuatorianas (Izquierdo, 2000). 

A presenza de familiares a cargo supón, polo tanto, un indicador de vulnerabili-
dade para os/as inmigrantes, posto que reduce, en gran medida, a súa capacidade 
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económica. Na epígrafe cualitativa deste informe explícase en maior medida en que 
sentido a presenza de familiares dependentes supón unha maior vulnerabilidade 
para os/as inmigrantes. Vimos como é difícil cuantifi car, desde un punto de vista 
estatístico, a presenza de persoas dependentes no país de orixe. Non obstante, as 
cargas familiares no país de acollida tamén supoñen unha carga para os/as inmi-
grantes, e este dato si é máis fácil de medir, grazas ás estatísticas que nos propor-
ciona o Padrón Municipal de Habitantes. En efecto, a estrutura por idades dos/as 
estranxeiros/as serve para coñecer as nacionalidades con persoas dependentes ao 
seu cargo en Galicia, xa sexan maiores ou nenos. 

O mesmo que sucede en España, máis do 80% dos estranxeiras/os chegan a Galicia 
en idade laboral. A porcentaxe de menores mantívose constante durante o período 
analizado (1998-2005) cun leve incremento a partir do ano 2003 (tan só un punto 
porcentual), como consecuencia dos procesos de reagrupamento familiar e dos na-
cementos de nai estranxeira. Outra das particularidades de Galicia, encóntrase no 
descenso do peso de maiores de 65, que en 1998 era dun 9%, reducíndose ao 5% 
no 2005. Esta perda explícase porque o fl uxo de estranxeiros/as comunitarios/as, 
sobre todo o procedente de Portugal, é relevado polo de latinoamericanos/as máis 
novos.

TÁBOA.6..EVOLUCIÓN.DE.PERSOAS.ESTRANXEIRAS.EMPADROADAS.EN.
GALICIA,.POR.GRUPOS.DE.IDADE,.1998-2005.

. 0-14 . 15-64 . máis.de.65 . Total
.. Abs.. % Abs.. % Abs.. % Abs.

1998 2.369 12 15.539 79 1.785 9 1�.6�3
1999 2.528 12 17.324 79 1.935 9 21.�8�
2000 2.973 12 20.511 80 2.118 8 2�.602
2001 3.788 12 26.899 81 2.371 7 33.0�8
2002 5.154 12 34.605 82 2.703 6 42.462
2003 6.838 13 43.915 81 3.055 6 �3.808
2004 7.680 13 47.623 82 3.084 5 �8.38�
2005 8.840 13 56.957 82 3.566 5 6�.363

Fonte: Elaboración propia. Padrón Municipal de Habitantes, 1998-2005. Instituto Nacional de Estatística.

 As persoas procedentes de Latinoamérica, máis novas e en plena idade reprodutiva, 
vanse abrindo paso entre aquelas nacionalidades europeas que levan máis tempo 
asentadas no noso territorio. Se tomamos os datos de menores estranxeiros/as en 
Galicia, segundo área xeográfi ca de procedencia, observamos como en 1998 Europa 
achegaba a Galicia o 56% dos menores estranxeiros/as, mentres que Latinoameri-
cana representaba unha porcentaxe do 20%. No ano 2001, ambas áreas xeográfi cas 
se aproximan aínda que os menores de 15 anos procedentes de Latinoamérica xa 
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superan en cinco puntos porcentuais o 40% de europeos/as. A partir desta data esta 
diferenza faise máis grande chegando a latinoamericana a representar o 64% dos 
nenos/as estranxeiros/as fronte ao 23% de Europa. 

Na desagregación por nacionalidades este fenómeno faise máis evidente cando te-
mos en conta a evolución de Portugal fronte á de Colombia, Arxentina ou Uruguai, 
como se pode apreciar no gráfico 11. O importante incremento de variación no 
último quinquenio para os/as portugueses/as é tan só do 2% e en números absolu-
tos os menores desta  nacionalidade practicamente se manteñen, mentres que os/as 
arxentinos/as multiplicaron o seu peso en 5,2 neste período. Pola súa parte, os/as 
colombianos/as multiplicaron por 2,5 o seu número de menores e os uruguaios por 
trece. 

Cando nos referimos aos maiores de 65 anos obsérvase o mesmo proceso de des-
censo da inmigración europea, que cede terreo aos fluxos procedentes de Latino-
américa. A diferenza é que, durante todo o período aquí analizado (1998-2005), os 
protagonistas son os maiores comunitarios. Do total de maiores empadroados/as 
en 1998 o 64% pertencía a nacionalidades europeas fronte ao 24% correspondente 
aos latinoamericanos. Nos tres anos seguintes os/as europeos/as descendían en tres 
puntos porcentuais mentres os/as latinoamericanos/as alcanzan un 27%. Segundo 
os datos do último padrón de habitantes (1 de xaneiro de 2005) do total de persoas 
de 65 e máis anos o 52% son europeos/as, mentres que o 37% son de nacionalidades 
pertencentes a América Central e do Sur.

Tal e como se mostra no gráfico 16, os países de orixe que presentan unha maior 
porcentaxe de estranxeiros/as maiores de 65 anos, son aqueles de maior asenta-
mento en Galicia. Así destacan, pola súa proximidade xeográfica Portugal (31%), e 
polos vínculos históricos coa emigración galega Arxentina (15%), Cuba, Uruguai 
(5%) e en último lugar Venezuela (4%). Cómpre mencionar o caso de Italia que 
achega un 5% de persoas de 65 e máis anos. 

Podemos afirmar que do total de estranxeiros/as menores de 15 anos destacan os 
procedentes dos países de maior presenza en Galicia: Colombia, Arxentina e Por-
tugal. Pola súa parte, os maiores de 65 proceden fundamentalmente de Arxentina 
e Portugal. 

Para poder medir, de mellor maneira, o grao de dependencia que teñen os colecti-
vos de inmigrantes (maior ou menor presenza de menores de 15 anos e maiores de 
65) é necesario analizar o peso das persoas correspondentes a estes dous grupos de 
idade respecto ao conxunto de inmigrantes de cada colectivo. 

GRÁFICO.15..EVOLUCIÓN.DA.POBOACIÓN.
ESTRANXEIRA.MENOR.DE.15.ANOS.SEGUNDO.OS.
PRINCIPAIS.PAÍSES.DE.NACIONALIDADE.
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Fonte: Elaboración propia. Padrón Municipal de Habitantes, 1998, 
2001 e 2005. Instituto Nacional de Estatística.
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Fonte: Elaboración propia. Padrón Municipal de Habitantes, 1998, 
2001 e 2005. Instituto Nacional de Estatística.

GRÁFICO.16..MAIORES.DE.65.ANOS.SEGUNDO.OS.
PRINCIPAIS.PAÍSES.DE.NACIONALIDADE.
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Fonte: Elaboración propia. Padrón Municipal de Habitantes, 2005. 
Instituto Nacional de Estatística.
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Fonte: Elaboración propia. Padrón Municipal de Habitantes, 2005. 
Instituto Nacional de Estatística.

GRÁFICO.17..PESO.DOS.ESTRANXEIROS/AS.DEPENDENTES.
(MENORES.DE.15.E.MAIORES.DE.65.ANOS),.SEGUNDO.OS.
PRINCIPAIS.PAÍSES.DE.NACIONALIDADE.
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 Fonte: Elaboración propia. Padrón Municipal de Habitantes, 
2005. Instituto Nacional de Estatística.
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 Fonte: Elaboración propia. Padrón Municipal de Habitantes, 
2005. Instituto Nacional de Estatística.
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Do conxunto dos/as estranxeiros/as aqueles que presentan unha porcentaxe maior 
de persoas dependentes son os/as arxentinos/as (24% de menores de 15 anos e 
maiores de 65 anos), seguidos dos uruguaios, cun 22% de persoas en idade inac-
tiva, entre as cales predominan os menores (17%). En terceiro lugar estarían os/as 
italianos/as (21% de nenos e maiores sobre o total de poboación empadroada desta 
nacionalidade), repartindo o seu peso a partes iguais entre menores e maiores. 

Os orixinarios de Marrocos deixan patente o seu grao de instalación e a súa maior 
taxa de natalidade cun 19% de menores de 15 anos, fronte ao 1% de maiores. Pola 
súa parte os/as venezolanos/as contan cun 20% de persoas dependentes, dos cales 
un 17% corresponde a maiores de 65 anos. 

Por último teríamos os/as portugueses/as (cun 9% de maiores de 65 e un 8% de po-
boación que non supera os 15 anos), seguidos dos/as cubanos/as, colombianos/as e 
ecuatorianos/as (17% respectivamente). No caso dos/as orixinarios/as de Colombia 
e Ecuador a gran maioría dos/as dependentes son menores (16%), mentres que a 
porcentaxe de persoas dependentes ou inactivas cubanas se reparten máis equitati-
vamente (9% de maiores e 7% de menores de 15 anos).

1.6.OUTROS.INDICADORES.DE.VULNERABILIDADE.QUE.PROPORCIONA
. O.CENSO.DE.2001

O censo é unha das fontes máis ricas en información sobre a poboación española, 
realízase cada 10 anos, e responde a multitude de preguntas que nos poden axu-
dar a coñecer aspectos máis persoais dos estranxeiras/os en Galicia. Nesta epígrafe 
analizaremos algúns dos datos que o INE explotou e que están publicados na súa 
páxina web, entre outros os relativos ao nivel educativo, a taxa de paro, o tipo de 
ocupación, a actividade laboral, o tipo de fogares e as vivendas.

Antes de comezar é preciso coñecer cal é o número de estranxeiros/as censados/as 
en Galicia no ano 2001 e a súa composición. Trátase de 35.152 estranxeiras/os, 
dos cales o 54% son mulleres. Nesta epígrafe referirémonos unicamente a aqueles 
países de orixe que achegan nesta data un maior volume de estranxeiros/as á nosa 
terra. O mesmo que no resto das fontes ofi ciais, son Portugal, Colombia, Arxentina, 
Venezuela e Marrocos as que teñen unha maior representación numérica no Censo 
de 2001. 

Do total dos homes censados en 2001 o 26% son portugueses, seguidos dos colom-
bianos (10%). Entre as mulleres estranxeiras tamén predominan as portuguesas e as 
colombianas (21% respectivamente). Tanto as mulleres como os homes arxentinos 
alcanzan un 9% do total de estranxeiros/as do seu sexo. A continuación encóntran-
se os/as venezolanos/as, cun 6% de representatividade respectivamente. En último 
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Fonte: Elaboración propia. Censo de Poboación e Vivendas 2001, 
Instituto Nacional de Estatística.
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Fonte: Elaboración propia. Censo de Poboación e Vivendas 2001, 
Instituto Nacional de Estatística.
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lugar está Marrocos cuxa composición non varía, independentemente da fonte es-
tatística que se utilice. Do total de censados homes o 6% son marroquís, mentres 
que as mulleres só alcanzan un 3% do total de estranxeiras censadas.

Cando calculamos a porcentaxe de mulleres respecto ao total dos/as estranxeiros/as 
dunha mesma nacionalidade, as dominicanas destacan por ser a corrente migrato-
ria máis feminizada en Galicia (cun 80% de mulleres), seguidas das colombianas 
(72%), brasileiras (69%) e ecuatorianas (62% de mulleres). 

Cuarto.indicador.de.vulnerabilidade:.o.nivel.de.estudos

Como poñen de relevo os datos do Censo de Poboación, máis da metade dos/as 
estranxeiros/as (55,5%) ten estudos de segundo e terceiro grao. Establecer a compa-
ración entre o nivel de estudos da poboación estranxeira e da autóctona é de grande 
utilidade á hora de derrubar algúns dos prexuízos que planean sobre as persoas 
inmigrantes. En efecto, as estatísticas poñen de manifesto que nos niveis máis altos 
de estudos como as diplomaturas, licenciaturas e doutoramentos (terceiro grao) os 
estranxeiros superan os nacionais nun 2,4%.

Lonxe da visión dos/as inmigrantes como pouco instruídos os datos poñen de rele-
vo que os galegos superan os/as estranxeiros/as en catro puntos no nivel de estudos 
de “primeiro grao”, mentres que canto máis se ascende na clasificación académica, 
os/as estranxeiros/as presentan maiores méritos educativos. 

A variable nacionalidade de procedencia é significativa á hora de abordar o nivel 
de estudos da poboación estranxeira. Entre a inmigración tipicamente masculina 
predominan as persoas que presentan os niveis educativos máis baixos (analfabe-
tos, sen estudos e primeiro grao). Cabe destacar o caso de Senegal cun 66,9% de 
individuos nestes tres niveis, seguido de Portugal (62,8%) e de Marrocos (59,1%). A 
medida que aumentan as escalas educativas cobran protagonismo os países de orixe 
latinoamericana, caracterizados por unha maior presenza feminina. Na categoría 
“estudos de segundo grao” destacan, en primeiro lugar, Uruguai (66,3%), seguido 
de Colombia (65,2%), Bolivia (64,2%), Ecuador (63%), Venezuela (60,8%), Brasil 
(59,8%), Arxentina (59,56%), Perú (57%) e Cuba (51,8%). 

Entre os/as estranxeiros/as que dispoñen dun diploma de terceiro grao destacan 
as persoas procedentes de Cuba con 15%, as de Perú cun 12,8%, as de Venezuela 
(12,4%), de Bolivia (10,5%), de Arxentina cunha porcentaxe do 9,5% dentro desta  
categoría e as procedentes de Brasil das cales un 8,2% finalizaron estudos de tercei-
ro grao. Uruguai, Colombia e Ecuador tamén teñen unha boa representación de 
persoas cun nivel elevado de estudos, superando en máis dun 5% a realización de 
estudos universitarios (ver gráfico 21). 



GRÁFICO.19..PESO.DAS.MULLERES.SOBRE.O.TOTAL.
DE.ESTRANXEIROS/AS.DE.CADA.UN.DOS.PRINCIPAIS.
PAÍSES.DE.NACIONALIDADE.
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Fonte: Elaboración propia. Censo de Poboación e Vivendas 2001, 
Instituto Nacional de Estatística.

GRÁFICO.19..PESO.DAS.MULLERES.SOBRE.O.TOTAL.
DE.ESTRANXEIROS/AS.DE.CADA.UN.DOS.PRINCIPAIS.
PAÍSES.DE.NACIONALIDADE.

�������������

��������

������

�������

���������

����

�������

���������

�������

��������

������

��������

�� ��� ��� ��� ��� ����

Fonte: Elaboración propia. Censo de Poboación e Vivendas 2001, 
Instituto Nacional de Estatística.

GRÁFICO.20..NIVEL.DE.ESTUDOS.PARA.A.POBOACIÓN.
ESPAÑOLA.E.ESTRANXEIRA.EN.GALICIA.
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Fonte: Elaboración propia. Censo de Poboación e Vivendas 2001, 
Instituto Nacional de Estatística.
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Fonte: Elaboración propia. Censo de Poboación e Vivendas 2001, 
Instituto Nacional de Estatística.
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Unha vez que anunciamos o nivel de estudos dos/as inmigrantes en Galicia queda 
preguntarnos en que sentido esta variable supón un indicador de vulnerabilidade. 
A primeira idea que nos vén á cabeza é que aqueles máis vulnerables serán os que 
teñan un nivel de estudos máis baixo, posto que non poderán acceder a postos cua-
lifi cados no mercado de traballo. Neste caso, os máis vulnerables serían os/as por-
tugueses/as e os/as marroquís. e sobre todo os homes destas dúas nacionalidades. 

Non obstante, cando analicemos a inserción dos/as inmigrantes no mercado de 
traballo galego (tanto a través do estudo cuantitativo como cualitativo) imos ver 
que moitos dos/as inmigrantes que teñen un nivel de estudos elevado, non conse-
guen un posto acorde coa súa cualifi cación. Neste caso un nivel de estudos medio 
ou medio-alto, combinado cunha inserción pouco cualifi cada no mercado labo-
ral, sería tamén un indicador de vulnerabilidade. En efecto, veríamos como os/as 
inmigrantes, con independencia do seu historial académico, teñen difi cultades de 
acceso ao mercado de traballo cualifi cado, o cal supón un descenso do seu sta-
tus socioeconómico en España. Neste sentido un/unha inmigrante venezolano/a 
ou arxentino/a, con estudos universitarios, que está traballando, por exemplo, na 
construción, encóntrase nunha situación de especial vulnerabilidade, precisamente 
porque existe unha forte distancia entre o seu nivel de cualifi cación e o tipo de tra-
ballo que realiza en Galicia.

Quinto.indicador.de.vulnerabilidade:.as.condicións.da.vivenda.

As condicións da vivenda e, en concreto, o réxime de tenza, as instalacións e o es-
tado do edifi cio, son igualmente indicadores que nos mostran a calidade de vida da 
poboación inmigrante. Sinalan cales son os colectivos que poden acceder a un fogar 
máis ou menos digno e, polo tanto, os/as máis ou menos vulnerables.

Empecemos por analizar o réxime de tenza. Entre os/as estranxeiros/as que se 
encontran vivindo en réxime de alugamento destacan fundamentalmente os/as 
marroquís (91%), seguidos dos/as ecuatorianos/as (74%) e dos/as colombianos/as 
(72%). Ao lado dos/as estranxeiros/as que viven de alugamento temos aqueles que 
posúen unha vivenda en propiedade e libre de hipotecas. Nesta categoría destacan 
os estranxeiros/as de procedencia europea, e en concreto os/as franceses/as e os/as 
italianos/as, que se colocan á cabeza (case chegan ao 36%), seguidos dos/as venezo-
lanos/as (33%) e dos/as portugueses/as (30%). 

O réxime de tenza da vivenda é un indicador bastante relevante no que se refi re á 
integración socioeconómica dos/as estranxeiros/as. Aqueles que optan polo aluga-
mento adoitan ser os que teñen un proxecto migratorio máis temporal orientado 
ao aforro e ao retorno, mentres que os que deciden comprar e investir en Galicia 
xa despregaron unha mentalidade que refl icte, dalgunha maneira, un proxecto de 



GRÁFICO.21..NIVEL.DE.ESTUDOS.DA.POBOACIÓN.
ESTRANXEIRA.POR.PRINCIPAIS.NACIONALIDADES.EN.
GALICIA..
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Fonte: Elaboración propia. Censo de Poboación e Vivendas 2001, 
Instituto Nacional de Estatística.
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Fonte: Elaboración propia. Censo de Poboación e Vivendas 2001, 
Instituto Nacional de Estatística.
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instalación na sociedade galega. No estudo cualitativo, sobre a base do discurso dos 
entrevistados, levamos a cabo unha análise máis detallada deste proceso. Simple-
mente adiantamos algunha idea para que se vexa a importancia, en canto á maior 
ou menor vulnerabilidade, que pode ter o réxime de tenza da vivenda. Está claro 
que os/as inmigrantes estranxeiros/as sen vínculo coa terra galega (os número catro 
na nosa tipoloxía) son os que teñen un proxecto migratorio máis temporal, e menos 
capacidade de aforrar para adquirir unha vivenda en Galicia. A súa situación é, 
polo tanto, máis vulnerable, en comparación cos/as inmigrantes que teñen vínculos 
coa emigración galega, xa sexa en tanto retornados, como dependentes, ou a través 
de redes de amizade e solidariedade.

A falta de aseo nunha vivenda é outro indicador sobre as condicións da vivenda 
que recolle o Censo de 2001. A maioría de estranxeiros/as en Galicia teñen aseo na 
súa vivenda, só un 2% non dispoñen deste servizo (2%). Os/as portugueses/as son 
aqueles que presentan unha porcentaxe máis elevada de persoas que non dispoñen 
dun aseo na súa vivenda (3%), seguidos dos dominicanos (3%), os/as ecuatorianos/
as e marroquís (2% respectivamente). 

A maior parte dos/as estranxeiros/as en Galicia teñen instalado un teléfono no seu 
domicilio (90%). Os colectivos que presentan unha menor porcentaxe de domici-
lios con teléfono son o de marroquís (78%) e portugueses (82%).

Por último, cando nos fixamos no estado do edificio dos/as estranxeiros/as censa-
dos/as no 2001, os datos poñen de relevo que os marroquís son os/as estranxeiros/
as que consideran, en maior medida, que residen nun edificio en malas condicións 
(4%), seguidos dos/as portugueses/as, os/as colombianos/as e os/as cubanos/as (2% 
respectivamente). Como vemos trátase de porcentaxes moi baixas.

En resumo, os/as estranxeiros/as censados/as en 2001 que presentaban unhas peo-
res condicións da vivenda e polo tanto se encontran nunha situación de maior 
vulnerabilidade son os seguintes:

- marroquís, ecuatorianos/as e colombianos/as en canto ao réxime de tenza
- portugueses/as, marroquís, romaneses/as, dominicanos/as e ecuatorianos/

as no relativo á falta de aseo na vivenda
- marroquís, portugueses/as e romaneses/as respecto á instalación de teléfo-

no
- marroquís, portugueses/as, colombianos/as e cubanos/as en canto ao esta-

do do edificio.
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1.7. A.POBOACIÓN.ESTRANXEIRA.NO.MERCADO.LABORAL.GALEGO:.
. OS.INDICADORES.DE.VULNERABILIDADE.LABORAL

Para abordar o mercado de traballo en que se ocupa a poboación estranxeira e os 
posibles indicadores de vulnerabilidade que se poidan extraer neste ámbito, utiliza-
ranse dúas fontes ofi ciais: as afi liacións de estranxeiros/as á Seguridade Social (es-
tatística que nos  ofrece a Secretaría de Estado da Seguridade Social no seu último 
boletín correspondente aos rexistros na data do 30 de novembro de 2005) e as cifras 
referentes a estranxeiros/as ocupados/as, que se extraen do Censo de Poboación e 
Vivendas do ano 2001, explotado polo Instituto Nacional de Estatística. 

1.7.1..ALTAS.NA.SEGURIDADE.SOCIAL

Segundo os datos da Seguridade Social, Galicia concentra un total de 28.729 es-
tranxeiros/as afi liados/as á Seguridade Social (o 1,7% do total de estranxeiros/as 
afi liados/as en España nesta mesma data). Se analizamos a evolución temporal 
destes datos observamos como desde o ano 1998 ata o 2005 se dá un importante 
incremento destas estatísticas5. O ano 2005 destaca polo importante crecemento 
observado, que refl icte os/as inmigrantes regularizados a través do último proceso 
de normalización de estranxeiros/as. 

Como se indicou en páxinas anteriores en Galicia o número de mulleres inmigran-
tes supera o de homes, tanto no volume de empadroamentos, como no de per-
misos de residencia en vigor. Non obstante, cando analizamos a inserción dos/as 
estranxeiros/as no mercado laboral galego, a situación invértese. Neste caso a por-
centaxe de mulleres é do 37,5% (10.788). Este desequilibrio explícase debido a que 
as mulleres inmigrantes adoitan ocuparse na economía somerxida, nalgúns nichos 
laborais como son o servizo doméstico, o coidado de persoas dependentes ou a 
prostitución, etc. Así, ponse de manifesto como as mulleres inmigrantes se encon-
tran nunha situación de maior vulnerabilidade respecto aos seus homólogos ho-
mes, no que respecta á inserción ao mercado de traballo. A súa menor presenza nas 
estatísticas de altas á Seguridade Social refl icte as difi cultades que teñen de acceder 
ao mercado de traballo regulado, traballando, en maior medida, na informalidade, 
o que supón peores condicións de traballo e de vida. 

O 64% dos/as estranxeiros/as dados de alta na Seguridade Social en Galicia non 
son europeos, en concreto trátase dun total de 18.508, fronte ao 10.221 procedente 
da Unión Europea. Pero se nos retrotraemos no tempo, obsérvase que esta preemi-

5 As afi liacións dos anos 1998 ao 2004 correspóndense cos rexistros de afi liacións na data do 30 de 
decembro e as do ano 2005 están datadas a 30 de novembro.

GRÁFICO.22..EVOLUCIÓN.DOS/AS.AFILIADOS/AS.
ESTRANXEIROS/AS.Á.SEGURIDADE.SOCIAL.EN.
GALICIA.
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Fonte: Elaboración propia. Afi liados/as estranxeiros/as á 
Seguridade Social, por comunidades autónomas. Secretaría de 
Estado e Seguridade Social. Ministerio de Traballo e Asuntos 
Sociais. (Os datos do 2005 corresponden ao 30 de novembro).
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Fonte: Elaboración propia. Afi liados/as estranxeiros/as á 
Seguridade Social, por comunidades autónomas. Secretaría de 
Estado e Seguridade Social. Ministerio de Traballo e Asuntos 
Sociais. (Os datos do 2005 corresponden ao 30 de novembro).
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nencia extracomunitaria non foi constante ao longo dos anos. Tal e como observá-
bamos para o caso dos/as inmigrantes empadroados/as ou dos/as estranxeiros/as 
con permiso de residencia en vigor, os europeos dados de alta na Seguridade Social 
foron pouco a pouco perdendo presenza, a favor dos traballadores/as provenientes 
do Norte de África e Iberoamérica. 

Ata o ano 2000, é a UE a que posúe o liderado en canto aos/as estranxeiros/as afi-
liados/as á Seguridade Social en Galicia. Non obstante, a partir do ano 2001, as afi-
liacións de non europeos/as pasan a situarse en primeira posición, presentando un 
ritmo de crecemento moito máis apurado. Mentres que as afiliacións de europeos 
se duplicaron entre o ano 2001 e o 2005, as de non europeos/as presentan unha 
porcentaxe de incremento acumulado do 218%, é dicir 12.692 afiliacións máis en 
cinco anos. 

Cando se fai referencia ás afiliacións europeas, fálase de traballadores/as, xa que o 
78% son homes, mentres que para aquelas non europeas hai unha maior equipara-
ción por sexos correspondendo o 53% aos homes e o resto ás mulleres. 

Os países que máis traballadores/as achegan correspóndense cos de maior peso 
nos padróns municipais de habitantes xa comentados. O primeiro país que emite 
traballadores/as cara á nosa terra é Portugal con 27% de traballadores/as afilia-
dos/as desta orixe (7.727), o cal mostra de novo a especificidade de Galicia a este 
respecto, debido á proximidade xeográfica, xa que os traballadores/as portugue-
ses afiliados/as á SS só representan un 3% no conxunto de España. Colombia ten 
un peso importante nos rexistros da Seguridade Social, tanto en Galicia como 
en España, pero en termos relativos, é na rexión galega onde se fai máis visible 
a súa presenza cun 11% de traballadores/as afiliados/as (3.048), fronte ao 8% de 
España. Arxentina non alcanza as 2.000 afiliacións, pero é o terceiro país de orixe 
de maior presenza na Seguridade Social galega, en concreto cunha porcentaxe 
do 7%. Os traballadores/as arxentinos no territorio español posúen a quinta po-
sición cun 3%. Dous puntos porcentuais por debaixo está Uruguai (1.434), Brasil 
(1.363) e Marrocos (1.356); é oportuno sinalar que este último é o segundo país 
en canto a volume de afiliacións para o total estatal cunha porcentaxe do 14%. 

Unha vez definido o perfil sociodemográfico dos traballadores/as estranxeiros/as 
en Galicia, temos que coñecer cales son os réximes en que se encadran. Neste sen-
tido seguen a mesma liña trazada polos traballadores/as do total do territorio espa-
ñol, concentrándose o 67% no réxime xeral e preto do 14% no réxime especial de 
empregados/as de fogar. 

Na nosa comunidade autónoma destacan, en terceiro lugar, aqueles que cotizan no 
réxime de “autónomos”, recollendo esta categoría o 12% das afiliacións, mentres 

GRÁFICO.23..COMPARACIÓN.ENTRE.A.EVOLUCIÓN.
DOS/AS.ESTRANXEIROS/AS.AFILIADOS/AS.DA.UE.E.
OS.NON.PERTENCENTES.Á.UE.
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Fonte: Elaboración propia. Afiliados/as estranxeiros/as á 
Seguridade Social, por comunidades autónomas. Secretaría de 
Estado e Seguridade Social. Ministerio de Traballo e Asuntos 
Sociais. (Os datos do 2005 corresponden ao 30 de novembro).
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Fonte: Elaboración propia. Afiliados/as estranxeiros/as á 
Seguridade Social, por comunidades autónomas. Secretaría de 
Estado e Seguridade Social. Ministerio de Traballo e Asuntos 
Sociais. (Os datos do 2005 corresponden ao 30 de novembro).

GRÁFICO.24..AFILIADOS/AS.ESTRANXEIROS/AS.POR.
SEXOS.E.PROCEDENCIA.EN.GALICIA,.2005.
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Fonte: Elaboración propia. Afiliados/as estranxeiros/as á 
Seguridade Social, por comunidades autónomas. 30 de 
novembro 2005. Secretaría de Estado e Seguridade Social. 
Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.
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Fonte: Elaboración propia. Afiliados/as estranxeiros/as á 
Seguridade Social, por comunidades autónomas. 30 de 
novembro 2005. Secretaría de Estado e Seguridade Social. 
Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.

GRÁFICO.25..TRABALLADORES/AS.ESTRANXEIROS/AS.AFI-
LIADOS/AS.Á.SEGURIDADE.SOCIAL.EN.ESPAÑA.E.GALICIA,.
POR.PRINCIPAIS.PAÍSES.DE.NACIONALIDADE,.2005.
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Fonte: Elaboración propia. Afiliados/as estranxeiros/as á 
Seguridade Social, por comunidades autónomas. 30 de 
novembro 2005. Secretaría de Estado e Seguridade Social. 
Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.
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Fonte: Elaboración propia. Afiliados/as estranxeiros/as á 
Seguridade Social, por comunidades autónomas. 30 de 
novembro 2005. Secretaría de Estado e Seguridade Social. 
Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.
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que en España só o fan o 8%, o que outorga sentido á existencia dunha investiga-
ción como a que aquí se propón, xa que segundo estes datos se pode inferir que a 
poboación estranxeira que reside no noso territorio recorre á vía do autoemprego 
como alternativa laboral, en maior medida que noutros puntos do estado español. 

Polo contrario, o réxime “agrario”, o terceiro en importancia en Galicia, só reúne 
o 3% dos traballadores/as estranxeiros/as. O cal refl icte o carácter minifundista do 
campo galego, que se sostén primordialmente grazas á axuda familiar fronte ás ex-
tensas explotacións andaluzas, murcianas e do levante español.

A presenza de poboación estranxeira afi liada dentro do réxime do “mar” non é moi 
elevada, xa que no caso de Galicia son aínda os autóctonos os que se ocupan, na súa 
maior parte, no sector pesqueiro. Non obstante, nos últimos anos, os mariñeiros 
xubilados comezan a ser substituídos por inmigrantes de procedencias moi concre-
tas, como se indicará máis adiante. Isto é debido á ausencia de traballadores do mar 
entre os mozos das zonas costeiras, quer pola súa maior formación educativa quer 
porque non están dispostos a soportar un traballo tan duro, arriscado e desarraiga-
do como o que supón a pesca e en concreto a de altura. 

Por este motivo o 4% dos/as estranxeiros/as en Galicia encóntranse dentro deste 
réxime de afi liación fronte ao 0,2% do total de España. 

En calquera dos sectores de actividade destaca a presenza de traballadores/as non 
europeos/as. É obrigado destacar o caso do réxime de fogar, no marco do cal un 
96% dos seus afi liados/as son extracomunitarios. O mesmo sucede no réxime xeral, 
cun 60% de traballadores/as alleos á Unión Europea. 

A procedencia condiciona a ocupación dos traballadores/as estranxeiros/as, tanto 
pola súa formación específi ca, como pola construción dunha serie de estereotipos 
que sitúan segundo que nacionalidades en nichos laborais moi concretos. Esta pre-
misa faise evidente cando se cruzan as variables tipo de réxime e nacionalidade. 
No caso galego son os procedentes do país veciño os que teñen maior presenza 
nos rexistros laborais ofi ciais, destacando o seu peso “na agricultura”, onde teñen 
o 42% das afi liacións, seguido do réxime xeral con 31,5% e en último lugar os “au-
tónomos” cun 26% de portugueses sobre o total de afi liacións. Malia isto, cando 
nos referimos ao “mar”, é a poboación peruana a que “parece considerarse” máis 
apropiada para desenvolver esta tarefa (30,5%), seguida da portuguesa (20%), e a 
marroquí (14%). Aínda que a súa presenza é mínima en termos porcentuais, aquí 
é obrigado mencionar o caso dos gambianos localizados en Pontevedra dedicados 
á “pesca de altura”. Como vemos, todas estas nacionalidades son as que están máis 
masculinizadas, xusto ao contrario do que sucede co réxime do fogar, dominado 
por nacionalidades feminizadas. 

GRÁFICO.26..DISTRIBUCIÓN.DOS.AFILIADOS/AS.ESTRANXEI-
ROS/AS.POR.RÉXIMES,.GALICIA.E.ESPAÑA,.2005.
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Fonte: Elaboración propia. Afi liados/as estranxeiros/as á 
Seguridade Social, por comunidades autónomas. 30 de 
novembro 2005. Secretaría de Estado e Seguridade Social. 
Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.
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Fonte: Elaboración propia. Afi liados/as estranxeiros/as á 
Seguridade Social, por comunidades autónomas. 30 de 
novembro 2005. Secretaría de Estado e Seguridade Social. 
Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.

GRÁFICO.27..DISTRIBUCIÓN.POR.RÉXIMES.DOS.
AFILIADOS/AS.EUROPEOS.E.NON.EUROPEOS.EN.
GALICIA,.2005.
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Fonte: Elaboración propia. Afi liados/as estranxeiros/as á 
Seguridade Social, por comunidades autónomas. 30 de 
novembro de 2005. Secretaría de Estado e Seguridade Social. 
Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.
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Fonte: Elaboración propia. Afi liados/as estranxeiros/as á 
Seguridade Social, por comunidades autónomas. 30 de 
novembro de 2005. Secretaría de Estado e Seguridade Social. 
Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.
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En Galicia as traballadoras do fogar son fundamentalmente mulleres, polo que non 
é de estrañar que os países que achegan máis afiliados/as ao réxime do servizo do-
méstico ou servizos de proximidade sexan: Colombia (25,5%), Brasil (11%), Ecua-
dor (7%), Perú e Uruguai (6%), etc. 

1.7.2..SECTOR.DE.ACTIVIDADE

Se descendemos aos sectores de actividade en que se ocupan os/as estranxeiros/
as, a “construción” destaca tanto a nivel estatal (27,6%) como en Galicia (29,6%). 
A “hostalaría” é a segunda actividade, e concentra, tanto para España como para 
a nosa comunidade, o 17% de traballadores/as afiliados/as. As actividades que se 
encontran en terceiro lugar enmárcanse dentro do sector “comercio, reparación de 
vehículos de motor”. No marco deste sector a proporción está moi equiparada en-
tre España (14%) e Galicia (15%). A “industria manufactureira”, como sector de 
ocupación de traballadores/as estranxeiros/as, reúne o 12% das altas, proporción 
moi similar á do resto do estado, que ten o 11%. Se seguimos descendendo os/as 
estranxeiros/as, chegamos a “actividades inmobiliarias e de alugamento, servizos 
empresariais” cun 7% do total das altas no réxime xeral en Galicia, mentres que en 
España está arredor do 15%. Por último, sinalar as actividades referidas aos servizos 
persoais e tarefas domésticas, que na seguridade social galega recollen o 5% das 
altas, mentres que en España a súa porcentaxe é do 4%. Na segunda parte deste 
informe afondamos máis na inserción laboral dos inmigrantes, analizando os prin-
cipais sectores de actividade nos cales se ocupan.�  

1.7.3..OCUPADOS/AS

Podemos extraer diferentes indicadores sobre aqueles/as estranxeiros/as ocupados/
as que están en peores ou mellores condicións laborais. Para iso é necesario volver 
a remitirnos aos datos do Censo do 2001 de poboación e vivendas. 

Sexto.indicador.de.vulnerabilidade:.as.condicións.laborais

6  Os sectores de actividade representados por letras son os seguintes: a) agricultura, gandaría, 
caza e selvicultura; b) pesca; c) industrias extractivas; d) industria manufactureira; e) produ-
ción de enerxía; f) construción; g) comercio, reparación de vehículos de motor; h) hostalaría; i) 
transporte, almacenamento e comunicacións; j) intermediación financeira; k) actividades inmo-
biliarias e de alugamento, servizos empresariais; l) administración pública, defensa e S. Social 
obrigatoria; m) educación; n) actividades sanitarias e veterinarias, servizos sociais; o) outras ac-
tividades sociais, servizos persoais; p) fogares que empregan persoal doméstico; q) organismos 
extraterritoriais; r) actividades non clasificables.



GRÁFICO.28..AFILIADOS/AS.ESTRANXEIROS/AS.Á.
SEGURIDADE.SOCIAL.POR.RÉXIMES.E.PRINCIPAIS.
PAÍSES.DE.PROCEDENCIA.EN.GALICIA,.2005.
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Fonte: Elaboración propia. Afiliados/as estranxeiros/as á 
Seguridade Social, por comunidades autónomas. 30 de 
novembro 2005. Secretaría de Estado e Seguridade Social. 
Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.
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Fonte: Elaboración propia. Afiliados/as estranxeiros/as á 
Seguridade Social, por comunidades autónomas. 30 de 
novembro 2005. Secretaría de Estado e Seguridade Social. 
Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.

GRÁFICO.29..AFILIADOS/AS.ESTRANXEIROS/AS.
Á.SEGURIDADE.SOCIAL.NO.RÉXIME.XERAL..
DISTRIBUCIÓN.POR.SECTORES.DE.ACTIVIDADE.EN.
GALICIA,.20054.
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Fonte: Elaboración propia. Afiliados/as estranxeiros/as á 
Seguridade Social, por comunidades autónomas. 30 de 
novembro 2005. Secretaría de Estado e Seguridade Social. 
Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.
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Fonte: Elaboración propia. Afiliados/as estranxeiros/as á 
Seguridade Social, por comunidades autónomas. 30 de 
novembro 2005. Secretaría de Estado e Seguridade Social. 
Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.
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Do total de estranxeiros/as censados/as no ano 2001, o 41% estaban ocupados/as. 
En canto á súa distribución porcentual, destacan os/as portugueses/as cun 23%, 
seguido dos/as estranxeiros/as de nacionalidade colombiana cun 16%, unha dis-
tribución lóxica tendo en conta que son os que achegan un maior número de es-
tranxeiros/as a Galicia. Os/as arxentinos/as tan só teñen unha representación do 
8% entre o total de ocupados/as estranxeiros/as, pero aínda así ocupan o segundo 
lugar. O resto de nacionalidades encóntranse repartidas de forma máis ou menos 
equitativa entre o 4 e o 5%. 

Pero vexamos cal é o peso dos ocupados/as segundo cada unha das principais na-
cionalidades. Neste sentido destacan os/as ecuatorianos/as. Case máis da metade 
dos censados/as desta orixe encóntranse ocupados/as. O resto de nacionalidades 
non alcanzan o 50% de persoas ocupadas. Os/as estranxeiros/as procedentes de 
Marrocos, Francia e Uruguai contan cunha porcentaxe de ocupados/as do 46% e 
os/as cubanos/as do 44%. 

Chegados a este punto o que nos interesa salientar son as nacionalidades 
cunha menor porcentaxe de ocupación, como son a venezolana (31%), a domi-
nicana (35%) brasileira (38%) e colombiana (40%). Esta afi rmación vólvenos 
situar ante as mulleres como as máis vulnerables neste sentido, xa que, como 
se comentou ao longo do informe, ambas as nacionalidades se caracterizan por 
encontrarse entre as máis feminizadas. 

- A inestabilidade laboral

Cómpre ter en conta cal é a situación profesional dos/as estranxeiros/as censados/
as en Galicia, considerando que os que se encontran en peores condicións son os 
que posúen empregos máis inestables.

Tendo en conta as diferentes “situacións profesionais” que recolle o censo, do total 
de estranxeiros/as ocupados/as, o 44% fano como “traballadores/as por conta allea 
con carácter eventual, temporal,…”; seguen cunha porcentaxe do 36% os “traba-
lladores/as por conta allea con carácter fi xo e indefi nido”. En terceiro lugar encón-
transe os empresarios ou profesionais que non empregan persoal, que representan 
o 13%. Os que si empregan persoal só supoñen o 6% dos ocupados/as. O resto 
corresponden á categoría “outras situacións” dentro das que se encontran “a axuda 
familiar” e “membros de cooperativas” que supoñen o 0,79%. 

As nacionalidades latinoamericanas, que son as que están máis feminizadas, 
son as principais vítimas da fl exibilidade laboral. En efecto, os/as colombianos/
as destacan con ter un 60% de traballadores/as na categoría “traballadores/as por 
conta allea con carácter eventual, temporal,…”. Seguen, en importancia numérica, 

GRÁFICO.30..DISTRIBUCIÓN.DA.PORCENTAXE.DE.
OCUPADOS/AS.SEGUNDO.OS.PRINCIPAIS.PAÍSES.EN.
GALICIA.
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Fonte: Elaboración propia. Censo de Poboación e Vivendas 2001, 
Instituto Nacional de Estatística.
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Fonte: Elaboración propia. Censo de Poboación e Vivendas 2001, 
Instituto Nacional de Estatística.
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os dominicanos (54%), que, como vimos, son maioritariamente mulleres. Nunha 
terceira posición, en canto á flexibilidade laboral, están os/as cubanos/as e os/as 
ecuatorianos/as (51%). 

- Duración da xornada

Outro dos indicadores que nos podería axudar a construír o perfil dos/as estranxei-
ros/as máis vulnerables en Galicia é a xornada laboral. En efecto, poderíamos supor 
que aqueles/as inmigrantes que aceptan máis horas de traballo son os que teñen 
peores condicións laborais.

O 57% dos traballadores/as estranxeiras/os ocupados/as recoñecen que a súa xor-
nada laboral se encontra dentro dos límites da legalidade, entre as 36 e as 40 horas 
semanais. ¿Quen son os que teñen unha carga horaria superior ás 46 horas sema-
nais?. Do total de ocupados/as de nacionalidade marroquí, o 21% traballa máis de 
46 horas semanais. Os/as arxentinos/as tamén destacan por ter unha xornada la-
boral cargada (20%), seguidos dos/as colombianos/as (19%) e dos brasileiros, uru-
guaios e dominicanos (18% respectivamente traballan máis de 46 horas semanais).

Presuponse que a carga horaria depende do tipo de actividade que se realiza, se-
guindo esta hipótese vexamos cales son as actividades nas que se ocupan os traba-
lladores/as das nacionalidades arriba indicadas.

O 44% dos marroquís dedícase ao comercio. Dentro desta  categoría encóntrase a 
venda en feiras ambulantes, que require un importante investimento horario, para 
o desprazamento, e que tampouco ten un horario de comercio habitual.

As ocupacións dos/as arxentinos/as son máis variadas, entre as que teñen un maior 
peso encóntranse o comercio e a reparación de vehículos (18%), a hostalaría (16%) 
e a industria manufactureira (14%). 

Tanto a venda ambulante, como a hostalaría e o traballo en pequenas fábricas (so-
bre todo no téxtil) caracterízanse por exixir cargas horarias que, en ocasións, poden 
chegar a superar as 10 horas diarias (a pesar de establecer contratos dentro dos 
parámetros da regulación laboral). 

Os/as colombianos/as ocúpanse nun 24% na hostalaría e nun 22% como emprega-
dos/as de fogar. Trátase igualmente de traballos onde a xornada laboral é prolon-
gada.

Para concluír esta epígrafe relativa á ocupación de persoas estranxeiras inclúese o 
Catálogo de ocupacións de difícil cobertura, para cada unha das provincias galegas, 

GRÁFICO.31..POBOACIÓN.ESTRANXEIRA.OCUPADA.
EN.GALICIA.POR.CONTA.ALLEA.CON.CARÁCTER.
EVENTUAL,.TEMPORAL,.SEGUNDO.OS.PRINCIPAIS.
PAÍSES.DE.NACIONALIDADE.
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Fonte: Elaboración propia. Censo de Poboación e Vivendas 2001, 
Instituto Nacional de Estatística.
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Fonte: Elaboración propia. Censo de Poboación e Vivendas 2001, 
Instituto Nacional de Estatística.
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elaborado pola comisión laboral tripartita. Pretendemos, así, demostrar que en Ga-
licia a muller estranxeira ten máis complicado o acceso ao mercado laboral. As ocu-
pacións de difícil cobertura adoitan ser para profesións exclusivamente masculinas, 
que non requiren cualifi cación. Trátase de ofi cios moi específi cos nos cales non 
resulta fácil que a demanda de man de obra sexa cuberta pola poboación galega. 
Non obstante, cabe sinalar que as mulleres inmigrantes, aínda que teñan máis difi -
cultades de acceder ao mercado de traballo formal, que os homes, encontran máis 
facilmente emprego que os seus homes na economía informal. O cal determina que 
en ocasións sexa a muller a pioneira da cadea migratoria, a que decida emigrar e 
chegar a España, porque para ela o proceso de inserción inicial na sociedade galega 
é máis sinxelo. Encontrar un emprego “sen papeis” é relativamente fácil no servizo 
doméstico ou na prostitución, por exemplo, o cal facilita a chegada. Isto último 
explícase con máis detalle no estudo cualitativo da investigación. 

As mulleres inmigrantes en Galicia teñen máis fácil o acceso ao mercado infor-
mal, sendo para elas máis difícil conseguir un emprego na economía formal e 
cunhas boas condicións laborais. 

No caso da provincia da Coruña temos o seguinte repertorio de ocupacións de 
difícil cobertura, que pasamos a enumerar por orde de prelación: deportista profe-
sional, adestrador deportivo, traballador de retén de incendios forestais, xardineiro, 
encargado ou capataz forestal, encargado de obra de edifi cación, albanel, cachotei-
ro, canteiro de construción, peón forestal, peón de obras públicas e peón de indus-
tria manufactureira. 

Na provincia de Lugo as ocupacións de difícil cobertura por orde de prioridade son 
deportista profesional, adestrador deportivo, encargado ou capataz de gando, traba-
llador de gando porcino en intensivo, podador ou motoserrista forestal, albanel, apli-
cador de revestimentos continuos de fachadas, estuquista, pintor ou empapelador, 
instalador de illamentos, operador de equipamentos compresores de frío, condutor-
operador de maquinaria forestal con motor, condutor-operador de carretilla elevado-
ra, peón agrícola, peón gandeiro, mozo de corte, peón agropecuario, peón de exterior 
de minas, canteiras e pozos de petróleo e peón da construción de edifi cios.

Na provincia ourensá aquelas ocupacións que teñen maior difi cultades para ser 
cubertas por orde de importancia son as seguintes: deportista profesional, ades-
trador deportivo, traballador agrícola da vide, traballador de conservación de par-
ques urbanos, xardíns históricos e botánicos, carpinteiro, carpinteiro de aluminio, 
escaiolista, instalador de electricidade, pintor de vehículos, vernizador-lacador de 
mobles e artesanía de madeira, empalmador de cables eléctricos aéreos e subterrá-
neos, cerralleiro, panadeiro, bodegueiro vinícola, chatarreiro de forno de aceiro, 
operador de serrarías, operador de máquinas para confeccionar artigos de papel, 
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condutor-operador de maquinaria forestal con motor, vendedor a domicilio, peón 
de obras públicas e peón da construción de edificios.

Na provincia de Pontevedra contabilizamos 46 ocupacións de difícil cobertura das 
que pasamos a indicar as vinte primeiras por orde de necesidade: deportista pro-
fesional, adestrador deportivo, cociñeiro, pranchista en restauración, pasteleiro-re-
posteiro, camareiro, salseiro, mordomo, axuda de cámara ou doncela, bombeiro, 
traballador de retén en incendios forestais, pastor, podador ou motoserrista fores-
tal, albanel, cachoteiro, carpinteiro de armar, carpinteiro de aluminio, escaiolista, 
estuquista e xesista.

1.7.4.PARADOS/AS

Segundo as fontes ministeriais, na data do 30 de xuño de 2005, o número total de 
estranxeiros/as demandantes de emprego era de 5.466, dos cales o 61% eran mu-
lleres. 

Do total de poboación estranxeira rexistrada no Censo do 2001, o 10% encontrá-
banse en condición de parados/as (3.569) dos cales o 32% están buscando o seu 
primeiro emprego e un 68% xa traballaron con anterioridade. 

En canto á distribución da poboación parada segundo a nacionalidade de proce-
dencia destacan como é lóxico aquelas que achegan un maior volume de inmigran-
tes á comunidade autónoma galega, como son Colombia (21%), Portugal (20%) e 
a gran distancia Arxentina (9%). Se temos en conta o peso da poboación parada 
de cada unha das principais nacionalidades censadas en Galicia, a súa porcentaxe 
oscila arredor da do total de estranxeiros/as, é dicir un 10%, así mesmo destacan 
Portugal, Cuba e Italia, cun 12% de parados/as entre o total de estranxeiros/as de 
cada unha destas nacionalidades, é preciso recordar que a poboación pertencente a 
esta última nacionalidade procede na súa maioría de Uruguai e Arxentina. Entre os 
que presentan un menor peso de parados/as entre as súas filas destaca a inmigra-
ción colombiana cun 9%.

Se aplicamos a transversalidade de xénero volven ser protagonistas as nacionali-
dades que vimos reiterando durante o informe como as máis feminizadas, neste 
sentido volve despuntar a República Dominicana xa que do total da poboación 
parada pertencente a esta nacionalidade o 80% son féminas, seguen Colombia e 
Ecuador cun 73% de mulleres entre os seus parados/as, Brasil cun 72% e Cuba cun 
peso de mulleres do 61%.

GRÁFICO.32..DISTRIBUCIÓN.PORCENTUAL.DA.
POBOACIÓN.PARADA.EN.GALICIA,.SEGUNDO.OS.
PRINCIPAIS.PAÍSES.DE.NACIONALIDADE..
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Fonte: Elaboración propia. Censo de Poboación e Vivendas 2001, 
Instituto Nacional de Estatística.

GRÁFICO.32..DISTRIBUCIÓN.PORCENTUAL.DA.
POBOACIÓN.PARADA.EN.GALICIA,.SEGUNDO.OS.
PRINCIPAIS.PAÍSES.DE.NACIONALIDADE..
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Fonte: Elaboración propia. Censo de Poboación e Vivendas 2001, 
Instituto Nacional de Estatística.
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1.8.DISTRIBUCIÓN.TERRITORIAL.DA.POBOACIÓN.ESTRANXEIRA.
. EN.GALICIA

A provincia galega que presenta un maior volume de poboación estranxeira é Pon-
tevedra, cun 39% da poboación estranxeira empadroada en Galicia, cinco puntos 
por debaixo encóntrase A Coruña, as dúas provincias restantes recollen o 27% dos/
as estranxeiros/as empadroados/as. Unha das cousas que destacan ao analizar o 
gráfi co número 33 é que o 27% de estranxeiros/as en Galicia están localizados na 
provincia de Ourense. Trátase, como é fácil de supor, do alto volume de portu-
gueses que residen nas provincias limítrofes con Portugal (Pontevedra e Ouren-
se). Por principais municipios de residencia destacan Vigo cun 17% do total de 
estranxeiros/as empadroados/as en Galicia e A Coruña cun 11%. Ourense supón o 
5% dos/as estranxeiros/as en Galicia, seguido de Santiago de Compostela, Lugo e 
Pontevedra cun 4%. E por último cun 2% Ferrol, Oleiros, O Barco de Valdeorras, 
Verín e Vilagarcía. O resto sitúase entre o 0% e o 1% sobre os 69.363 estranxeiros/as 
empadroados/as no ano 2005. 

GRÁFICO.33..DISTRIBUCIÓN.PROVINCIAL.DA.POBOACIÓN.ESTRANXEIRA.EMPADROADA.EN.GALICIA,.
1999.E.2005.
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Fonte: Elaboración propia. Elaboración propia. Padrón Municipal, 1999 e Padrón Municipal, 2005 (a data 1 de xaneiro). 
Instituto Nacional de Estatística.

Se calculamos o peso que ten cada municipio galego sobre o total da súa corres-
pondente provincia, vemos como en Pontevedra destaca o concello de Vigo que 
concentra o 42% dos/as estranxeiros/as residentes na provincia de Pontevedra. O 
segundo municipio en importancia numérica nesta provincia é a cidade de Ponte-
vedra, cun volume do 9,5%. Na Coruña sobresae a cidade herculina co 32% dos/as 
estranxeiros/as da dita provincia, seguida da capital compostelá que concentra 12 
%. Na provincia de Ourense o 31% (3.161) das persoas estranxeiras están empa-
droadas na capital da provincia e en Lugo sucede o mesmo, onde reside o 38% 
(2.096).
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MAPA.1..DISTRIBUCIÓN.PORCENTUAL.DA.POBOACIÓN.ESTRANXEIRA.EMPADROADA.EN.GALICIA,.
SEGUNDO.O.CONCELLO.DE.RESIDENCIA,.2005.
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Fonte: Elaboración propia. Padrón Municipal de Habitantes, 2005. Instituto Nacional de Estatística.
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MAPA.2..DISTRIBUCIÓN.MUNICIPAL.DA.POBOACIÓN.ESTRANXEIRA.EMPADROADA.EN.GALICIA,.2005.
(NÚMEROS.ABSOLUTOS).

��������

����

�������

����������

��������

����

������

����

�������

�����

��������

��������

��������

�����

���������

���������������������

�����������������

��������

�������

�������

���

�������

�������

�������

������

����������

������

�����

�������

����

������

������

������

���� �������

�������

�����

���������

������

�����

����
�������

�����

�����

�����

����

��������

����

�������

�����

�����

�����

�������

������

��������

���������

�������������������������������

������������

�������

����

����

�������������

�����������

�������

�������

������������

���

������

�������

�����

�����

���������

������������
����������

����������

��������
���

������

������

�����

�������������

�������

���������

��������

�������

������

����������

�������������

���������

�����

���������

��������

��������
�����������������

��������������

���

�����

�������

��������

������

���������

����

�������

��������

����

�����

�����������������

����������

�����

���������������

�����

��������������

������������

��������

�������������

���

��������������������

�������������

����������

�������

�������

��������

�����

������

�����������

�����

�������

�������

����������

�������

�������

�������

�������

����������

�����

������

�����

���������������

��������

�����������������������

������

������������

�������

��������

��������

������������������������

������������������

��������������

��������

���������������

���������������

�����

���������������

�����

��������������

���������

����������

���������

������������������

����

�����

������

������

�����

������������

������������

���������������

������

�������

������������������

��������

����������

�����

�����

���������������

���������

����

�����

�������
��������

���������

�����

�������������

���������

���������������

����������

����

�����

������

����

��������������

��������������������

��������

������

�����

�����������

��������

�������

��������

���������

����������

�����

��������

�����

�����

�����

��������

������

���

����������

������

���

����������

�����������

������

����

����������

������������

���������

�������

���������

�������

����������

������

���

����

�������

��������������

�����������

�����������������

�����������������������

�������

�����
�������
���������
�����������
�������������
�������������

Fonte: Padrón Municipal de Habitantes, 2005. Instituto Nacional de Estatística.
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O mapa 2 ilustra a distribución xeográfica detallada da poboación estranxeira en 
Galicia, sinalando de maior a menor intensidade o volume de persoas estranxei-
ras. Destacan en cor azul escura as cidades de Vigo e A Coruña, en laranxa (cor 
que corresponde ao segundo nivel de intensidade) encóntrase Ourense. Co azul de 
tonalidade máis clara represéntanse os concellos que concentran entre 500 e 3.000 
estranxeiros/as, e que se enumeran a continuación:

- Pontevedra: Pontevedra (2.525), Vilagarcía (1.210), Marín (977), Tui (717) 
e Lalín (610).

- A Coruña: Santiago de Compostela (2.837), Ferrol (1.299), Oleiros (1.217), 
Arteixo (1.187), Culleredo (801), Ames (820). 

- Ourense: Verín (1.243) e O Barco de Valdeorras (1.067).
- Lugo: Lugo (2.669) e Monforte de Lemos (588).

O verde mazá utilízase para aqueles municipios que contan nos seus padróns cun 
número total de estranxeiros/as entre os cen e os cincocentos, unha cantidade 
mínima en números absolutos, pero que pode chegar a ser relevante se temos en 
conta o seu peso sobre a poboación total, o cal se obtén calculando a distribución 
porcentual de estranxeiros/as de cada municipio, sobre o total de estranxeiros/as 
empadroados/as en Galicia. Chegaríamos a obter, así, un indicador da densidade 
da poboación estranxeira respecto á poboación dun municipio. Este cálculo lé-
vanos a elaborar un mapa que practicamente non ofrece variacións, situándose as 
cidades máis importantes de Galicia á cabeza (mapa 1). É importante ter en conta 
este cálculo pois nos indica onde se dá unha maior e menor concentración de es-
tranxeiros/as en Galicia, o cal é necesario coñecer para tomar medidas relativas á 
integración social. Sabemos que, en ocasións, a concentración xeográfica da inmi-
gración trouxo consigo o xurdimento de “lugares sensibles”, onde a presenza de 
inmigrantes, en comparación coa poboación autóctona, se fai notar. 

1.8.1.A.DENSIDADE.DA.POBOACIÓN.ESTRANXEIRA

Na táboa que se inclúe a continuación, móstrase como Ourense é a provincia que 
conta cunha maior proporción de estranxeiros/as respecto á poboación autóctona. 
E isto é así ao longo de todo o período 1998-2005. Pontevedra mantense, ata o ano 
2001, moi cerca de Lugo, entre o 0,7% e o 0,9% de poboación estranxeira respecto 
á poboación total. A partir de 2001 Pontevedra experimenta un incremento con-
siderable. Na provincia da Coruña, a pesar de ser a segunda en canto ao volume 
da inmigración, a proporción de estranxeiros/as respecto ao total da poboación é 
similar á de Lugo.
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TÁBOA.7..EVOLUCIÓN.DO.PESO.DAS.PERSOAS.ESTRANXEIRAS.SOBRE.A.
POBOACIÓN.TOTAL.SEGUNDO.AS.PROVINCIAS.DE.ASENTAMENTO,.1998-2005.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Ourense. 1,6% 1,7% 1,9% 2,3% 2,7% 2,9% 3,0% 3,3%
Pontevedra 0,7% 0,8% 0,9% 1,2% 1,7% 2,2% 2,4% 2,9%
A.Coruña. 0,5% 0,5% 0,7% 0,9% 1,2% 1,6% 1,8% 2,1%
Lugo 0,7% 0,7% 0,8% 0,9% 1,2% 1,5% 1,5% 1,9%

Fonte: Elaboración propia. Padróns Municipais de Habitantes 1998-2005 (a data 1 de xaneiro). Instituto Nacional de 
Estatística.

Cando se desagrega a nivel municipal, a representación cartográfi ca relativa ao 
peso dos/as estranxeiros/as sobre o total da poboación de cada municipio varía 
totalmente, visibilizándose, como se mostra no terceiro mapa, os/as estranxeiros/as 
empadroados/as no medio rural galego.
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MAPA.3..PORCENTAXE.DO.PESO.DA.POBOACIÓN.ESTRANXEIRA.SOBRE.O.TOTAL.DA.POBOACIÓN.DE.
CADA.LOCALIDADE.GALEGA,.2005.
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Fonte: Elaboración propia. Padrón Municipal de Habitantes, 2005. Instituto Nacional de Estatística.
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Ao levar levar a cabo esta análise da presenza de estranxeiros/as en función do 
tamaño do municipio, destacan determinados concellos pertencentes á provincia 
ourensá, en concreto Carballeda de Valdeorras (14,6%), A Mezquita (12,8%), Lo-
bios (9,1%), Verín (9,1%), Oímbra (9,8%), O Barco de Valdeorras (7,8%), Entrimo 
(8,3%) e Padrenda (7,1%).

Ao descender no peso dos/as estranxeiros/as en cada unha das localidades galegas, 
estes fanse máis visibles ao longo do territorio, por exemplo encontrámonos con 62 
concellos galegos que concentran unha porcentaxe superior ao 2,5% de estranxei-
ros/as sobre a súa poboación total e inferior ao 5,5%. Destes sesenta e dous conce-
llos, 21 deles pertencen a Pontevedra, 18 á provincia de Ourense, 13 á provincia da 
Coruña e 10 á de Lugo. Vexamos cales son:

TÁBOA.8..PESO.DAS.PERSOAS.ESTRANXEIRAS.SEGUNDO.OS.PRINCIPAIS.
MUNICIPIOS.DE.GALICIA.

Concellos.de.Pontevedra Peso.(%) Concellos.de.Ourense Peso.(%)
Vilaboa 5 Castrelo.de.Miño 5
Salceda.de.Caselas 4,4 Xinzo.de.Limia 4,9
Tui 4,3 Toén 4,0
Ponteareas 4,3 Vilamartín.de.Valdeorras 3,8
Covelo 4,2 Gomesende 3,8
Vigo 3,9 O.Bolo 3,6
Marín 3,7 A.Gudiña 3,5
Silleda 3,7 Celanova 3,4
O.Porriño 3,6 Barbadás 3,4
Mondariz-.Balneario 3,6 Ourense 3,4
A.Lama 3,5 Riós 3,4
Soutomaior 3,4 Ramirás. 3,4
Vilagarcía.de.Arousa 3,4 Quintela.de.Leirado 3,3
Pontevedra 3,2 San.Cibrao.das.Viñas 3,3
Crecente 3,1 O.Carballiño 3,2
Baiona 3,0 Lobeira 2,6
Salvaterra.de.Miño 3,0 A.Rúa 2,5
Tomiño 3,0 Maceda 2,5
Lalín. 2,9
O.Grove 2,7
Nigrán 2,7
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Concellos.da.Coruña Peso.(%) Concellos.de.Lugo Peso.(%)
Arteixo 4,5 Burela 5
Oleiros 4,0 Ribas.de.Sil 3,1
Sada 3,9 Rábade 3,1
Ames 3,7 Foz 3,1
A.Coruña 3,2 Monforte 3,0
Miño 3,1 Lugo 2,9
Culleredo 3,1 Viveiro 2,7
Santiago. 3,1 Negueira.de.Muñiz 2,6
Betanzos 2,9 Bóveda 2,5
Ordes 2,7 O.Saviñao 2,5
Cambre 2,6
Cariño 2,5
Negreira 2,5

Fonte: Elaboración propia. Padrón Municipal de Habitantes 2005. Instituto Nacional de Estatística.

1.8.2.A.LOCALIZACIÓN.XEOGRÁFICA.DA.POBOACIÓN.ESTRANXEIRA.EN.
GALICIA.SEGUNDO.A.NACIONALIDADE.

A pesar de que a poboación africana só representa un 9% do total de persoas inmi-
grantes estranxeiras empadroadas en Galicia, encóntrase localizada en áreas xeo-
gráficas moi concretas como son, para os procedentes do Magreb, e en concreto de 
Marrocos, Xinzo de Limia, Vilaboa e Arteixo. Como é ben coñecido Burela conta 
cunha colonia caboverdiana asentada. 
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MAPA.4..DISTRIBUCIÓN.PORCENTUAL.DA.POBOACIÓN.MARROQUÍ.EMPADROADA.EN.GALICIA.
SEGUNDO.OS.MUNICIPIOS.DE.ASENTAMENTO,.2005.
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Fonte: Elaboración propia. Padrón Municipal de Habitantes, 2005. Instituto Nacional de Estatística.
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O lugar de asentamento non acostuma ser azaroso senón que hai unha serie de 
condicionantes que empuxan o inmigrante a decidir a súa residencia, que adoitan 
estar relacionados, en moitas ocasións coa situación do mercado de traballo. Por 
exemplo, no caso dos marroquís asentados en Galicia a proximidade ao Norte de 
Portugal e León (Xinzo de Limia e Vilaboa) ou a súa localización en municipios 
con boas vías de comunicación (Arteixo) explícase porque a súa actividade laboral 
prioritaria en terras galegas foi tradicionalmente “a venda ambulante”. A pesar de 
que nos últimos anos se perdeu un pouco esta ocupación, e algúns marroquís tive-
ron que buscar traballo noutras ocupacións como a pesca de baixura, a vendima ou 
a recollida de patacas, as redes familiares e comunitarias fixeron que o asentamento 
marroquí nestes municipios se seguise mantendo, converténdoos en pequenos en-
claves. As redes sociais explican por que a gran maioría dos marroquís proceden da 
mesma provincia (Beni Mellal). Isto ponse de manifesto no mapa de distribución 
dos marroquís (mapa 4), onde se reflicte ben a concentración dos/as inmigrantes 
desta orixe nos municipios de Arteixo (9,8%), Xinzo de Limia ( 6,5%), Lugo (8,1%), 
e Vilaboa (5,8%). Tamén existe, aínda que en menor medida, unha concentración 
de marroquís nas Rías Baixas: Pontevedra (5,3%), Marín (5,6%), Vigo (5,4%) e Re-
dondela (4,4). 

É lóxico pensar que as grandes cidades sexan as que aglutinen o maior volume de 
estranxeiros/as, pola maior oferta laboral. As nacionalidades americanas son un 
claro exemplo desta pauta de asentamento nas grandes cidades. O municipio que 
é elixido en primeiro lugar polos/as estranxeiros/as americanos é Vigo (18,3%), 
seguido da Coruña (12,3%), Ourense (5,4%) Pontevedra (4,5%), Santiago (4,6%) 
e Lugo (4,5%). 
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MAPA.5..DISTRIBUCIÓN.PORCENTUAL.DA.POBOACIÓN.AMERICANA.EMPADROADA.EN.GALICIA.
SEGUNDO.OS.CONCELLOS.DE.ASENTAMENTO,.2005.
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Fonte: Elaboración propia. Padrón Municipal de Habitantes, 2005. Instituto Nacional de Estatística.
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Dentro das nacionalidades americanas, a colombiana e a arxentina merecen unha 
especial atención debido á súa importancia numérica en Galicia. A continuación in-
dícase como ambas teñen unha distribución cartográfica practicamente igual, pero 
a asignación cromática varía en función da súa representatividade porcentual (ma-
pas 6 e 7). Destacan os concellos que corresponden ás cidades máis importantes de 
Galicia e capitais de provincia, aos que se debe engadir Vilagarcía de Arousa cunha 
porcentaxe significativa de arxentinos e colombianos/as entre os seus veciños.

TÁBOA.9..PORCENTAXE.DE.COLOMBIANOS/AS.E.ARXENTINOS/AS.NOS.
PRINCIPAIS.CONCELLOS.GALEGOS.

Colombia.(%) Arxentina.(%)

Vigo 14,9 19,7

A.Coruña 10,5 12,0

Ourense 7,4 4,2

Lugo 7,2 2,9
Pontevedra 6,3 3,2
Santiago.de.Compostela. 2,8 6,2

Vilagarcía.de.Arousa 4,2 3,0

Oleiros 2,3 2,2

Ferrol 3,0 1,2

Total.(absolutos) 8.310 7.618

Fonte: Elaboración propia. Padrón Municipal de Habitantes, 2005. Instituto Nacional de Estatística.
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MAPA.6..DISTRIBUCIÓN.PORCENTUAL.DA.POBOACIÓN.COLOMBIANA.EMPADROADA.EN.GALICIA.
SEGUNDO.OS.MUNICIPIOS.DE.ASENTAMENTO,.2005.
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Fonte: Elaboración propia. Padrón Municipal de Habitantes, 2005. Instituto Nacional de Estatística.
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MAPA.7..DISTRIBUCIÓN.PORCENTUAL.DA.POBOACIÓN.ARXENTINA.EMPADROADA.EN.GALICIA.
SEGUNDO.OS.MUNICIPIOS.DE.ASENTAMENTO,.2005.
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Fonte: Elaboración propia. Padrón Municipal de Habitantes, 2005. Instituto Nacional de Estatística.
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En canto ás provincias que contan con máis estranxeiros/as afi liados/as á Segurida-
de Social destacan Pontevedra (43% das altas de toda a rexión), seguida da Coruña 
(33%). A gran distancia están Ourense e Lugo que entre as dúas concentran o 24% 
das altas de estranxeiros/as á Seguridade Social. 

No caso das mulleres a distribución xeográfi ca dos/as estranxeiros/as afi liados/as á 
Seguridade Social varía. Así, a provincia da Coruña concentra o 38% das afi liacións 
de mulleres, mentres que Pontevedra se sitúa un punto por debaixo. 

1.9.CONCLUSIÓNS

A inmigración en Galicia presenta unha evolución en aumento, o cal se constata 
a través das diversas fontes estatísticas consultadas (padróns municipais de habi-
tantes, permisos de residencia e altas de estranxeiros/as á Seguridade Social). Esta 
tendencia á alza da poboación inmigrante é paralela á do conxunto do territorio 
español, sendo o ritmo de crecemento especialmente elevado desde o ano 2000. A 
partir desta data, na cal tivo lugar un dos procesos de regularización extraordinaria, 
aumentou sobre todo a chegada de inmigrantes “estranxeiros/as” procedentes de 
Latinoamérica. 

Especifi cidades da inmigración en Galicia.

Tal e como se recolleu ao longo do informe a inmigración en Galicia ten unha serie 
de particularidades diferenciadas con respecto ao total de España. 

- En primeiro lugar destácase o peso dos “retornados nacidos no exterior”, que 
achegan máis da metade dos/as inmigrantes, mentres que para o conxunto do te-
rritorio español os/as españois/as nacidos noutro país só representan un 10% do 
total de inmigrantes, sendo maioritaria a inmigración de estranxeiros/as. 

- En canto á composición por nacionalidade, os/as inmigrantes “fronteirizos”, os 
procedentes de Portugal, son os que residen en maior número en Galicia; aín-
da que a partir do ano 2000 a inmigración latinoamericana aumentou en gran 
medida. Así, os/as portugueses/as descenderon en termos porcentuais na nosa 
comunidade, aínda que seguen mantendo a súa hexemonía.

- A outra especifi cidade de Galicia en canto contexto receptor de poboación in-
migrante é a maior proporción de mulleres inmigrantes (52%), en comparación 
co conxunto de España. Encontrámonos así cunha inmigración feminizada. 

- Outra das particularidades galegas ten que ver coa inserción da inmigración 
no mercado de traballo. E é que, aínda que o réxime xeral é o que concentra a 

GRÁFICO.34..DISTRIBUCIÓN.PROVINCIAL.DAS.
AFILIACIÓNS.DE.TRABALLADORES/AS.ESTRANXEIROS/
AS.EN.GALICIA,.2005.
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Fonte: Elaboración propia. Afi liados/as estranxeiros/as á 
Seguridade Social, por comunidades autónomas. 30 de 
novembro de 2005. Secretaría de Estado e Seguridade Social. 
Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.

GRÁFICO.34..DISTRIBUCIÓN.PROVINCIAL.DAS.
AFILIACIÓNS.DE.TRABALLADORES/AS.ESTRANXEIROS/
AS.EN.GALICIA,.2005.
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Fonte: Elaboración propia. Afi liados/as estranxeiros/as á 
Seguridade Social, por comunidades autónomas. 30 de 
novembro de 2005. Secretaría de Estado e Seguridade Social. 
Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.
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maior parte das afiliacións dos/as estranxeiros/as á Seguridade Social (como 
sucede no conxunto de España), “o réxime de autónomos” adquire unha por-
centaxe bastante relevante (12%).

Lugar de residencia dos/as inmigrantes. 

En termos xerais a inmigración en Galicia concéntrase nas cidades máis importan-
tes como son Vigo e A Coruña. Cabe destacar que a finais dos anos 90, Ourense 
tiña un importante volume de inmigrantes (aproximadamente similar ao que tiñan 
Vigo e A Coruña). Non obstante, nos últimos anos, a inmigración en Ourense des-
cendeu en gran medida, debido á perda do peso dos/as portugueses/as, a favor dos 
latinoamericanos. En efecto, a poboación portuguesa residía tradicionalmente en 
Ourense, pola proximidade xeográfica con Portugal. A diferenza dos municipios 
do sur de Pontevedra (tamén fronteirizos) que recibiron nos últimos anos fluxos 
migratorios procedentes de Latinoamérica e Marrocos, Ourense non se puido be-
neficiar da acollida destas migracións máis recentes.

Os municipios de maior asentamento da inmigración en Galicia son os máis nume-
rosos en canto á súa poboación e os máis activos economicamente (os máis indus-
trializados e os que teñen unha maior oferta de traballo no sector servizos), a saber: 
Vigo, A Coruña, Ourense, Santiago de Compostela, Lugo e Pontevedra. 

Non obstante, como xa se sinalou na epígrafe correspondente o interesante é tamén 
analizar o peso da poboación inmigrante respecto ao total da poboación dun mu-
nicipio (densidade da inmigración). Cando nos fixamos neste indicador as grandes 
cidades deixan de ser as protagonistas da inmigración. En efecto, os municipios 
que se sitúan no medio rural son os que presentan unha maior concentración de 
inmigrantes, sendo especialmente relevante o caso de Carballeda de Valdeorras, A 
Mezquita ou Lobios (provincia de Ourense).

En canto á concentración xeográfica dos/as inmigrantes segundo a nacionalidade 
cabe destacar o caso dos marroquís, que residen en municipios moi vinculados 
á súa ocupación laboral (venda ambulante) ou dos/as portugueses/as, localizados 
maioritariamente nos concellos fronteirizos. 

¿Quen son os máis vulnerables?

Ao longo do informe extráense un total de seis indicadores de vulnerabilidade, rela-
cionados coa composición sociodemográfica dos/as inmigrantes. O sexo xunto co 
país de procedencia consideráronse como indicadores transversais. Estes indicado-
res foron os seguintes: 1) a nacionalidade, 2) a situación xurídica (regular/irregu-
lar), 3) as cargas familiares, 4) o nivel de estudos, 5) a situación da vivenda (réxime 
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de tenza, falta de aseo, instalación de teléfono, estado do edifi cio) e 6) as condicións 
laborais (ocupación, inestabilidade laboral, duración da xornada, parados/as). 

Estes indicadores servíronnos para identifi car os/as inmigrantes que se encontran 
en situación de maior e menor vulnerabilidade. E polo tanto, para defi nir o perfi l 
sociodemográfi co das persoas ás cales o Proxecto Equal Convive + debe prestar 
unha maior atención á hora de desenvolver os seus itinerarios. 

A táboa resumo que se ofrece a continuación recolle, para cada un dos indicadores 
identifi cados, cada unha das nacionalidades que se encontran en maior ou menor 
grao e vulnerabilidade. En liñas xerais podemos sinalar que os colectivos de in-
migrantes máis vulnerables son, en primeiro lugar, as mulleres e, en segundo 
lugar, os/as inmigrantes procedentes de Marrocos, Colombia e República Do-
minicana.

CADRO.2..RESUMO.DE.INDICADORES.DE.VULNERABILIDADE.

MÁIS.VULNERABLES MENOS.VULNERABLES
País.de.orixe.e.sexo País.de.orixe.e.sexo

1..NACIONALIDADE

Romanía..Mulleres.e.homes
Colombia,.República.Dominicana..
Mulleres
Marruecos.e.Portugal..Homes

Alemaña,.Francia,.Reino.
Unido..Homes.e.mulleres
Italia,.Suíza..Homes
Cuba,.Brasil..Mulleres
Venezuela,.Arxentina,.
Uruguai..Homes.e.
mulleres

2..SITUACIÓN.XURÍDICA:.
IRREGULARIDADE

Romanía,.Venezuela,.Ecuador,.
Arxentina.e.Colombia.
.Mulleres

Italia,.República.Domini-
cana,.Cuba,.Marrocos.
Homes

3..CARGAS.FAMILIARES

Colombia,.República.Dominicana,.
Ecuador,.Venezuela..Mulleres
Portugal,.Marrocos..Homes

Arxentina,.Uruguai,.Ita-
lia,.Cuba.
Brasil,.Romanía..Homes

4..NIVEL.DE.ESTUDOS:.
analfabetos.e.sen.es-
tudos

.Marrocos.e.Portugal..Homes

Uruguai,.Colombia,.
Brasil,.Arxentina,.
Venezuela.e.Cuba..
Mulleres

5..SITUACIÓN.VIVENDA . .

Réxime.de.tenza
.Marrocos..Homes
Ecuador.e.Colombia..Mulleres

Francia,.Italia.e.Portugal..
Homes
Venezuela..Homes.e.
mulleres
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Falta.de.aseo.na.vivenda

.Portugal,.Marrocos.e.Romanía..
Homes.
Rep..Dominicana.e.Ecuador..
Muller.es

Francia,.Italia,.Suíza,.
Reino.Unido,.Arxentina,.
Colombia,.Uruguai.e.
Venezuela.

Instalación.de.teléfono .Marrocos,.Portugal.e.Romanía..
Homes .Resto

Estado.do.edificio
.Marrocos.e.Portugal..Homes
Colombia.e.Cuba..Mulleres

.Resto

6..CONDICIÓNS.LABO-
RAIS

Porcentaxe.de.ocupación
.Venezuela,.República.Dominica-
na,.Brasil,.Arxentina.e.Colombia.
Mulleres

.Ecuador,.Uruguai,.Fran-
cia.e.Marrocos.
Homes

Inestabilidade.laboral

Romanía,.Marrocos,.Arxentina,.
Colombia,.Brasil,.Uruguai,
.Cuba,.República.Dominicana,.
Ecuador..
Mulleres

.Venezuela,.Francia.e.
Italia.
Homes

Duración.da.xornada
.Colombia,.Portugal.e.Arxentina..
Mulleres

.Francia.e.Ecuador
Homes

Porcentaxe.de.parados/as
Ecuador,.República.Dominicana,.
Arxentina,.Marrocos..
Mulleres

.Colombia,.Portugal,.Ve-
nezuela,.Brasil.e.Uruguai.
Homes

Fonte: Elaboración propia

¿Onde se localizan? Recomendacións para a captación. 

Por último, a través da análise da distribución territorial da inmigración en Gali-
cia, pódeselles suxerir ás entidades responsables da captación para os itinerarios de 
Equal Convive+, onde localizar xeograficamente os/as inmigrantes máis ou menos 
vulnerables:

- Os/as inmigrantes menos vulnerables e a súa localización xeográfica 

Nacionalidades europeas: na provincia da Coruña destacan os municipios da Co-
ruña, Santiago de Compostela, Oleiros e Ferrol. En Pontevedra, os/as inmigrantes 
europeos concéntranse en case a súa totalidade en Vigo, e en menor medida en 
Pontevedra, Ponteareas, Tui e Vilagarcía.

Os/as arxentinos/as encóntranse principalmente localizados, na provincia da Co-
ruña, nos concellos da Coruña, Santiago e Oleiros. En Pontevedra destacan funda-
mentalmente en Vigo, Pontevedra e Vilagarcía. 

- Os/as inmigrantes máis vulnerables e a súa localización xeográfica
�1
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As persoas de nacionalidade romanesa pódense encontrar de maior a menor volu-
me nos seguintes municipios coruñeses: A Coruña, Carballo, Oleiros, Santiago de 
Compostela, Arteixo e Zas. En Pontevedra, vémolos asentados fundamentalmente 
en Vigo, Vilagarcía, Moaña e Pazos de Borbén. 

As/os colombianas/os aséntanse na provincia da Coruña nos municipios da Coru-
ña, Ferrol, Santiago, Oleiros e Culleredo, así como nos municipios pontevedreses de 
Vigo, Vilagarcía, Pontevedra e Ponteareas. 

Practicamente a metade dos/as ecuatorianos/as que residen na provincia coruñesa 
fano na localidade da Coruña, seguida de Santiago de Compostela, Ferrol e Ames. 
En Pontevedra concéntranse, por riba de Vigo, fundamentalmente na cidade de 
Pontevedra. 

Os marroquís que residen na provincia da Coruña fano en maior medida nos se-
guintes concellos: Arteixo, A Coruña, Santiago de Compostela, Ribeira, Negreira e 
Ordes. Na provincia de Pontevedra encóntranse en: Vilaboa, Vigo, Marín, Ponteve-
dra, Redondela, Tui, Soutomaior e Cangas. 

Non é posible indicar o lugar de asentamento do resto de nacionalidades, xa que o 
Padrón Municipal de Habitantes do ano 2005 non nos ofrece esta información.
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A.REALIZACIÓN.DO.TRABALLO.DE.CAMPO

Tal e como se sinalou na introdución do informe a investigación cualitativa baseouse 
na realización de 50 entrevistas en profundidade semidirixidas7 a inmigrantes re-
sidentes nas provincias da Coruña e Pontevedra. A súa duración aproximada foi 
de 60-90 minutos. Previamente á realización do traballo de campo, deseñáronse 
os “perfís socioeconómicos” das persoas susceptibles de entrevistar8, que foron os 
seguintes:

1. Inmigrantes ou retornados/as, cunha experiencia empresarial en Galicia de éxito, 
homes ou mulleres, preferentemente de orixe arxentina, venezolana, colombiana 
ou marroquí.

7  Esta técnica de investigación cualitativa é moi diferente á entrevista que se aplica para 
unha enquisa. Mentres que a enquisa se basea nun cuestionario con preguntas pecha-
das, a entrevista en profundidade semidirixida utiliza un guión de preguntas abertas, 
de maneira que os temas se van introducindo, sen seguir unha orde de preguntas 
predeterminada, e deixando o maior espazo posible de autonomía ao entrevistado/a, 
inclúense temas novos que xorden durante a conversa, reoriéntanse as preguntas a 
medida que se vai realizando a entrevista, etc. É unha técnica que non busca obter uns 
datos que se poidan extrapolar estatisticamente, senón afondar no discurso individual 
das persoas entrevistadas. Prímase obter unha información en detalle, para o cal se 
require un certo período de tiempo para ir pouco a pouco gañando a confianza da 
persoa entrevistada.

8  A mostra que se utiliza para realizar un traballo de campo cualitativo, sobre a base de 
entrevistas en profundidade, non é unha mostra representativa desde o punto de vista 
estatístico (como para a enquisa). Trátase dunha muostra estrutural que busca repre-
sentar os “perfís socioeconómicos tipo” que nos interesa ter presentes para cubrir os 
obxectivos da investigación.

ESTUDO CUALITATIVO.  
O DISCURSO DA POBOACIÓN 
INMIGRANTE EN GALICIA ANTE 
O PROCESO MIGRATORIO E DE 
EMPRENDEMENTO2
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2. Inmigrantes ou retornados/as, cunha experiencia empresarial en Galicia de fra-
caso, homes ou mulleres, preferentemente de orixe arxentina, venezolana, colom-
biana ou marroquí.

3. Inmigrantes ou retornados/as, sen experiencia empresarial previa en Galicia, 
homes ou mulleres, en situación de maior vulnerabilidade, preferentemente de 
orixe arxentina, venezolana, colombiana ou marroquí. Como situación de maior 
vulnerabilidade consideramos aqueles casos nos cales se dean algunha ou varias 
das seguintes situacións: importantes cargas familiares, situación xurídica irregular, 
situación laboral inestable (paro, traballo na economía informal, etc.), condicións 
precarias de vivenda, experiencias de violencia doméstica ou discriminación/ra-
cismo, etc.

4. Inmigrantes ou retornados/as, sen experiencia empresarial previa en Galicia, ho-
mes ou mulleres, en situación de menor vulnerabilidade, preferentemente de orixe 
arxentina, venezolana, colombiana ou marroquí. Como situación de menor vul-
nerabilidade consideramos aqueles casos nos cales se dean algunhas das seguintes 
situacións: poucas cargas familiares, situación xurídica regular, situación laboral 
estable (ocupados/as, traballo na economía formal, etc.), condicións de vivenda 
aceptables, sen experiencias de violencia doméstica, con escasas vivencias de situa-
cións de discriminación/racismo, etc.

5. Inmigrantes ou retornados/as, homes ou mulleres, preferentemente de orixe 
arxentina, venezolana, colombiana ou marroquí, que participasen anteriormente 
nalgún programa de emprendedores levado a cabo en Galicia.

Unha vez delimitados os perfís socioeconómicos tipo das persoas que se van en-
trevistar procedeuse ao proceso de contacto, que se levou a cabo coa axuda das 
seguintes entidades socias do proxecto EQUAL CONVIVE +: Federación Galega 
de Retornados/as, Deputación de Pontevedra, Obra Social Caixa Galicia, Cáritas e 
Fundación Galicia Emigración. Ademais, contribuíron aos contactos as seguintes 
entidades non socias do proxecto: a UAMI (Unidade de Acción para as Migracións) 
do Concello da Coruña e o CITE (Centro de Información a Traballadores/as Es-
tranxeiros/as) de Comisións Obreiras. 

A continuación detállase o perfi l socioeconómico das 50 persoas entrevistadas 
sobre a base das seguintes variables: sexo, municipio de residencia, país de orixe, 
situación xurídica, nivel de estudos, ocupación e sector de actividade. Así mesmo, 
detallamos algunha información específi ca para o caso dos/as inmigrantes empre-
sarios contactados/as: sector de actividade do negocio e fonte do capital para o 
investimento inicial da empresa. Respecto ao tipo de rexistro, a maior parte das 
entrevistas realizadas foron gravadas (48). Só en dúas ocasións se tiveron que to-
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mar notas durante a entrevista debido á negativa a ser gravada, por parte da persoa 
entrevistada. Transcribíronse todas as entrevistas. Co fin de gardar o anonimato 
das persoas entrevistadas, os nomes que se reflicten nos extractos de entrevista, ao 
longo do informe, son falsos/as e responden a pseudónimos. 

A distribución dos/as inmigrantes entrevistados/as por municipio de residencia 
reflicte que o 46% das entrevistas se realizaron na Coruña e a súa área metropo-
litana. Nun 36% dos casos foron entrevistados inmigrantes procedentes de Vigo e 
arredores. Só un 10% dos nosos/as informantes residía en Pontevedra e área me-
tropolitana, alcanzando un 8% as persoas entrevistadas en Santiago e municipios 
limítrofes. A maior presenza de persoas entrevistadas na Coruña é debida a que a 
maioría dos socios de Equal Convive+ nos deron contactos de inmigrantes residen-
tes nesta provincia. 

No que se refire á distribución por sexo e orixe, das 50 persoas entrevistadas a 
maioría son mulleres (60%). Respecto ao lugar de orixe dos/as inmigrantes entre-
vistados/as (xa sexa de nacemento ou de nacionalidade), predominan os/as orixi-
narios/as de Latinoamérica. Como se recolle no gráfico 2 o 32% dos/as inmigrantes 
contactados/as provén de Arxentina, o 18% de Venezuela, o 10% de Uruguai, o 8% 
de Colombia, o 6% de Cuba, o 4% de Perú e o 8% de Brasil. Dentro das nacionali-
dades non latinoamericanas predominan Marrocos (6%) e Senegal (2%). 

TÁBOA.10..INMIGRANTES.ENTREVISTADOS/AS.POR.PAÍS.DE.ORIXE.E.SEXO..
(NÚMEROS.ABSOLUTOS).

PAÍS.DE.ORIXE HOMES MULLERES TOTAL
Arxentina 7 9 16
Venezuela 4 5 9
Uruguai 4 1 5
Colombia 0 4 4
Cuba 1 2 3
Perú 1 2 3
Brasil 0 4 4
Marrocos 2 1 3
Senegal 1 0 1
Outros 0 2 2
Total 20 30 �0

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do traballo de campo.

A situación xurídica da poboación contactada presenta a seguinte distribución, que 
se recolle no gráfico 3. Un 44% dos/as inmigrantes entrevistados/as teñen a nacio-
nalidade española (é dicir, son retornados/as, ou “falsos/as retornados/as” ou ben 

GRÁFICO.35..INMIGRANTES.ENTREVISTADOS/AS.POR.
MUNICIPIO.DE.RESIDENCIA.
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do traballo de 
campo.

GRÁFICO.35..INMIGRANTES.ENTREVISTADOS/AS.POR.
MUNICIPIO.DE.RESIDENCIA.
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do traballo de 
campo.

GRÁFICO.36..INMIGRANTES.ENTREVISTADOS/AS.POR.
PAÍS.DE.ORIXE.(PORCENTAXES).
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do traballo de 
campo.

GRÁFICO.36..INMIGRANTES.ENTREVISTADOS/AS.POR.
PAÍS.DE.ORIXE.(PORCENTAXES).
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do traballo de 
campo.
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se nacionalizaron en España). O grupo que o segue en peso é o dos/as inmigrantes 
con permiso de traballo por conta allea (28% dos entrevistados). Os estranxeiros 
con permiso de traballo por conta propia supoñen o 14% das persoas contactadas. 
Só un 10% dos entrevistados conta con permiso de residencia, ascendendo aqueles 
que se encontran en situación irregular a un 4%. 

O peso das persoas segundo a súa situación xurídica e o sexo recóllese na táboa 
2. Do total das mulleres entrevistadas un 47% tiña a “nacionalidade española”, al-
canzando un 27% as que dispoñen dun permiso de traballo por conta allea. O 17% 
son titulares dun permiso de residencia, ascendendo só a un 10% as que teñen un 
permiso por conta propia. Ningunha das mulleres entrevistadas se encontraba en 
situación irregular. En canto aos homes, destacan tamén, aínda que en menor me-
dida que as mulleres, os que teñen a nacionalidade española (40%), seguidos polos 
traballadores por conta allea (30%). Os nosos/as informantes homes dispoñían, en 
maior medida que as mulleres, de permisos por conta propia (20%), encontrando 
casos de entrevistados de sexo masculino en situación de irregularidade (10%). 

TÁBOA.11..DISTRIBUCIÓN.PORCENTUAL.DAS.PERSOAS.ENTREVISTADAS.
SEGUNDO.A.SITUACIÓN.XURÍDICA.POR.SEXO.

SITUACIÓN.XURÍDICA HOMES MULLERES
Irregular 10% 0%
Só.permiso.de.residencia 0% 17%
Permiso.de.traballo.por.conta.allea 30% 27%
Permiso.de.traballo.por.conta.propia 20% 10%
Nacionalidade.española 40% 47%
Permiso.de.estudante 0% 0%
Total 100% 100%

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do traballo de campo.

En canto ao nivel de estudos das persoas entrevistadas, a gran maioría (46%) com-
pletou estudos superiores. Un 38% superaron estudos medios, alcanzando un 8% 
aqueles que dispoñen de estudos primarios. Só un 4% dos nosos/as informantes 
non conta con estudos. Entre as persoas contactadas un 4% cursou postgraos uni-
versitarios (ver gráfi co 4). 

Ao desagregar esta variable por sexo, obtemos que as persoas contactadas sen estu-
dos son na súa totalidade homes e só un 25% dos contactados/as con estudos pri-
marios son mulleres. Os/as inmigrantes entrevistados/as con estudos medios son 
nun 44,4% mulleres, mentres que un 82,6% dos que cursaron estudos superiores 
son mulleres. 

GRÁFICO.37..INMIGRANTES.ENTREVISTADOS/AS.
SEGUNDO.A..SITUACIÓN.XURÍDICA.
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do traballo de 
campo.

GRÁFICO.37..INMIGRANTES.ENTREVISTADOS/AS.
SEGUNDO.A..SITUACIÓN.XURÍDICA.
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do traballo de 
campo.

GRÁFICO.38..INMIGRANTES.ENTREVISTADOS/AS.
SEGUNDO.O.NIVEL.DE.ESTUDOS.
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do traballo de 
campo.

GRÁFICO.38..INMIGRANTES.ENTREVISTADOS/AS.
SEGUNDO.O.NIVEL.DE.ESTUDOS.
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do traballo de 
campo.
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TÁBOA.12..INMIGRANTES.ENTREVISTADOS/AS.SEGUNDO.O.NIVEL.DE.
ESTUDOS.E.PORCENTAXE.DE.MULLERES.

NIVEL.DE.ESTUDOS TOTAL %.de.mulleres
Sen.estudos 2 0,0
Primarios 4 25,0
Medios 19 42,1
Superiores 23 87,0
Postgraduados 2 50,0
Total �0 60,0

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do traballo de campo.

Segundo o tipo de ocupación a maioría das persoas entrevistadas traballa por conta 
propia (38%). As persoas que traballan por conta allea alcanzan un 30% dos nosos/as 
informantes. Só un 20% dos/as inmigrantes contactados/as para o traballo de campo 
se encontran desempregados/as, ocupándose un 12% na modalidade de axuda fami-
liar. As mulleres teñen un maior peso entre os/as entrevistados/as que traballan por 
conta allea, os/as desempregados/as e na modalidade de axuda familiar. 

No que se refire aos sectores de actividade onde se ocupan as persoas contactadas, 
destaca maioritariamente o comercio e a hostalaría, cunha cuarta parte de entre-
vistados respectivamente. Segue a categoría “outros servizos” (8 casos), así como 
o “servizo doméstico e coidados” (6 casos). O emprego en actividades relaciona-
das coa construción tamén estivo representado no traballo de campo (4 casos). A 
desagregación por sexo permite ver como o servizo doméstico é unha ocupación 
fundamentalmente feminina. A hostalaría é igualmente un sector feminizado (8 
mulleres fronte a 5 homes). O sector “comercio e construción” ten unha maior pre-
senza de homes. 

Dos/as 25 inmigrantes con empresa entrevistados/as, 13 son retornados/as ou “fal-
sos/as retornados/as” e 12 son de nacionalidade estranxeira. En canto á distribu-
ción por sexo, trátase dunha ocupación que presenta un equilibrio por xénero (12 
homes e 11 mulleres). 

TÁBOA.13..INMIGRANTES.ENTREVISTADOS/AS.EMPRESARIOS/AS.POR.TIPO.
DE.MIGRANTE.E.SEXO.

TIPO.DE.MIGRANTE Homes Mulleres Total
Retornado.ou.“falso.retornado”. 6 7 13
Estranxeiro 8 4 12
Total 14 11 2�

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do traballo de campo.

GRÁFICO.39..INMIGRANTES.ENTREVISTADOS/AS.POR.
OCUPACIÓN.E.SEXO.
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do traballo de 
campo.

GRÁFICO.39..INMIGRANTES.ENTREVISTADOS/AS.POR.
OCUPACIÓN.E.SEXO.
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do traballo de 
campo.

GRÁFICO.40..INMIGRANTES.ENTREVISTADOS/AS.POR.
SECTOR.DE.ACTIVIDADE.E.SEXO.
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do traballo de 
campo.

GRÁFICO.40..INMIGRANTES.ENTREVISTADOS/AS.POR.
SECTOR.DE.ACTIVIDADE.E.SEXO.
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do traballo de 
campo.
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Os.colectivos.migrantes.ante.o.proceso.de.emprendemento.en.Galicia

Na táboa 5 recóllese en que sector de actividade se inclúen as iniciativas empresa-
riais da poboación entrevistada e a porcentaxe de mulleres dentro de cada catego-
ría. Das 25 empresas contactadas 11 dedícanse a actividades comerciais, 5 sitúanse 
en hostalaría, 3 no ámbito da construción, 1 no servizo doméstico e de coidados, 2 
en servizos sanitarios e 3 na categoría “outros servizos”. 

TÁBOA.14..INMIGRANTES.ENTREVISTADOS/AS.EMPRESARIOS/AS.POR.
SECTOR.DE.ACTIVIDADE.E.PORCENTAXE.DE.MULLERES.

SECTOR.DE.ACTIVIDADE
Sexo

Total. %.mulleres
Construción 3 0,0
Comercio 11 36,4
Hostalaría 5 50,0
Servizo.doméstico.e.de.coidados 1 100,0
Servizos.sanitarios 2 100,0
Outros.servizos 3 66,7
Total 2� 4�,8

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do traballo de campo.

No que respecta á obtención do capital inicial para a posta en marcha da empresa, 
predominan os aforros e/ou vendas no país de orixe (10), así como os microcréditos 
(6). Os/as inmigrantes que recorreron a préstamos bancarios ordinarios e a redes 
étnico-familiares están menos representados (3 casos respectivamente). Son mino-
ritarios os casos nos cales os/as inmigrantes utilizaron sociedades transnacionais 
para o investimento inicial ou que aforraron o capital necesario unha vez asentados 
en Galicia. 

2.1. A.DECISIÓN.DE.MIGRAR,.A.ELECCIÓN.DE.GALICIA.COMO.
. CONTEXTO.RECEPTOR.E.OS.PROXECTOS.MIGRATORIOS

O proxecto migratorio preséntase na literatura sobre socioloxía das migracións 
con tres puntos de apoio clave (Izquierdo, 2000). En primeiro lugar, o motivo 
aducido para emigrar cara a un destino concreto. En segundo lugar, os plans para 
establecerse, que se van construíndo a través do choque entre o contexto recep-
tor e as condicións reais de vida dos protagonistas. As expectativas de retorno 
completan o percorrido do proxecto migratorio. Por tanto, a representación deste 
proxecto é complexa e é preciso abordala en todas as súas dimensións. Nas páxi-
nas que seguen imos analizar con detalle a información obtida durante o traballo 
de campo sobre o proxecto migratorio, organizándoa nas seguintes alíneas: a) a 
decisión de migrar dos/as inmigrantes contactados/as; b) os procesos de asen-

GRÁFICO.41..INMIGRANTES.ENTREVISTADOS/
AS.EMPRESARIOS/AS.SEGUNDO.O.TIPO.DE.
INVESTIMENTO.INICIAL.
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do traballo de 
campo.

GRÁFICO.41..INMIGRANTES.ENTREVISTADOS/
AS.EMPRESARIOS/AS.SEGUNDO.O.TIPO.DE.
INVESTIMENTO.INICIAL.

�
�

�
� �

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

��

��

��������������
����������������

���������
�������

������������� ��������
��������
���������

�����
������

����������

������
��������������

����� ��������

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do traballo de 
campo.
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tamento en Galicia e c) a caracterización dos proxectos migratorios (temporal/
asentamento/expectativas de retorno). 

Os condicionantes da decisión de migrar: unha migración motivada pola situación 
económica, laboral, social e política

- O factor económico e laboral

Para os/as inmigrantes entrevistados/as a crise económica nos países de orixe é un 
dos factores desencadeantes da migración. A falta dun emprego estable, así como 
a incerteza ante os desexos de prosperar, configúrase como unha das principais 
variables motivadoras do éxodo. 

No caso da inmigración arxentina son varias as vagas de chegada a España, e en 
concreto a Galicia, que responden a factores de expulsión dispares. Nos anos seten-
ta a ditadura de Videla deu pé a un exilio político. A segunda emigración impor-
tante de arxentinos/as deuse a finais dos oitenta, unha vez restaurada a democracia, 
cando a inflación e a decepción pola nova clase política acelerou de novo os fluxos 
de saída. Pero é sen dúbida a crise económica que tivo lugar no ano 2001, a do 
“Corralito”, a que deu pé ao éxodo poboacional máis masivo, esta vez dunha po-
boación que escapaba dunha situación económica sen precedentes históricos.

Pero a crise económica non só se constitúe nun factor de expulsión en Arxenti-
na, senón tamén en moitos outros países do continente americano. A progresiva 
deterioración da clase media en América Latina configúrase nun dos principais 
determinantes do éxodo de miles de persoas cara a España. Ecuador, Colombia, 
Perú, República Dominicana, Brasil, Venezuela, Uruguai, Bolivia... son países nos 
cales a clase media foi pouco a pouco deteriorándose nas últimas décadas, sendo a 
emigración unha posible saída á súa supervivencia como tal. Emigrados non por 
fuxir da pobreza, senón máis ben por reconquistar unha calidade de vida, que viron 
deteriorada nos seus lugares de orixe.

Así é expresado polos nosos/as protagonistas:

Unha clase media latinoamericana en busca de calidade de vida

“Eu cheguei aquí no 99, en xuño do 99, 20 de xuño, que foi o día do pai, que 
meu pai me odia por iso, ódiame porque me vin sen avisar pero eh (…), creo 
que case polo mesmo que todas: a situación económica; eu estaba estudando, 
non puiden terminar de estudar, estaba estudando contabilidade e finanzas e 
non puiden terminar porque non había diñeiro para pagar os (…) os cursos e 
iso.” (Cristina, colombiana en Pontevedra)
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Os.colectivos.migrantes.ante.o.proceso.de.emprendemento.en.Galicia

“Os meus tíos xa morreron pero xa volveran para aquí hai moitos anos, moitísi-
mos volveron a España, e os meus pais tamén, e eu a raíz diso, era un momento 
en Brasil tamén moi mal de traballo, non?, eu estudiei danza en Brasil e nesa 
época xa estaba un pouco cansada de dar clases e todo iso, traballaba nun tea-
tro en Bahía, emigrei a Bahía, Salvador, e decidín vir porque tiña aquí os meus 
pais e foi moito máis a raíz diso e tamén, home, de mellorar tamén porque os 
soldos alí eran moi baixos, eu traballaba, tiña un posto nun teatro pero bo, eu 
non son funcionaria pública, pois te botan ou o típico, non? El veu porque vin 
eu, en realidade el non é como moitos, que é normal como pasa agora, nunca 
pensou en marchar de Brasil: tiña o seu emprego, non é que estivese aí de 
marabilla pero ben, tiña o seu emprego, estaba ben, vivía, ten a súa familia alí 
e nunca pensou e en realidade veu a raíz de que eu me vin. Brasil estábase 
poñendo xa un país moi violento, onde vivía eu non existía tanto a violencia 
pero empezaba, e todo iso empezaba xa un pouco a cansar e a ter medos e iso, 
e moito porque os meus pais estaban aquí e por mellorar a calidade de vida 
claro”. (Esther, brasileira con bar en Cangas)

“Eu vinme pola situación económica de Arxentina”. (Lilian, arxentina na Coruña)

- A situación política

Outro dos factores que sinalan os nosos/as informantes para explicar a migración 
cara a Galicia é a situación política no contexto emisor. Neste sentido son varios 
os/as informantes que relatan estar cansados/as da clase política dos seus países 
de orixe. Os arxentinos/as adoitan sacar á luz como a crise económica dos últimos 
anos está claramente relacionada coa mala xestión política, polo que o factor eco-
nómico e político está en interacción. Por outro lado, os cubanos/as refírense, en 
ocasións, ao goberno de Fidel Castro, e á sensación de escaseza de liberdade que vi-
vían en Cuba baixo este réxime. Da mesma maneira os/as inmigrantes venezolanos 
fan especial mención ao goberno de Hugo Chávez. Moitos destes/as migrantes son 
descendentes de españois/as que tiñan en Venezuela unha posición social estable. 
Nos últimos anos a clase media-alta e alta é a que se viu máis prexudicada polas 
medidas adoptadas na “revolución bolivariana” que promove este presidente. Así, 
o feito de formar parte da oposición ao réxime deteriorou, en gran medida, a posi-
ción económica e social dalgunhas das persoas entrevistadas que decidiron emigrar 
desde Venezuela a Galicia. 

Una inmigración motivada pola situación política

“Eu vivía en Caracas, era xa insoportable a situación porque antes tiñas o pro-
blema da inseguridade coa delincuencia, que en toda gran cidade existe, pero 
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xa despois coa cuestión política era peor porque os (…) o (…) o home este que 
está de presidente o que fixo foi separar (…) o país porque as diferenzas as ha-
bía, de pobres e ricos sempre as houbo pero sempre houbo un respecto, había 
respecto ou (…) o venezolano sempre foi moi amable, foi unha persoa que 
non tiña odios nin nada e agora o que vías na rúa era odio: ou estabas co go-
berno ou estabas contra el e xa te catalogaban; entón chegaba un momento 
que non sabías nin sequera (…), non que te ían roubar na túa casa pero si que 
te ían atacar ou que te ían quitar a casa, entón xa estaba a situación insostible”. 
(Sonia, venezolana con tenda de roupa de nenos na Coruña)

- A situación social: en busca de maior seguridade cidadá

Por outro lado, os/as inmigrantes procedentes de Venezuela (e en menor medida de 
Arxentina) inciden en que a causa da súa migración non se centrou exclusivamente 
na inestabilidade económica ou na situación política, senón na inseguridade cida-
dá. A “psicose” que manifestan vivir no seu país de orixe, a causa dos constantes 
atracos e secuestros provocou a decisión de migrar. No caso dos/as inmigrantes 
colombianos/as tamén se fai alusión a esa busca de tranquilidade na vida cotiá. 

Como vemos, parece que o problema económico e de falta de saídas profesionais 
non sempre se configura como o factor desencadeante da marcha senón que en 
moitas ocasións se vén fuxindo da violencia. Así, pódese chegar a cambiar un bo 
status socioeconómico pola calidade de vida que ofrece España en canto á seguri-
dade cidadá. 

Fuxindo da violencia

“Funme de Venezuela porque se non saio mátanme. Digamos, eu tiven nos 
dez últimos anos seis intentos. E co taxi, ben, a última vez disparáronme cinco 
veces, e ao día seguinte vendín o coche e vinme.” (Isidro, venezolano con ultra-
marinos na Coruña)

“E, dentro de toda a situación económica pois tivemos varios acontecementos 
violentos, había moita violencia alí. Vindo unha vez da irmandade galega asal-
táronnos á miña filla e a min, á miña filla e á miña señora con armas e vimos 
varias cousas que nos fixeron comparar e dixemos “volvemos”. (Ricardo, arxen-
tino con cafetaría en Vigo)

Nalgúns casos, o feito de contar con fillos/as en idade de crianza fai que a fami-
lia se perciba como máis vulnerable ante a inestabilidade social das sociedades de 
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orixe, podendo chegar a precipitar a decisión de migrar. Vexamos como o expresan 
algunhas das persoas contactadas. 

A maior vulnerabilidade das familias con fi llos/as pequenos/as ante a 
inestabilidade social

“E claro, eu dinme conta de que, xa o comentaba con X, “estamos facendo dos 
nosos fi llos uns inútiles”. Alá non podes mandalos a facer unha tarefa, non os 
deixas sos nin un momento. Entón eu quería que crecesen como crecemos 
nós, con liberdade”. (Ana, venezolana con tenda de decoración de eventos na 
Coruña)

 “Ben, somos unha familia: teño o meu esposo e teño un fi llo que ten 19 anos; 
viñemos hai catro anos, viñemos en decembro do 2001 cando foi o estalido 
político, social e económico de Arxentina. Fixémolo polo noso fi llo, porque nós 
dalgunha maneira polo meu esposo teríamos subsistido en Arxentina: o teito 
tiñámolo, o meu triste soldo do hospital o tería, ou o taxi… Viviriamos, pero 
sabes o que pasa?, non era a sociedade que eu quería para o meu fi llo, eu non 
quero que o meu fi llo se encontre co que me pasa a min, que despois de loitar 
40 anos me encontrei un día que non teño nada, entón eu isto non o quero 
para o meu fi llo, quizais me equivoque, quizais invirta a situación, pero viches?, 
pero eu dixen isto non é para o meu fi llo. E iso é o motor, é o motor de todo, é 
o motor acá, é o motor alá.” (Emilia, arxentina no Milladoiro)

- A realización de estudos e a busca dun estado do benestar

Entre os/as entrevistados/as tamén encontramos persoas que decidiron saír do seu 
país de orixe coa idea de levar a cabo estudos en España. O feito de querer especia-
lizarse nalgunha disciplina académica que se desenvolve nas universidades galegas, 
pon en funcionamento unha migración ligada ao estudo universitario. Trátase de 
migrantes novos con estudos superiores que saen dos seus países coa motivación de 
alcanzar unha mobilidade educativa e laboral ascendente. 

Así mesmo, algún/ha dos nosos/as informantes alega que buscan neste país unha 
oferta de servizos sociais máis benefi ciosa á deixada no lugar de orixe. É, por exem-
plo, o caso de Gustavo, un dos nosos/as informantes de orixe uruguaia, fi llo de 
galegos emigrados. O noso protagonista ten unha discapacidade que difi culta a súa 
inserción no mercado de traballo. Por esta razón, decidiu saír de Uruguai, para 
probar sorte en España, consciente de que as axudas aos/ás discapacitados/as son 
mellores neste país. 
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Outras razóns para o éxodo: estudos, discapacidades…

 “A miña historia foi máis ou menos, un pouco, a seguinte, eu hai anos que tiña 
ganas, os meus pais son españois (…) cando chegaron as eleccións, eu todos 
os anos me chegan para votar, a min e a toda a miña familia, acerqueime a un 
comité político, non importa o bando, e falando así, dixéronme: “pero, ti tes 
posibilidades en España, porque hai moitas axudas pola discapacidade,” in-
centiváronme máis para que me viñese. Aínda que ao chegar aquí non é tal cal 
o pintan.” (Adrián, uruguaio en Pontevedra)

“Eu vin acá no 2001, de acordo?, vin a Santiago de Compostela e en concreto 
porque quería estudar en Santiago un curso de especialización en economía 
pesqueira. De acordo?, de economía pesqueira porque primeiro (…) eu son 
de Perú, e en Perú hai unha carreira, como en varios países de Latinoamérica, 
que é enxeñaría pesqueira”. (Gustavo, autónomo en Perú)” (Gustavo, peruano 
autónomo na Coruña)

2.1.1..A.ELECCIÓN.DE.GALICIA.COMO.CONTEXTO.RECEPTOR

Coñecemos xa algunhas das razóns polas que os nosos protagonistas  decidiron saír 
dos seus países de orixe. Pero, ¿por que se emigra cara a Galicia? as explicacións 
de carácter estrutural, como os crecentes desequilibrios mundiais xeradores de des-
igualdade e a segmentación do mercado de traballo (Piore, 1983), que trae consigo 
a existencia de nichos laborais baleiros reservados aos/as inmigrantes, indícannos  
por que se está producindo a inmigración sur/norte cara a España ou o espazo 
migratorio europeo, en xeral, pero non porque os/as inmigrantes deciden optar por 
Galicia, en concreto, como contexto receptor. A teoría de redes é máis apta para 
afondar na explicación, posto que axuda a explicar a emigración a través do tecido 
de relacións que se van creando entre o contexto receptor e o emisor (Portes, A. e 
Börok, J., 1992; Portes, 1995 en López, D., Oso, L. e Villares, M, 2002)�. Sabemos 
que toda migración se explica a través da dinámica que xeran as redes sociais, isto 
non é específico do territorio galego, senón unha xeneralidade observable nos di-
ferentes países receptores de migrantes. A peculiaridade de Galicia como contexto 
de recepción de poboación inmigrante, respecto a outras sociedades de destino, ten 

9  Portes chega mesmo a definir a migración como un proceso, por un lado, dependente das redes 
sociais e, por outro, creador de redes, xa que desenvolve densos contactos entre lugares de orixe 
e destino. As redes sociais definiranse como conxuntos de asociacións recorrentes entre grupos 
de persoas que están ligados por unións de tipo ocupacional, familiar, cultural ou afectivo; di-
feréncianse segundo o seu tamaño, ou número de participantes na rede, e a súa densidade, ou 
cantidade de vínculos entre eles. 
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que ver coa tinguidura que foi adquirindo esta dinámica de redes sociais xerada 
entre os migrantes. O interesante de como se foi confi gurando o tecido social da 
migración en Galicia é que estes vínculos están estreitamente ligados á emigración 
galega. Os lazos deste territorio co exterior trazaron unha historia de migración 
que marcaron a saída da súa poboación, pero que hoxe en día están igualmente 
confi gurando os fl uxos de entrada de inmigrantes. 

- A ponte social construída a través da historia migratoria galega

Como vimos no informe cuantitativo, na Comunidade Autónoma galega encontrá-
monos con diferentes tipos de migrantes: en primeiro lugar, os/as retornados/as, é 
dicir, persoas que naceron en España pero que pasaron unha parte importante da 
súa vida no exterior e que deciden volver. En segundo lugar, recibimos descenden-
tes	de	emigrantes (de segunda e terceira xeración, que denominamos como “falsos/
as retornados/as”), moitos dos cales recuperaron a súa nacionalidade española. En 
terceiro lugar, persoas	de	nacionalidade	estranxeira	con	vínculos	con	galegos/as	
nas	súas	sociedades	de	orixe. En cuarto lugar teríamos a inmigración	estranxeira	
que	chega	a	Galicia	 sen	vínculos	con	galegos/as	nas	 súas	 sociedades	de	orixe	e 
que acompaña á tendencia nacional de recepción de poboación. E, por último, os 
fronteirizos/as (portugueses/as). As tres primeiras modalidades de inmigración 
están estreitamente relacionadas coas redes sociais que se foron tecendo a través da 
experiencia histórica da emigración galega. Con esa ponte construída a través da 
historia migratoria galega.

Galicia confi gúrase como un importante foco de recepción dos/as inmigrantes 
procedentes de países tradicionais da emigración galega. Arxentinos/as, venezola-
nos/as, uruguaios/as, cubanos/as, brasileiros/as... chegan  a Galicia atraídos polas 
raíces que deixaron os seus antepasados ao outro lado do Atlántico. Os medios 
de transporte utilizados son distintos. Os/as galegos/as que emigraron a América 
Latina fi xérono principalmente navegando, mentres que os seus descendentes hoxe 
en día o fan voando, pero os soños apenas se transformaron. Uns e outros migraron 
buscando unha vida mellor, un espazo de respiro, unha ilusión. 

Non obstante, aínda que este tipo de migración de descendentes de galegos/as foi 
denominada como migración de retorno, os/as fi llos/as e netos/as da emigración 
galega presentan un perfi l socioeconómico e un motivo migratorio que non dista 
moito do dos seus compatriotas sen lazos de parentesco con Galicia. O peso das 
raíces parece ser un factor que facilita a migración, desde o punto de vista da in-
tegración xurídica e social, máis que un determinante en si mesmo da decisión de 
emigrar. Fuxidos das crises económicas e políticas e da violencia nos seus países de 
orixe, recórrese ao baúl dos recordos para encontrar aquel pasaporte que permita 
facer realidade os soños de estabilidade ou de ascenso social. No seu discurso, aque-
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les/as descendentes da emigración galega, reclaman unha débeda histórica: poder 
optar por unha alternativa para mellorar as súas vidas. A mesma alternativa que 
a terra arxentina lles proporcionou aos seus antepasados (López, Oso e Villares; 
2002). 

Algúns destes/as “falsos/as retornados/as” contemplaron a elección dun destino 
migratorio diferente ao español. É frecuente que a opción de migración cara a Es-
tados Unidos, Australia, Canadá, etc., estea presente na mente de moitos dos/as 
inmigrantes contactados/as, onde maiores posibilidades de éxito laboral atraen os 
nosos novos veciños. Pero a política migratoria fortemente restritiva destes países, 
xunto coas facilidades xurídicas e idiomáticas de España fai que a balanza se incline 
do noso lado. Os/as retornados/as e os/as fillos/as e netos/as de galegos/as expresan 
a decisión de asentamento en terras galegas a través dos vínculos con este territorio. 
Na xeneralidade dos casos prodúcese unha toma de contacto previo á migración 
con familiares residentes en Galicia. O municipio de residencia ao inicio do traxec-
to migratorio adoita ser o dos seus parentes. Unha vez posta en marcha a estratexia 
de busca de vivenda e emprego pódese proceder á migración interna cara a munici-
pios urbanos con maiores posibilidades de emprego. Observemos como a decisión 
de asentamento en Galicia se debeu ao coñecemento de familiares neste territorio:

Retornados/as e descendentes de emigrantes galegos/as en busca das 
súas raíces

 “Eu nacín en Caracas pero son filla de galegos, o meu pai morreu en Venezue-
la e a miña nai vive en Ourense desde hai seis anos”. (Lucía, venezolana con 
proxecto empresarial en Vigo)

“A miña vida alí, pero ben, España sempre foi moi forte na miña casa porque 
o meu pai nunca se adaptou a Brasil, en realidade sempre añorou moito a súa 
terra, o meu pai si, a miña nai xa non tanto pero o meu pai sempre, incluso 
volveron, xa meu pai faleceu pero volveron, hai doce anos ou máis volveron e 
despois vinme eu e veu o meu marido. Eu vin hai 11 anos. Noventa e (…), no 
94-95 creo que vin, 94 creo. Porque mira, tiña ganas de volver, eu xa estivera 
aquí varias veces, xa vivira en Madrid… e estiven un ano vivindo en Madrid 
con eses tíos meus, que a raíz deles os meus pais emigraron, non? Non, volvín 
a Vigo, sempre vivimos en Vigo pero traballei en Redondela, sabes?, pero vivi-
mos en (…), porque os meus pais xa estaban aquí e tiñan a casa aquí e vinme 
vivir con eles, sabes?.” (Esther, brasileira con bar en Cangas)

“Este (…), ben, xa te digo, despois do cuarto e como (…) o meu pai é de aquí, o 
meu avó tamén, foise moi cativo e estivo alá este (…), tamén pasou uns primei-
ros anos bastantes bravos pero despois foille ben, puxo unha empresa e (…), 
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ben, cando a empresa xa marchaba como el quería quixo retribuír a España 
o que lle estaba faltando, porque acá isto estaba bastante mal, e entón ben, 
foi alá a América…. e ben, defi nitivamente nós decidimos vir para acá unha 
polo tema do idioma, outra porque hai familiares e outra porque…” (Esteban, 
arxentino en Vigo)

Para poder levar a cabo a migración os/as retornados/as ou descendentes de emi-
grantes recorren, moitas veces, á rede familiar galega. Deste xeito, no discurso das 
persoas entrevistadas exprésase un fortalecemento das relacións sociais, que ante-
riormente eran liñas afectivas difusas no imaxinario familiar. Os nosos/as protago-
nistas encóntranse con familiares cos que mantiveron relación a través de pais/nais 
ou avós/as, con hábitos e pautas de ocio que se revitalizan a medida que se produce 
o asentamento. A emigración galega permitiu o establecemento de familias trans-
nacionais de galegos/as, que mantiñan lazos abertos a un e outro lado do Atlán-
tico. A familia transnacional defínese como a que vive separada pero mantendo 
a unidade emocional (Bryceson D. e Vuorela, U., 2002). En ocasións, tal e como 
sinalou Villares nun estudo anterior, para os/as “falsos/as retornados/as” prodúcese 
unha reinvención de identidades, lévase a cabo todo un proceso de fortalecemento 
dos vínculos de parentesco que os unen coas familias galegas. Lévase a cabo unha 
resignifi cación ideolóxica, simbólica e relacional destes lazos en primeira persoa, 
aínda que fosen os seus pais/nais ou avós/as os que deixaron liñas de parentesco e 
afecto abertas décadas atrás (Villares, 2004; en Oso (dir.), 2004). 

A identidade galega que sinalan ter moitas das persoas entrevistadas descendentes 
de emigrantes, está presente non só polo contacto que, ao longo dos anos, se manti-
vo coa familia que permaneceu en Galicia (a través de cartas, teléfono, etc.), senón 
tamén debido ás visitas de vacacións que algúns dos nosos/as informantes tiveron 
a oportunidade de realizar aos municipios de orixe. Por outro lado moitos dos/as 
informantes procedentes de Arxentina e Venezuela mantiveron fortes vínculos coa 
comunidade galega, a través dos lugares de reunión dos galegos/as. Son numerosas 
as persoas entrevistadas que desde pequenos asistiron ao Centro Galego, á Casa de 
Galicia, etc., e que a través das fortes redes relacionais da comunidade galega se em-
paparon de diferentes manifestacións culturais, chegando algúns deles a aprender o 
idioma. Os centros galegos como focos de reprodución da identidade dos/as emi-
grantes adquiriron importantes dimensións cuantitativas e cualitativas nos países 
de acollida da emigración, e algúns doa nosos/as informantes, hoxe residentes en 
Galicia foron socializados/as neles. 
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Os lazos familiares e culturais dos/as retornados/as e descendentes de 
emigrantes con Galicia

“Eu vin só primeiro. Eu teño familia en Porto do Son, colléronme moi ben, pero 
estiven transitorio alí. Esta familia visitáranos en Arxentina, dous fillos do meu 
tío criámolos na miña familia case en Arxentina, foron xa con 14 anos, pero 
estiveron convivindo con nós, houbo un ida e volta, e non tiñamos moita afi-
nidade porque o meu vello era republicano e o meu tío franquista, pero no 
demais levámonos ben, e ben, vémonos de vez en cando”. (Ricardo, arxentino 
con cafetaría en Vigo)

“Como teño familia aquí, entre comiñas, son familiares do meu pai e da miña 
nai, eu non os coñecía, coa idea de ir movendo os poucos trámites que me 
faltaban para ir facendo un empadroamento e esas cousas, pero cheguei aquí 
e encontrei as portas pechadas. Este, xa me fun a Lalín, foi en Lalín xustamente, 
funme  a Lalín, chamei avisando que eu estaba alí, “non pero é que na casa non 
hai ninguén”. Mentira, estaba a miña tía. Entón aí empecei a dar voltas, estiven 
uns días en Vigo, despois vin para Pontevedra, estiven nun hostal, nunha pen-
sión en Pontevedra”. (Alberto, uruguaio en Pontevedra)

- A elección de Galicia para os/as inmigrantes sen relación coa emigración galega

No que respecta á inmigración que non ten vínculos coa emigración galega, a elec-
ción de Galicia responde a diferentes causas. ¿Como se vai tecendo a dinámica mi-
gratoria entre estas persoas? En primeiro lugar, chegarían os pioneiros/as das re-
des migratorias, é dicir persoas que deciden emigrar a Galicia sen ter previamente 
o contacto dun parente ou coñecido no contexto de acollida. Este pioneiro servirá 
de contacto para as redes que se irán construíndo progresivamente para os seus 
coétnicos. A partir dos/as pioneiros/as vanse xerando as cadeas migratorias, de ma-
neira que xa podemos encontrar inmigrantes que toman a decisión de asentarse 
en Galicia debido a que coñecen a algún/a compatriota. Este tipo de vinculación 
no proceso migratorio é o relativo ás cadeas migratorias clásicas: unha vez que os 
pioneiros/as se asentan, os lazos comunitarios vanse atando e a rede tecida xera un 
impulso que se mantén por inercia, aínda que as condicións económicas non sexan 
as esperadas (Massey et al., 1987). Non é, polo tanto, específica de Galicia, como o 
era a ponte da emigración-inmigración. Vexamos como se expresa a decisión de 
asentamento en Galicia para algúns/as dos/as inmigrantes contactados/as:
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As cadeas migratorias na súa versión clásica

 “E: ¿e como se che ocorreu vir a Vigo? Tiña un amigo que coñecía, e entón, e 
sabía chegar á súa casa, e el axudoume. Todos nós temos, esta, como se chama, 
esta solidariedade, que é a africana, que te encontras un africano, que non sabe 
nada, non coñece a ninguén, aínda que non sexa do meu país ou un familiar, 
estou disposto a compartir o pouco que teño con el, así é nosa forma de vida, 
que nos axudamos entre todos, se unha persoa non ten medios, bótaslle unha 
man no que poidas.” (Moussa, senegalés en Vigo)

 “Vin para aquí porque tiña alguén que me recibise, vin por iso. Pero dábame 
igual calquera lugar, de España, de Italia, de Europa. De calquera lugar. Vin por-
que tiña coñecidos”. (Ángeles, arxentina na Coruña)

No caso dos pioneiros/as da cadea migratoria, a elección de Galicia como lugar de 
destino forxouse xeralmente a través dun contacto laboral no país de orixe. As redes 
laborais presentan unhas características específi cas segundo sexa o sector económi-
co. Trátase dun asentamento vinculado á demanda dun posto de traballo. Algunhas 
das persoas entrevistadas chegaron a Galicia a través destas redes para empregarse 
no servizo doméstico na modalidade de interna, en hostalaría ou na prostitución 
(sobre esta última actividade véxase: Oso, 2000; Oso e Ullóa, 2001). 

As redes migratorias de carácter laboral

“Pois mira eu creo que tres, catro anos, nos últimos anos houbo unha emigra-
ción, pero brasileiros/as que te digo, incluso brasileiros/as sen raíces españo-
las, o brasileiro-brasileiro que saíu do seu país por unha vida mellor; coñezo 
moitas mozas que traballan aquí en casas de familia que viñeron e non teñen 
lazos ningúns con España, viñeron traballar, sabes?”. (Esther, brasileira con bar 
en Cangas)

- Os procesos de reagrupamento familiar

Outro modo de asentamento en Galicia para os nosos/as informantes é a través do 
reagrupamento familiar. Os/as retornados/as ou fi llos/as de emigrantes galegos/as 
non teñen ningún tipo de impedimento xurídico para proceder ao reagrupamento 
familiar, pero si pode ser un problema para os/as inmigrantes estranxeiros/as, se 
non se cumpren todos os requisitos exixidos pola lei para emprender este proce-
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demento10. Cando un/ha inmigrante se encontra en situación regular pode recla-
mar familiares dependentes del (fillos/as, cónxuxe, pais, etc.) baixo as condicións 
xurídicas exixidas (a saber, ter unha renda suficiente para cubrir a manutención 
do/a reagrupado/a, o acceso a unha vivenda coas condicións necesarias, etc.). Aos/
ás reagrupados/as facilítaselles un permiso de residencia, co que para aqueles que 
cheguen en idade laboral e con disposición a incorporarse ao mercado de traballo, 
deben esperar un ano para poder solicitar o permiso de traballo. O reagrupamento 
dos familiares é custoso economicamente e afectivamente ao dilatarse no tempo. 
Así, en ocasións, os/as inmigrantes deben elixir entre reagrupar o seu cónxuxe ou 
reagrupar os/as fillos/as (Oso et al., 2005). 

O asentamento en Galicia a través da chegada da familia

“Si, eu tiven complicado o dos papeis. É o que máis dificulta porque (…) por-
que por exemplo o meu fillo é comunitario, tiña nacionalidade italiana polo 
pai, polo pai e (…) eu xa estaba divorciada. Se estivera casada dábanme eh 
(…) a residencia por el, pero ao non estar casada, estar divorciada, xa non me 
correspondía nada, entón solicitei a residencia por reagrupamento familiar, e 
como caso excepcional porque supostamente o reagrupamento familiar, se é 
por parte de fillos, despois de manter o teu fillo que o meu fillo non me man-
tén. Entón tiven que pedilo como un caso excepcional porque o pai viñera de 
Uruguai a vivir a Vigo, e así polo ben de que o neno se críe coa súa nai, pois 
déronme o reagrupamento”. (Julia, uruguaia con salón de peiteado na Coruña) 
 

“Ben, ao realizar o curso fun seleccionado, contratáronme, e agora a verdade 
que estou desfrutando, polo menos estes primeiros catro meses, dunha esta-
bilidade, ou sexa, todas estas tarefas permitíronme xuntar o diñeiro necesario 
para traer a familia…” (Alberto, arxentino en Vigo)

10 O reagrupamento dos familiares dos/as estranxeiros/as residentes en España presenta unha 
serie de requisitos que dificultan a rápida reunificación das familias. O/a estranxeiro/a poderá 
reagrupar con el en España os seguintes familiares: o seu cónxuxe, os seus fillos/as (incluídos 
os/as adoptados/as), os/as menores de 18 anos ou incapaces cando o/a estranxeiro sexa o seu 
representante legal e os seus ascendentes ou os do seu cónxuxe cando estean ao seu cargo (xus-
tificándose coa transferencia de fondos periódica no último ano). A tramitación do reagrupa-
mento familiar establece os seguintes requisitos: 1. Estar en posesión dun permiso de residencia 
e traballo renovado, e ter solicitada a solicitude da súa renovación. 2. Acreditar emprego e/ou 
recursos suficientes para atender as necesidades dos familiares que se van reagrupar, incluíndo 
a asistencia sanitaria. 3. Xustificar a dispoñibilidade dunha vivenda adecuada para atender as 
necesidades do reagrupante e da familia. (Oso et al., 2005)
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2.1.2..OS.MECANISMOS.DE.ENTRADA.A.GALICIA..A.existencia.de.
mecanismos.de.tráfi.co.como.forma.de.bloqueo.da.inserción.na.
sociedade.galega

Outra das peculiaridades dos datos obtidos no traballo de campo, no caso da in-
migración con vínculos coa emigración galega (arxentina, venezolana) é a escasa 
presenza de redes máis ou menos organizadas de tráfi co de inmigrantes. Sabemos 
que os/as ecuatorianos/as noutras zonas de España emigran apoiados/as, moitos/as 
deles/as, por supostas “axencias de viaxe” en Ecuador, que prestan o diñeiro e or-
ganizan a viaxe. A inmigración marroquí, para poder cruzar o Estreito apoiase en 
ocasións en mecanismos de tráfi co de inmigrantes. 

No caso da inmigración arxentina e venezolana, non se observa ningún tipo de 
rede organizada que canalice os fl uxos de chegada, nin a presenza de prestamistas 
privados, que se lucren cobrando xuros polo fi nanciamento da viaxe. Os arxenti-
nos adoitan viaxar coa súa propia “prata”, ou coa que lle prestan os seus familiares 
ou amizades, sen que por iso lles cobren xuros. Isto determina, en gran medida, 
que poidan ser máis libres no contexto receptor e que non estean tan sometidos á 
presión dunha débeda, presión que leva a outros/as inmigrantes a ser máis vulnera-
bles e a ter que aceptar traballos en peores condicións, dándose maiores situacións 
de explotación. Polo xeral, a inmigración de fi llos/as retornados/as presenta estas 
características de autofi nanciamento e independencia respecto ás redes máis or-
ganizadas de tráfi co de inmigrantes. A diferenza da inmigración arxentina os/as 
colombianos/as adoitan estar, en maior medida endebedados/as cando chegan  a 
Galicia.

Outras investigacións puxeron de relevo como a chegada de mulleres para traba-
llar na prostitución en Galicia está ligada, en ocasións, a redes de tráfi co, que non 
necesariamente teñen por que responder a grandes organizacións ou mafi as, senón 
que individuos particulares, outros/as inmigrantes, pequenos empresarios... poden 
participar nun tráfi co a pequena escala de inmigrantes. Nos últimos anos este tipo 
de migración estivo fundamentalmente alimentado por mulleres de orixe colom-
biana (Oso, 2000; Oso e Ulloa, 2001). 

En Galicia está moi estendida a práctica segundo a cal as inmigrantes colombianas 
xa asentadas, que dispoñen dunha certa estabilidade xurídica, invisten economi-
camente na viaxe de terceiras persoas (amizades, familiares, coñecidos/as en Co-
lombia). Este investimento consiste en facilitar o diñeiro necesario para o billete 
de avión e a bolsa de viaxe (suma monetaria que requiren as autoridades españolas 
que sexa mostrada na fronteira para poder entrar como turista), así como a carta 
de invitación e os contactos para traballar en España. O monto da débeda varía en 
función da ambición económica da “moza que trae”. Así podemos encontrar mu-
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lleres ás cales amizades ou familiares lles prestaron o importe do billete sen xuros, 
mentres que a outras lles cobraron unha débeda que oscilaba de 2000 a 9000 euros. 
O “engano” no caso deste tipo de tráfico de inmigrantes consiste non tanto no em-
prego que se vai realizar, senón máis ben no monto da débeda, que en moitas oca-
sións é moi superior ao importe real da viaxe. Algunhas das mulleres con débeda, 
teñen unha relación máis libre e menos dependente respecto aos seus prestamistas; 
aínda que puidemos igualmente constatar situacións de forte abuso e explotación, 
por parte de mulleres colombianas implicadas no tráfico de inmigrantes. A situa-
ción pódese agravar cando o tráfico implica directamente a donos/as de clubs ou a 
unha rede máis extensa de tráfico. E é que, para algunhas das mulleres inmigrantes 
con débeda, a súa migración si se acerca ao perfil de tráfico que reflicten tradicio-
nalmente os medios de comunicación, onde as mulleres son trasladadas dun club 
a outro, encerradas, vendidas ao mellor ofertante e privadas da súa liberdade máis 
básica (Oso, 2000; Oso e Ulloa, 2001).

2.1.3..PROXECTOS.MIGRATORIOS

A temporalidade do proxecto migratorio: unha clave para a incorporación so-
cial dos/as inmigrantes en Galicia

Os proxectos migratorios detectados entre as persoas contactadas ao longo do tra-
ballo de campo responden a dous tipos fundamentalmente: a) por un lado, estaría 
o proxecto centrado no desenvolvemento dunha estratexia de aforro e posterior 
retorno; b) e por outro lado, o proxecto de instalación definitiva na sociedade 
galega. 

O proxecto de asentamento para os/as retornados/as e fillos/as de emigrantes 
galegos/as

As migracións caracterizáronse, ao longo da historia, pola importancia do que se 
veu chamando o “mito do retorno”. Un imaxinario construído na mente dos/as in-
migrantes, sempre desexosos de regresar algún día ao seu lugar de orixe. A migra-
ción contémplase como un sacrificio temporal que se cerra co regreso. 

É coñecido, e outros estudos o puxeron de manifesto, que a emigración galega esti-
vo tradicionalmente marcada por este mito do retorno. Unha morriña permanente 
que convivía, día a día, con aqueles homes e mulleres que mantiñan no afastamento 
o seu idioma, os seus costumes. Emigrantes que reivindicaban unha forte identida-
de, retroalimentando os desexos de regreso, fertilizando a semente da terra deixada, 
construíndo na distancia, como sinalamos anteriormente, unha ponte simbólica 
e cultural cara a unha Galicia en realidade non tan afastada. Non obstante, para 
as persoas entrevistadas na nosa investigación, retornados/as ou descendentes de 
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emigrantes, o mito do retorno parece non ter tanta importancia como o tivo na 
emigración galega. 

Aínda que a “busca dunha vida mellor” se confi gura na principal meta para uns e 
para outros, os motivos migratorios pénsanse e séntense de distinta maneira. 

O aforro, como obxectivo primordial do éxodo, foi unha característica da emigra-
ción galega, obxectivo que se conxugaba coa idea de retorno. Como se puxo de 
manifesto en investigacións anteriores a emigración española estableceuse, en oca-
sións, como un “sacrifi cio” temporal, para posteriormente retornar e gozar en terra 
de orixe dos bens adquiridos. Esta mentalidade do aforro e o retorno condicionou 
ao extremo os anos da emigración para moitos dos emigrantes galegos, que viviron 
baixo a escravitude do traballo e a austeridade (Oso, 2004). Non obstante, os/as 
fi llos/as retornados/as buscan gozar, día a día, dunha mellor calidade de vida no 
contexto receptor. O seu proxecto migratorio non está marcado pola temporalidade 
e o sacrifi cio, como no caso dos seus pais. A idea do asentamento e de construír 
un proxecto de vida en Galicia percíbese de maneira clara. A avaliación da emi-
gración dos seus proxenitores establécese, en ocasións, en termos negativos. Así, 
en Galicia os/as retornados/as e descendentes de emigrantes galegos/as teñen un 
claro proxecto migratorio de asentamento. A migración é percibida como unha 
estratexia non temporal, senón de instalación defi nitiva no país de destino. 

Os procedentes de Arxentina e Venezuela deixan pouco espazo, nas súas represen-
tacións, á idea de retorno. Resulta bastante sorprendente que, nin sequera, a nivel 
de discurso, de ideal, se pense no regreso ao país de orixe. Parece claro que a crise 
económica e política, así como a violencia que azouta estes países, determina que 
os nosos/as protagonistas sexan unha especie de “almas fuxidas”, queimadas por un 
contexto social que perciben difícil de cambiar. 

A importante presenza de proxectos de asentamento ten como consecuencia que 
os/as inmigrantes teñan unha mentalidade aberta á incorporación social e que para 
iso despreguen toda unha serie de estratexias de instalación na sociedade receptora. 
E é que as persoas contactadas non presentan tanto un proxecto de aforrar e retor-
nar, como era característico da emigración galega, senón de ter unha boa calidade 
de vida e instalarse no contexto receptor.

Para os/as inmigrantes que veñen coa familia motivados por situacións de insegu-
ridade e de perda de calidade de vida nos seus países de orixe (como é o caso de 
arxentinos, uruguaios e venezolanos), o proxecto migratorio parece ser de instala-
ción defi nitiva. En ocasións exponse a posibilidade de manter a porta aberta a un 
retorno ocioso, pero máis ben chegado o momento da xubilación. Pero o feito de 
ter migrado con fi llos/as en idade de crianza parece xerar un proxecto migratorio 
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ligado á idea de continuidade da incorporación á sociedade galega tamén para os/as 
fillos/as destes/as inmigrantes. 

Como expuxemos anteriormente, o feito de tratarse de familias con fillos/as parece 
definir un proxecto migratorio no cal o asentamento en Galicia é clave á hora de 
materializar os proxectos das segundas xeracións, onde un retorno a medio prazo 
non ten cabida. En ocasións sinálase que a migración se produciu polo feito de ter 
fillos/as, e que en caso de non telos aínda seguirían nos seus países de orixe. Así, 
parece que o feito de ter fillos/as ou o desexo de ampliar a familia, sitúa nunha po-
sición de maior vulnerabilidade estas familias nos seus lugares de orixe, polo que a 
definición do proxecto migratorio presenta como eixe un bo contexto de crianza. 
Noutros estudos, onde se traballou a influencia dos contextos no trazo das pautas 
reprodutivas das mulleres inmigrantes, sinálase que algúns contextos de asenta-
mento, como o galego, son funcionais para a existencia de descendencia en compa-
ración cos países de orixe (Oso, L. en Izquierdo, 2005 [dir.]).

Vexamos como se expresa a definición do proxecto migratorio de asentamento para 
algúns/as dos/as inmigrantes contactados/as: 

Retornados/as e descendentes de emigrantes, unha inmigración que bus-
ca o arraigamento

“Por aí o meu, o meu proxecto de vir, foi máis sopesado e pensado, na nosa 
idade, con outras circunstancias familiares. Nós viñemos buscando calidade 
de vida, o que xa non temos en Arxentina, entón non pensas en volver porque 
irías para atrás. Por exemplo, miña nai (galega emigrada a Arxentina e agora 
retornada a Galicia) eu creo que ela pechou un círculo de vida, ao volver ao seu 
país, a un modo de vida que tivo que abandonar, e recuperalo nun momento 
onde Europa en xeral, e España en particular, está florecente, déuselle toda esa 
posibilidade de retorno. Pero para nós non está esa idea”. (Alberto, arxentino 
en Cambados)

“Si, si, é dicir eh (…), se se van todos os meus fillos, a miña familia, todos xuntos 
nós volvemos tamén, pero eu irme só de volta para Arxentina xa non, eu creo 
que non, tería que estar moi mal de dicir non teño medios, acabáronseme os 
medios e non teño máis posibilidades acá de subsistir, por un motivo viches?, 
pero o feito de irme porque estraño non, porque eu xa o asumín, eu o que teño 
téñoo acá, que está miña nai alá?, vale, si, fenómeno, miña nai ten xa oitenta 
e pico de anos e o meu neto ten un ano, eu débolle máis ao meu neto”. (Luís, 
arxentino en Vigo)
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O proxecto migratorio temporal de aforro e retorno

Os/as inmigrantes de orixe colombiana, senegalesa e peruana contactados/as no 
traballo de campo parecen responder, en maior medida, a un proxecto migratorio 
de aforro e retorno, que os vinculados coa emigración galega. 

Polo xeral os/as inmigrantes sen vínculos coa emigración galega que chegaron re-
centemente teñen un proxecto migratorio máis temporal, referíndose, no seu dis-
curso, ao desexo de regresar ao seu país. Outros, xa asentados desde hai máis tempo 
en Galicia, recoñecen a alta probabilidade de que terminen quedándose, pola pro-
pia posición máis avanzada no ciclo migratorio. Pero non perden esa esperanza de 
regresar algún día. 

Parece que os nosos/as informantes contactados/as que emigraron de maneira in-
dividual responden a este perfi l de proxecto migratorio de aforro e retorno: sa-
crifi carse uns anos en Galicia tratando de aforrar o máximo diñeiro posible e así 
efectuar un retorno exitoso aos seus países de orixe. O diñeiro aforrado investirase 
en propiedades ou ben na xeración dalgunha iniciativa empresarial nos seus países 
de orixe. Pero estes proxectos migratorios de retorno vense decelerados por diver-
sas difi cultades. Por exemplo, as trabas cara á regularización da situación xurídica 
para a poboación estranxeira, a consecución de empregos que permitan xerar unha 
cantidade de diñeiro para o aforro, ou ben ter formado unha familia en Galicia, 
obstaculizan o proxecto. 

Aforrar e regresar

“A miña meta era chegar, intentar solucionar un pouco, aforrar un pouco de 
diñeiro, se podía ben amañar os papeis para ir e volver porque se saía non po-
día volver entrar…Esa era a miña meta, non era nin… Si, para amañar a miña 
casa, para ter para terminar de estudar, para montar un negocio… ou sexa se 
o podía aquí mellor pero se o monto alí tamén está ben.” (Cristina, colombiana 
en Pontevedra)

“Eu vou (a Perú) un mes por ano, xa sei que non é moito pero eu non quero 
quedar a vivir acá, ou sexa a miña idea, xa levo catro anos acá, estar uns catro 
ou cinco anos máis, ter unha sociedade que controle toda a canle, enténdes-
me?, que xa é algo máis grande, xa sei que son moi optimista e ao fi nal non 
me sae nada, pero ben, pero quero dicir, eu sei que podo controlar todo desde 
Perú e vindo acá dous meses acá, tres meses alá, tres meses acá, que esa é a 
meta de futuro, non? se todo vai ben eu podería ter a vida viaxando de acá 
alá, ao mellor máis tempo en Perú, eu non quero irme de alá, ou sexa a miña 
idea é máis facer negocios entre Perú e España e Perú-Europa, ao fi nal que hai 
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diñeiro en Perú e tamén en España, crear emprego para min e para todo o que 
se poida, se me vai mal irame mal pero haberá que intentalo agora cando son 
novo”. (Gustavo, peruano autónomo na Coruña)

O carácter familiar ou individual do proxecto migratorio

Moi relacionado con este espírito de instalación dos nosos/as informantes está o 
carácter familiar que presenta o proxecto migratorio, para moitas das persoas con-
tactadas ao longo do traballo de campo. e sobre todo para os/as inmigrantes rela-
cionados coa emigración galega.

A inmigración arxentina ten un claro carácter familiar. O fogar (pais e fillos/as) fai 
as maletas e instálase íntegro no país receptor. Se acaso un emisario emigra primei-
ro para outear o terreo e logo chamar á familia. E este tipo de emisario acostuma 
ser, polo xeral, o home. Reproducíndose, así, a clásica imaxe da emigración de re-
agrupamento familiar. 

No caso da inmigración colombiana, peruana e brasileira constátase non só unha 
migración familiar, que segue o modelo exposto, senón tamén a existencia de co-
rrentes de persoas que migran soas diferenciadas segundo o xénero. 

A demanda de mulleres latinoamericanas para o servizo doméstico e a prostitución 
trouxo consigo o desenvolvemento de correntes migratorias de mulleres proceden-
tes destes países, que non migran no marco do reagrupamento familiar, senón soas 
e que, mesmo, se constitúen nas pioneiras do proceso migratorio. 

Para as mulleres que traballan no servizo doméstico e na prostitución a inserción 
inicial á sociedade de acollida está facilitada, na medida en que estes empregos fa-
cilitan o aloxamento e a manutención (servizo doméstico interno, clubs e pisos de 
contacto). Isto permite poder aforrar en maior medida que os homes, que teñen que 
gastar boa parte do seu salario en comida e vivenda. Ademais, como xa veremos 
con máis precisión posteriormente, para as mulleres resulta máis fácil encontrar 
emprego cando chegan e en situación de irregularidade xurídica. Así, entre os/as 
inmigrantes colombianos/as, peruanos/as e brasileiros/as danse con frecuencia ca-
sos nos cales as mulleres constitúen a avanzada da migración familiar. 

No caso da inmigración peruana obsérvase tamén a presenza dun fluxo masculini-
zado de migrantes para traballar na pesca. Así, aínda que a inmigración colombia-
na, peruana e brasileira pode presentar un compoñente familiar, son frecuentes os 
casos nos cales mulleres e homes migran sos. 
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A alta presenza de mulleres divorciadas, separadas e nais solteiras, entre as inmi-
grantes colombianas e brasileiras, determina unha migración na cal a muller se 
constitúe en cabeza de familia do fogar transnacional, deixando os seus fi llos a car-
go das súas nais ou outros parentes no país de orixe; aínda que algunhas destas 
xefas de fogar terminan tamén reagrupando os seus fi llos. A existencia de fogares 
transnacionais, a división xeográfi ca do núcleo familiar comporta un maior carác-
ter temporal da migración, así como unhas mellores expectativas de retorno. Todo 
iso acompañado de estratexias migratorias que buscan optimizar o aforro e, en me-
nor medida, a inserción social no contexto receptor. Pola súa parte, a inmigración 
senegalesa estivo tradicionalmente caracterizada por ser un fl uxo masculinizado, 
sendo a presenza de mulleres moi escasa. Homes solteiros ou casados que deixan a 
súa familia en Senegal e parten á aventura de “Europa”. O cal explica tamén a maior 
presenza do mito do retorno entre a comunidade senegalesa asentada en Galicia. 
Non obstante, nos últimos anos, empézase a percibir un certo reagrupamento fa-
miliar, de mulleres que chegan  a España a reunirse cos seus maridos, o cal comeza 
a ser un indicador de que esta comunidade, aínda que estea máis apegada á idea de 
regreso, irá pouco a pouco tamén asentándose en Galicia. 

CADRO.3..A.DECISIÓN.DE.MIGRAR,.A.ELECCIÓN.DE.GALICIA.COMO.
CONTEXTO.RECEPTOR.E.O.PROXECTO.MIGRATORIO
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2.2.CONDICIÓNS.DE.VIDA

Ao longo do estudo cuantitativo identificamos cales son os principais 
indicadores de vulnerabilidade entre a poboación inmigrante en Galicia. Para 
iso recorremos ás fontes oficiais. Nas páxinas que seguen imos retomar algúns 
destes indicadores para afondar, esta vez a través da información obtida ao 
longo do traballo de campo, en como a situación de irregularidade xurídica, 
o acceso á vivenda, o nivel de estudos, a inserción no mercado de traballo, 
así como as cargas familiares, condicionan a integración social na nosa 
terra. Recorreremos ás vivencias dos nosos/as informantes, ao seu discurso e 
percepción da realidade social. O traballo de campo cualitativo vai permitir 
afondar en cuestións que non achegan os datos, pero que son clave para poder 
chegar a entender as condicións de traballo e de vida das persoas inmigrantes en 
Galicia. Ademais de levar a cabo unha lectura máis cualitativa dos indicadores 
de vulnerabilidade sinalados tamén abordaremos outras cuestións, como son as 
actividades de ocio e tempo libre, as relacións sociais, así como as percepcións 
en canto ao racismo e á xenofobia. Todo iso nos axudará posteriormente a 
entender as estratexias de emprendemento dos/as inmigrantes en Galicia. 

2.2.1..A.IRREGULARIDADE.XURÍDICA.E.A.MAIOR.VULNERABILIDADE.DA.
POBOACIÓN.INMIGRANTE.ESTRANXEIRA.EN.COMPARACIÓN.COA.
DE.RETORNADOS.E.“FALSOS.RETORNADOS”

A regularidade xurídica implica poder acceder a postos de traballo regulados, con 
contrato, con cotización á Seguridade Social e con maiores condicións de negocia-
ción. Como xa vimos no informe cuantitativo o acceso á regularidade xurídica, a 
través da nacionalidade española, favorece os retornados/as e “falsos/as retornados/
as” na consecución do seu proxecto migratorio. O feito de poder traballar, xa desde 
o inicio do proceso migratorio, na economía formal, con cotización á Seguridade 
Social, vacacións pagadas, e regulación da actividade económica, segundo os con-
venios sectoriais correspondentes, é claramente unha gran vantaxe. 

Ademais, os/as retornados/as e “falsos/as retornados/as” contan con axudas como 
as que ofrece a Administración autonómica, que concede unha subvención ao re-
torno de 360 € durante 12 meses11, o cal tamén facilita a incorporación social ini-
cial para esta poboación inmigrante. E non só os/as inmigrantes de nacionalidade 

11  A axuda ao retorno ofréceselles a aqueles/as inmigrantes de nacionalidade española que cotiza-
sen á Seguridade Social no momento do retorno e se inscriban no INEM como demandantes de 
emprego. Esta axuda é de 360 euros ao mes durante 12 meses, prorrogables por outros seis meses 
máis. 
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española teñen o camiño achanzado polos benefi cios que concede a situación de 
regularidade xurídica, senón tamén os seus familiares. O proceso de reagrupamen-
to familiar é máis fácil para aqueles/as inmigrantes que non se teñen que preocupar 
“polos papeis”. De feito, para moitas das persoas contactadas poder dispoñer da 
documentación en regra, debido aos lazos de descendencia con galegos foi o que 
realmente desencadeou a elección de España como contexto de acollida. Sen este 
benefi cio, os nosos/as informantes terían optado por outros lugares para emigrar, 
como, por exemplo, Estados Unidos. 

A barreira da irregularidade xurídica derrubada para os/as fi llos/as da 
emigración galega

“Eu tiña a nacionalidade e o meu esposo veu cos mínimos, con todo amañado, 
veu co seu visado, despois tramitou a residencia e ben, porque senón tam-
pouco te arriscas!, porque virte sen papeis para que vas vir a España!,  vaste a 
Estados Unidos que estás máis cerca.” (Sonia, venezolana con tenda de roupa 
de nenos na Coruña)

“Ben son (…), teño a dobre nacionalidade, todos na casa temos a dobre nacio-
nalidade; este (…) somos catro, a miña señora, eu e os dous fi llos, unha fi lla que 
está en Francia xa casada e o outro que está traballando acá en Citröen agora.” 
(Esteban, arxentino en Vigo)

Para os/as inmigrantes de nacionalidade estranxeira a situación xurídica é a princi-
pal barreira para a súa inserción social en Galicia. A vulnerabilidade de estar nunha 
situación xurídica irregular maniféstase de múltiples modos: desde a percepción de 
inseguridade ao camiñar pola rúa, por temor a ser expulsado do país, ata a difi cul-
tade no acceso á vivenda, pasando pola imposibilidade de traballar dentro da eco-
nomía formal, a ausencia de capacidade de negociación, os abusos e a explotación, 
por parte dos/as empregadores/as, etc. 

O medo a ser deportado produciu que algúns/as inmigrantes estranxeiros/as deci-
disen non empadroarse, o cal implica unha condición extra de vulnerabilidade: por 
un lado, non se ten un acceso ao sistema nacional de saúde, nin á posibilidade de 
escolarización dos/as fi llos/as. Por outro lado, bloquea a posible tramitación “dos 
papeis” no marco dun proceso de regularización extraordinario, como o que tivo 
lugar en 2005, por non poder demostrar a residencia no país. 

A oferta dun contrato laboral, necesaria para a tramitación da solicitude do permi-
so de traballo, é lenta e require dun/ha empregador/a que non teña inconveniente 
en esperar polo/a traballador/a o tempo necesario que leve o trámite burocrático. A 
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necesidade de axilizar toda a tramitación, unha vez que se conseguiu unha oferta de 
emprego, é esencial para a incorporación laboral exitosa dos/as inmigrantes:

A rixidez da tramitación do permiso de residencia dificulta a incorpora-
ción laboral 

“Demoran moitísimo tempo os papeis, eu (…) a ver, teño unha amiga en Cuba 
que é descendente de españois e fixéronlle unha oferta de traballo aquí, e en-
tón presentouse todo, e ben, primeiro denegáronlle o permiso de residencia 
e de traballo, logo presentouse outra vez como descendente de españois, e 
presentouse a finais de outubro; novembro, decembro, estamos en xaneiro e 
aínda non chegou, entón as persoas que fan a oferta de emprego non van 
esperar toda unha vida para que te chegue a ti a resposta de que veñas, e logo 
está todo o trámite que ten que facer ela en Cuba, é que son cousas que están 
mal e son cousas que nos afectan directamente”. (Rosa, cubana na Coruña)

O feito de estar nunha situación xurídica irregular fai que os/as inmigrantes te-
ñan que ocuparse en traballos na economía somerxida, que sexan “invisibles” ante 
as inspeccións laborais. Así, o servizo doméstico ou a prostitución configúranse 
como os nichos laborais aptos para a poboación en situación de irregularidade. O 
traballo en hostalaría, maioritariamente de noite ou en fins de semana (cando non 
hai inspeccións), tamén é outra forma de incorporación á economía somerxida en 
Galicia. 

As dificultades para obter a documentación en regra comportan diferentes situa-
cións de vulnerabilidade: faltas de pagamento, duras condicións laborais como 
longas xornadas, baixos salarios, etc. Vexamos como o expresan os/as inmigrantes 
contactados/as:

A irregularidade xurídica e a precariedade laboral

“Ata 1991 que España promulgou a Lei da regularización de estranxeiros, e 
entón xa collín papeis. Pero para min a era moi tarde para volver atrás, empezar 
de novo, estudar e traballar, non era un traballo que se poida considerar… Era 
un traballo de vendedor ambulante que vai de bar a bar. Non tiña ningunha 
cualificación, para poder ir a buscar un traballo. ¿pero quen mo daba sen pa-
peis? Ninguén, entón cando tiña os papeis, encontrábame con que hai que 
validar títulos, se o tes validado pois hai que ver aí, se se pode entrar a unha 
escola e terminar a carreira e buscar un traballo. E foi así, regularizar a miña 
situación, pois, seguía na venda.” (Moussa, senegalés en Vigo)
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“Aprovéitanse, hai mozas como esas moi contentas nas súas casas: que traba-
llan, fi xéronselles os papeis, todo, pero hai outras que é unha pasada porque 
xa te digo, traballan ata os sábados, só teñen os sábados para saír e volver 
o domingo, as que están internas, e páganlles 400, 500 euros como moito e 
traballan todo o día, aí claro, hai todo iso enténdesme?, e moita xente non lle 
quere facer os papeis; esa rapaza mesma antes estaba nunha casa e fórona 
toureando, toureando e ao fi nal dixo ela “mira, pois vale, non me fas os pa-
peis, eu voume”, eu non a teño contratada eh?, porque ela está en expectativa 
doutro traballo e entón non a teño e ela aceptou que non, que quería así e can-
do ela, eu sei que o día que ela saia ou se marche a outra cidade co seu marido 
que me deixa pero temos un (…) un contrato de palabra, non a teño por agora, 
enténdesme?”. (Esther, brasileira con bar en Cangas)

2.2.2..O.ACCESO.Á.VIVENDA

O acceso á vivenda é considerado un piar importante cara a unha exitosa incor-
poración social (Martínez Veiga, 1997). Debemos salientar que a motivación por 
comprar unha vivenda constitúe un dos principais indicadores de instalación da 
inmigración. Forma parte dunha estratexia de asentamento, dunha busca por que-
dar defi nitivamente en Galicia. Estratexia que está estreitamente relacionada con 
esa perda do mito de retorno que constatábamos como unha das características da 
inmigración de retornados/as e “falsos/as retornados/as” en Galicia. 

Como puxeron de manifesto outras investigacións, a emigración española que saíu 
a Europa comprou maioritariamente a súa vivenda no lugar de orixe, resistíndose a 
adquirir propiedades no país de destino da inmigración. Pasaron anos, ás veces case 
medio século, e algúns seguen residindo en vivendas alugadas ou facilitadas grazas 
ao seu emprego (portarías, etc.), moitas delas en malas condicións, mentres que as 
súas residencias en propiedade locen nas cidades e no campo galego. Propiedades 
adquiridas cos froitos do traballo, do sacrifi cio da emigración, soamente utilizadas 
un mes ou uns poucos meses ao ano. Propiedades non aproveitadas no cotián, pero 
que constitúen o último bastión do “mito do retorno” (Oso, 2004).

A mentalidade dos/as inmigrantes, descendentes de galegos/as, que contactamos 
no noso traballo de campo é moi distinta. Lonxe de pretender aforrar, para retornar 
e comprar nos seus países de orixe, están pensando na posibilidade de adquirir 
unha propiedade en Galicia. O cal supón un paso moi importante para a “integra-
ción”, indica o desexo de asentarse, mostra que están dispostos a poñer en marcha 
toda unha serie de estratexias para lograr esta integración. Unha actitude positiva, 
que elimina as barreiras que o mito do retorno supón para unha convivencia e par-
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ticipación dinámica dos/as inmigrantes na sociedade galega (López de Lera, Oso e 
Villares, 2002). 

Como vemos, o proxecto migratorio dos nosos/as protagonistas condiciona a súa 
actitude cara á vivenda: as estratexias despregadas de aforro para retornar ao país 
de orixe terán como consecuencia un baixo investimento en vivenda en Galicia, 
procedéndose a estratexias de compartir piso ou alugar cuartos en domicilios, 
aloxamento en pensións, etc. Doutro modo, aqueles/as inmigrantes cun proxecto 
migratorio familiar, que teña por obxectivo a busca da calidade de vida perdida no 
país de orixe, tenden a instalarse nunha vivenda con boas condicións para todos os 
membros da unidade familiar. 

A composición dos distintos fluxos migratorios tamén condiciona o tipo de acceso 
á vivenda dos nosos/as protagonistas. A residencia en pensións ou en cuartos alu-
gados foi constatada polos nosos/as informantes como característica dunha primei-
ra fase do ciclo migratorio e cando se trata dunha migración individual. A medida 
que se vai logrando unha maior estabilidade laboral, pódese pasar a compartir piso 
con outros compatriotas. De forma oposta unha migración familiar precisa dunha 
vivenda para o núcleo familiar, sendo residuais os casos de vivendas compartidas 
cando se trata de familias (López de Lera, Oso e Villares, 2002). Ademais, un dos 
condicionantes para aqueles/as inmigrantes regulares que queiran poñer en mar-
cha un proceso de reagrupamento familiar é contar cunha vivenda en boas condi-
cións. 

A residencia en pensións ou pisos alugados ao inicio do ciclo migratorio 

“E así podo usar o alugamento e aforro, porque son (…) o piso é carísimo, ter-
ceiro piso sen ascensor 420 euros, entón compartimos, eu pago 200 e o outro 
200 e (…) e así, e os outros gastos compartímolos, e ben. Que de feito eu se 
vexo que a cousa se me pon dura póñome un cuarto aquí, que me sobra aí 
espazo.” (Guillermo, cubano con negocio de tapicería na Coruña)

“Eu antes de casar, compartía piso con compañeiros. Agora xa non. Pero o se-
negalés é así de axudar, e se alguén necesita aloxamento pois todos comparti-
mos”. (Moussa, senegalés en Vigo)

A inserción residencial tamén presenta unhas trabas específicas para o colectivo in-
migrante de nacionalidade estranxeira. Os papeis son, en moitos casos, a principal 
traba para a asentamento nunha vivenda de alugamento. Algúns arrendatarios non 
queren alugar a súa vivenda a inmigrantes en situación irregular. Noutros casos é 
necesario un aval bancario, ou unha nómina para proceder á tramitación do con-
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trato de alugamento. O feito de encontrarse en situación irregular impide presentar 
unha nómina. Así en ocasións, os/as inmigrantes vense obrigados a alugar vivendas 
sen contrato. 

Os prexuízos por parte do arrendador bloquearon as opcións de alugamento dos/
as inmigrantes. O feito de ser de determinada orixe frea os donos das vivendas a 
proceder ao alugamento. Unha vivenda dispoñible pódese converter nun “síntoo, 
xa está alugada” tras escoitar un acento latinoamericano no teléfono, ou ver un 
inmigrante senegalés chamando á porta. 

Noutros casos procédese ao establecemento de cláusulas leoninas para o acceso ao 
alugamento como compensación pola “tolerancia” de permitir o arrendamento a 
un/ha inmigrante: o adianto de varios meses de fi anza, o pagamento por adiantado 
de varios meses de renda, o cobramento máis elevado do alugamento, etc., son al-
gunhas das modalidades nas cales toma forma o abuso. Tomemos nota dalgunhas 
das experiencias dos nosos/as protagonistas:

A irregularidade xurídica e as actitudes discriminatorias difi cultan o ac-
ceso á vivenda

 “Nalgúns casos chamamos e cando escoitaban que eramos...que non eramos 
españois, non querían alugar, ou dicían que non sabían o prezo, cando sabía-
mos que estabamos falando co dono...E noutros casos, o primeiro piso que 
aluguei foi sen contrato, así de palabra, e non houbo ningún problema. Hai de 
todo. O primeiro foi sen contrato. De palabra acordamos e un mes de depósi-
to. Só co mes anticipado, e claro discriminación, si, si, si. e por teléfono”. (Lilian, 
arxentina na Coruña)

Todos estes prexuízos para arrendar e abusos poden verse amortecidos a través de 
contactos coa poboación galega. O feito de desfrutar dunha posición máis avanzada 
no ciclo migratorio facilitará posuír maiores contactos coa poboación autóctona ou 
con outros/as inmigrantes que levan tempo asentados en Galicia e que poden ac-
tuar de mediadores entre o/a inmigrante e o/a arrendador/a, así como servir de aval 
en caso de ser necesario. Así, algúns dos nosos/as informantes expoñen que non 
tiveron trabas na súa inserción residencial grazas a que algún coñecido seu español  
serviu de ponte ou aval para o alugamento. Polo tanto, son os/as retornados/as e 
“falsos/as retornados/as”, que xeralmente contan cunha rede familiar de apoio en 
Galicia, os que teñen máis facilidades para amortecer as barreiras á inserción resi-
dencial. Vexámolo. 
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Contar con coñecidos/as autóctonos/as facilita a busca de vivenda

“Nun primeiro momento aloxeime na casa da miña familia. Despois, en canto 
puiden aluguei un piso para min e para a miña señora a través dun familiar”. 
(Ricardo, arxentino con cafetaría en Vigo)

“Para nada tivemos problema, en absoluto, unha amiga, por iso digo que hai 
que abrirse (risa), unha amiga cando eu estaba por mudarme, que estaba pri-
meiro coa miña irmá e tívenme que mudar, estiven con ela tres meses e medio 
e tívenme que mudar e ben, unha amiga díxome, eu teño esta amiga que ten 
este piso e (…) e ven o domingo que o ves, ata ela mo buscou e todo, a amiga 
(…), ben falamos, tomamos un café, imos ver o piso, dime (…) “toma as chaves, 
págasmo cando podas”.(Emilia, arxentina en Milladoiro)

Algúns/has inmigrantes sofren situacións de maior vulnerabilidade social (malos 
tratos, desemprego, irregularidade xurídica, etc.) que os levan a ter que recorrer a 
bolsas de vivenda de organizacións non gobernamentais con programas específicos 
para colectivos en risco social. Esta modalidade de vivenda é temporal e ten como 
obxectivo que a persoa poida estabilizar a súa inserción social e conseguir unha 
vivenda en alugamento para o que actúan como mediadores. 

O acceso á vivenda a través da rede de ONG 

“A través de Cáritas púidenme aloxar. Cheguei alí, e expuxen a miña situación 
e todo, porque me mandara o policía a ese, a falar… Entón díxome “ben, déixa-
nos estudar a situación. Ven mañá” Volvo ao seguinte día e dinme “nós pode-
mos darte por un período de tres meses, nós temos un piso” e metéronme con 
máis xente uruguaia, e estiven… sete meses, foi un apoio moi grande. Se non 
fose por eles… e ben, estou cobrando subsidio de desemprego con opción a 
un ano, con opción a medio ano máis”. (Adrián, uruguaio en Pontevedra) 

2.2.3..O.USO.DO.TEMPO.DE.OCIO

O uso do tempo de ocio para a poboación inmigrante tamén se pode concibir como 
un indicador da súa incorporación social. Esta variable está tamén fortemente liga-
da ao tipo de proxecto migratorio. Como se puxo de manifesto en estudos anterio-
res, os proxectos migratorios de aforro e retorno aos países de orixe non incluirán 
unhas pautas de ocio e consumo amplas para poder cumprir coa maior brevidade 
a estratexia de aforro. o ben, o feito de enviar remesas aos países de orixe para os 
familiares a cargo dificultará o desenvolvemento de estratexias de consumo. Polo 
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contrario, un proxecto migratorio de asentamento defi nitivo implicará desenvolver 
estratexias de calidade de vida na sociedade de destino, o cal inclúe o investimento 
en tempo de ocio. A posición no ciclo migratorio tamén parece condicionar as pau-
tas de ocio da poboación inmigrante: así, unha persoa que acaba de chegar encón-
trase centrada en resolver a súa situación xurídica, residencial e laboral, deixando 
de lado estratexias de consumo no tempo de ocio (Oso, 2001b). Estas tendencias 
vense reproducidas no discurso das persoas contactadas, mesmo algún dos/as in-
migrantes entrevistados/as déixanos constancia de estratexias de traballo extra no 
tempo de ocio durante os primeiros anos de migración.

As actividades complementarias ao inicio do ciclo migratorio 

“Eu ao principio repartía, estaba na perrucaría e nas fi ns de semana facía lim-
pezas en casa da xefa, e aínda de vez en cando repartía folletos”. (Julia, uruguaia 
con perrucaría na Coruña)

Polo contrario unha posición máis avanzada no ciclo migratorio situará o inmi-
grante nun estadio socioeconómico máis sólido, así como ter construído unha rede 
de relacións máis ampla, que lle permitirá ocupar o seu tempo de ocio. 

A migración de composición familiar parece caracterizarse por ocupar o tempo de 
ocio con actividades para compartir en familia. Así, as familias con nenos esperan 
a chegada do tempo libre para dedicalo a unha atención máis intensiva á vida fami-
liar que non permiten as atafegadas axendas dos/as traballadores/as inmigrantes. 

Un ocio en familia para os/as inmigrantes con fi llos/as 

“Estes días que non está o neno polo xeral saco películas do vídeo, xa chega-
mos e non hai nada na tele, se poñen películas, e fun ao cine do que levo nos 
dous anos e medio dúas veces, que foi agora o 25 e o 7; despois ese traballo ou 
o cole ou (…) o traballo é levar ao neno a natación, os luns, e casa, non nin (…) 
tomar copas, nin a bailar…” (Julia, uruguaia con perrucaría na Coruña)

“Mira encántame o cine, encántame (…), non son moito de saír así de bares 
de noite, non. E despois que estou a metade do día metida nunha cafetaría 
meterme noutra cafetaría, dígocho de verdade que non me atrae moito, pero 
gústame moitísimo ir ao cine, en Brasil Salvador é unha cidade moi moi cultu-
ral e iso bótase moito de menos aquí, na Coruña creo que non pero Vigo e iso 
aínda queda un pouco de desexar, culturalmente chegan moi poucas cousas, 
agora mellorou moito pero ben, en Brasil eu que sei, case todas as semanas 
eu ía ao teatro, non sei se é porque fi xen danza e iso tira, pero colles o xornal 
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e tes actuacións as que queiras, teatro o que queiras, música en directo o que 
queiras, é unha efervescencia cultural moi grande, non?, Brasil é moi… moi ar-
tístico exactamente; e (…) agora dígoche a verdade que moita cousa non fago 
porque co neno pois estou moito con el e está moi encariñado comigo (risa).” 
(Esther, brasileira con bar en Cangas)

Igualmente, algúns dos/as inmigrantes contactados/as acoden a asociacións de co-
lectivos inmigrantes ou a ONG con contidos específicos para estes colectivos. As 
asociacións de inmigrantes serven de ponte para tecer unha rede de relacións nas 
primeiras fases do traxecto migratorio. Ademais ofrecen servizos como asesora-
mento, intermediación, bolsa de emprego, etc. Vexamos como o expresan:

As actividades dentro de asociacións e ONG

[Entrevistadora: Claro. ¿E (…) hai algún sitio así onde se reúnan os uruguaios aquí 
na Coruña?] Ben os que (…), no centro o 25 de agosto que é o centro de (…), 
ben o centro de uruguaios que hai.” (Miguel, uruguaio na Coruña)

“Os venezolanos reúnense moito, por exemplo os sábados eu sei que Miguel, 
como ten tempo libre, se reúnen a xogar ao fútbol moitos venezolanos, inclusi-
ve moita xente que era do club que se coñecían desde nenos que xa están por 
aquí e se reúnen a xogar ao fútbol”. (Ana, venezolana empresaria con negocio 
de decoración de festas, A Coruña)

2.2.4..A.PERCEPCIÓN.DE.DISCRIMINACIÓN.CARA.Á.POBOACIÓN.
INMIGRANTE:.A.ESCALEIRA.DA.INMIGRACIÓN

A “ponte da emigración-inmigración”, á cal nos referimos con anterioridade parece 
beneficiar os/as inmigrantes procedentes dos países de asentamento da emigración 
galega. Deste modo, os colectivos de inmigrantes orixinarios de Arxentina, Uru-
guai e Venezuela son percibidos como os “benqueridos” polos nosos/as informan-
tes. A poboación cubana e brasileira tamén percibe que é ben recibida entre os/as 
autóctonos/as, aínda que sen lugar a dúbidas son os/as inmigrantes arxentinos/as 
e uruguaios/as os que se sitúan como os grandes privilexiados e mellor aceptados 
pola sociedade galega. En efecto, desde unha avaliación comparativa con outro tipo 
de inmigrantes, os/as arxentinos/as e uruguaios/as contactados/as percíbense a si 
mesmos/as integrados/as. A sociedade galega abre as súas portas ao procedente 
destes dous países, que gozan do privilexio de ter sido contextos de acollida da 
emigración galega (López de Lera, Oso e Villares, 2002). 
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Outros colectivos de inmigrantes contactados/as, durante esta investigación, como 
o peruano e o senegalés, aínda que non gozan dunha posición vantaxosa, non se 
perciben tan estigmatizados como o colectivo colombiano ou marroquí. O mesmo 
que se apuntaba noutras investigacións, o noso traballo de campo pon de mani-
festo que os/as inmigrantes colombianos/as son os que parecen cargar cun maior 
estigma. En efecto, os/as colombianos/as son claramente os desfavorecidos/as da 
inmigración en Galicia. Un imaxinario que asocia Colombia co tráfi co de mulleres 
para a prostitución, as mafi as e o narcotráfi co non benefi cia a comunidade colom-
biana, que observa claramente un rexeitamento por parte da poboación autóctona. 
(López de Lera, Oso e Villares, 2002). Os procedentes de países do leste de Europa 
(romaneses/as, rusos/as, etc.) tamén sofren dunha forte estigmatización, asocián-
dose estas nacionalidades a actividades delituosas. Ademais da orixe como fonte de 
prexuízos por parte da poboación autóctona, os trazos fenotípicos suman puntos á 
hora de percibir rexeitamento. Así, a tonalidade da pel tamén parece sumar a outras 
barreiras cara a unha boa incorporación social. Vexamos como perciben estas acti-
tudes xenófobas os/as inmigrantes contactados/as.

O estigma do inmigrante. Arxentinos/as, uruguaios/as e venezolanos/as 
“os/as privilexiados/as”. Colombianos/as e marroquís,“os/as desfavoreci-
dos/as”.

“Racismo haino porque eu creo que se vai unha persoa (…), ou sexa ao ser de 
cor, ao ser eu negra, home, unha persoa confía máis de pronto nunha bran-
ca sexa estranxeira ou non pero confía máis, e a min paréceme unha bobada 
como unha casa, pero que pasa?, que máis que todo ao ser eu de Colombia, 
por desgraza hai moitos colombianos que fi xeron de todo, entón sempre a 
xente ten máis dúbidas. Por exemplo,, aquí acórdome que o pai da miña fi lla 
cando me insultaba dicíame “é que todas as colombianas son unhas putas”, 
sempre eh?, “todas as colombianas son prostitutas, veñen aquí a putear, a sa-
carlles os cartos aos españois”, e eu quedaba e dicíalle “pero ti a min non me 
coñeciches niso” e dicíame “pero todas sodes así porque eu coñezo unha e eu 
coñezo outra…”, dicíalle “ah, se as coñeces é porque ti vas e te metes alí”; entón 
sempre hai esa cousa. Moitísimo máis ás veces eh?, porque te preguntan, por-
que eu chamei a entrevistas, chamei así a xente “mira que saíu o anuncio para a 
entrevista…”, “pero ti de onde es?” e eu “de Colombia”, “mira,  despois xa te cha-
mo. Sen verme, pasoume moitísimas veces, entón xa te dá (…) xa non sabes se 
dicir son de Colombia ou son de África. (Cristina, colombiana en Pontevedra)

“Hai, hai, racismo hai, vivino eu. Hai que recoñecelo que hai e existe, hai que 
asumilo, tampouco ten unha importancia moi grande, non todos os días es-
tamos pelexando… Moita xente teme manifestar o seu racismo… porque ás 
veces pódelle custar, esta persoa estará denunciado e aí hai unha lei (non se 
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entende) Tiven un caso cunha persoa, chegamos aí, e eu perdoeille, porque re-
coñeceu todo e pediu perdón, e non pasa nada, non se celebrou o xuízo, pero 
tampouco… son cousas da vida”. (Moussa, senegalés en Vigo)

Como se pode observar, son os/as inmigrantes procedentes de Colombia e Marro-
cos os que perciben maior rexeitamento por parte da poboación autóctona. Pero 
non por situarse nunha mellor posición no imaxinario social, a poboación proce-
dente dos países de tradicional emigración galega, son alleos a ela. Estes/as inmi-
grantes procedentes de Arxentina, Uruguai, Venezuela, etc., que en ocasións contan 
coa nacionalidade española, falan galego… tampouco son inmunes a situacións de 
rexeitamento dos/as autóctonos/as pola súa orixe. 

En efecto, aínda que os/as arxentinos/as e uruguaios/as, teñen unha avaliación xe-
ral sobre as posibilidades de “integración” en Galicia, en comparación con outros 
colectivos, bastante positiva, resenten algunhas dificultades e un certo “choque 
cultural”. Perciben o “galego”, como categoría social construída, algo máis “frío”, 
menos aberto que o “arxentino”. Certa morriña pola terra transmítese aínda no seu 
discurso, aínda que unha das características da inmigración arxentina sexa, como 
xa vimos anteriormente, unha loita por esquecer un pasado, non moi agradable 
para algúns, directamente relacionada cunha clara decisión a asentarse e instalarse 
en Galicia (López de Lera, Oso e Villares, 2002). 

Unha das maiores dificultades que se encontran os/as inmigrantes retornados/as 
ou “falsos/as retornados/as” á hora de integrarse na sociedade galega é o “estigma 
do acento”. Ese acento azucrado que pon de relevo os anos de emigración e que fai 
que o DNI perda peso ante a evidencia dun pasado en Arxentina, en Venezuela ou 
noutro país. En función do acento, máis ou menos marcado, os nosos/as informan-
tes resenten unha maior ou menor discriminación. A súa nacionalidade é española 
ata que toman a palabra e ese xiro ou esa entoación, ese “ché” ou ese “vós” marcan 
o seu destino dunha maneira inevitable. 

Raquel é española, naceu na Coruña e emigrou cos seus pais cando aínda tiña doce 
anos. Pasou toda a súa mocidade, casou e tivo fillos en Venezuela, e despois dun 
longo periplo migratorio volveu a terras galegas. Raquel é de estatura baixa, miúda, 
ten o pelo tinguido de rubio, a súa pel é clara, polo que pasa desapercibida, pero o 
seu acento venezolano é, con frecuencia, confundido co colombiano, o cal supón 
un obstáculo para a súa integración sociolaboral. Raquel enfrontouse a discrimina-
cións polo seu acento á hora de querer alugar un piso, o mesmo que tivo que facer 
fronte a comentarios por parte da poboación galega. 

Vexamos como o expresan:
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Os/as retornados/as tamén se senten estigmatizados/as

“Aquí hai rexeitamento. Si, non, é que polo falar me dirixen... Dinme “Eh, arxen-
tino, ti ves a sacarlle o pan aos galegos”. Dígolles “Non, eu son galego, eu nacín 
aquí.” Si, e ademais repítencho a cada momento. Que lles vimos quitar o posto 
de traballo aos galegos. Cando eu son galego. Son capaces de dicir iso, e ade-
mais dino polo acento e nada máis. Por non falar como eles. E ben, os que están 
peor...Eu vexo os negros. Vexo que os tratan peor, por ser negros. Pola cor. Pola 
cor. A xente apártase cando van pasar ao lado. Si. Eu creo que si. Os que están 
vindo, por exemplo, de Venezuela, traen moito diñeiro.” (Isidro, venezolano con 
ultramarinos na Coruña)

“Para algúns traballos, por exemplo, ata para ir limpar non queren estranxeiras. 
Non queren estranxeiras. Ou pedíanche vehículo, que tampouco temos. (Asen-
to). Para tendas, ou negocios así de cara ao público tampouco te queren...E ben, 
e se non tes relacións de coñecidos, así...ata para limpar por aí se fai difícil. Eu 
creo que non o teño fácil. Imaxínome as persoas...de cor que o deben ter moito 
máis complicado. Pola cor da súa pel e...ben... Ademais, ben, nós tamén por ser 
mulleres e ter a idade que temos tamén somos discriminadas. Por idade e por 
sexo. Todas as...as empregadas domésticas somos as peor pagadas. Peor que 
os homes que teñen o peor traballo. Máis discriminadas non podemos estar. 
Entre os/as inmigrantes...Os que están en mellor situación... (Queda pensando) 
Creo que arxentinos ou uruguaios.” (Lilian, arxentina na Coruña)

2.3.ESTUDOS.E.CONDICIÓNS.DE.TRABALLO

2.3.1..UNHA.INMIGRACIÓN.CUN.PERFIL.EDUCATIVO.
SOBRECUALIFICADO.PARA.OS.NICHOS.LABORAIS.QUE.DEMANDAN.
MAN.DE.OBRA.INMIGRANTE

Tal e como se puxo de manifesto no informe cuantitativo desta investigación, os/as 
inmigrantes en Galicia presentan un nivel de estudos medio-alto, o cal coincide co 
perfi l educativo das persoas que entrevistamos durante o traballo de campo. Dos/as 
50 inmigrantes contactados/as, 25 teñen estudos superiores (incluídos posgraos), 
19 estudos medios, catro estudos primarios e só dous non teñen estudos. En xeral 
trátase de persoas cunha dilatada traxectoria profesional nos seus países de orixe 
e en moitos casos con ocupacións en postos de dirección. Como xa se sinalou nas 
páxinas precedentes, as crises económicas situáronos en posicións de precariedade 
laboral que motivaron a súa migración. Noutros casos, os nosos/as informantes 
eran empresarios/as e a deterioración económica dos países de orixe truncou a súa 
carreira empresarial. Trátase, polo tanto, dunha poboación cun importante capital 
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humano. Así, relatan os/as inmigrantes contactados/as algunhas das súas traxecto-
rias educativas e profesionais:

O nivel educativo medio-alto

“Eu alá en Venezuela estudei contabilidade, contabilidade pública. Aquí é máis 
ou menos Administración e dirección de empresas. O meu home tamén estu-
dou isto”. (Sonia, venezolana con tenda de roupa de nenos na Coruña)

“O meu home (…) é médico, é médico cardiólogo pola universidade de Lon-
dres e pola universidade de Buenos Aires, non lle validaron o título de cardió-
logo, non o deixaron traballar aquí, así que despois de dous anos, como algo 
había que facer, pois presentouse daquela, cando es médico pódeste presen-
tar a (…) a estomatoloxía e fixo os dous anos que foi a última promoción de 
estomatólogos que houbo aquí en España. Eh (…) e ben, sempre traballando 
e sempre tratando de crecer, temos tres clínicas”. (Luisa, arxentina con clínica 
dental na Coruña)

“A miña muller era profesora universitaria alá. Daba clases na Universidade de 
Dereito, e agora está aquí desempregada. E ao final, xeralmente as inmigran-
tes acaban, eu vexo que moitas veñen limpar casas. Coñezo varias uruguaias e 
iso, que son profesionais e están limpando fogares. Terminan facendo iso por 
necesidade, porque teñen que comer”. (Isidro, venezolano con ultramarinos na 
Coruña)

Malia isto, todas estas credenciais académicas e méritos curriculares non son fun-
cionais unha vez que se chega a España. A dificultade na homologación da titula-
ción fai que algunhas das persoas entrevistadas se vexan obrigadas a iniciar neste 
país os estudos desde cero. Ademais, aínda que os/as inmigrantes presentan un 
perfil cualificado, as ocupacións demandadas no mercado de traballo galego non 
se corresponden coa súa categoría profesional. Os nichos laborais aos cales se ven 
relegados os colectivos inmigrantes en España redúcense a postos non cualificados. 
Vexamos con máis detalle estas especificidades da incorporación laboral dos/as in-
migrantes en Galicia. 

2.3.2..A.PROBLEMÁTICA.DA.HOMOLOGACIÓN.DA.TITULACIÓN.

A dificultade na homologación das titulacións sitúase como unha traba para a in-
serción sociolaboral da poboación inmigrante. Non poder acreditar os méritos aca-
démicos dificulta o acceso a ocupacións acordes coa súa profesión. O proceso de 
homologación require unha extensa tramitación (titulacións, programas académi-
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cos dos cursos escolares, certifi cados das profesións que precisen colexiación, etc.). 
A resolución do trámite resulta ser moi lenta (unha media de dous anos, segundo 
os nosos/as informantes) e obrigan á incorporación laboral nos primeiros anos do 
traxecto migratorio, noutras ocupacións. Ademais, en ocasións obtense unha va-
lidación parcial do título ou cunha gradación menor que a que gozaban no seu 
país. Ou ben, para acreditar a titulación débense superar algúns créditos nos cursos 
homólogos en España. Existen convenios con algúns países de orixe para poder tra-
mitar unha homologación inmediata das titulacións. Estas facilidades permiten a 
algúns/has inmigrantes dar un importante salto cualitativo e inserirse no mercado 
de traballo na súa profesión. 

Por todas estas difi cultades, son numerosos/as os/as informantes que deciden non 
homologar as titulacións ou postergar o proceso de homologación ata encontrarse 
nunha posición máis avanzada do ciclo migratorio. A necesidade de encontrar un 
emprego e a falta de tempo para investir en superar os créditos son barreiras para a 
homologación. Vexamos como o expresan os/as inmigrantes contactados/as: 

A homologación atrasa unha satisfactoria inserción laboral

“Si, eu igualmente foramos á Coruña á parte de educación, levaramos os títulos 
para homologar: bacharelato, bioloxía… todo iso, levei o do meu fi llo e todo 
o demais; e entón pasa, pasa o tempo, imaxínaste que con isto de estar sen 
papeis eu xa me esquecín, porque eu o de radioloxía dixen visto, esquécete, 
nalgún momento isto afl orará, sairá, pero por agora esquécete porque senón 
morres de fame.” (Emilia, arxentina no Milladoiro)

“Porque aquí non hai facilidades para os/as inmigrantes en ningunha carreira. 
Porque en  todas tes que homologalo... é sumamente difícil, non tes como vivir, 
tes que subsistir de algo. Entón é unha traba”. (Isidro, venezolano con ultrama-
rinos na Coruña)

Algúns dos retornados/as e “falsos/as retornados/as” sérvense da rede familiar exis-
tente en Galicia para informarse sobre as facilidades na homologación desde os seus 
países de orixe. Desta forma, as barreiras na certifi cación dos méritos académicos 
e curriculares son coñecidas desde o inicio do deseño do proxecto migratorio, po-
dendo despregar outras estratexias de incorporación social que mitigan o impacto 
que sofren outros/as inmigrantes descoñecedores/as das difi cultades
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A rede familiar facilita a información sobre homologación 

“É que nós xa sabíamos como era, xa nos informamos a través da familia. Pero 
hai moita xente que vén confundida, pensando que cos seus títulos e tal pois 
van ter unha alfombra tendida no chan, que todos están esperando a que che-
guen. Entón ves desilusións, de xente que estudara moi ben alá e acá traballan-
do atrás da barra dun bar”. (Ricardo, arxentino con cafetaría en Vigo)

Unha tendencia que se advertiu en anteriores investigacións e que  constatan al-
gúns dos nosos entrevistados é a aposta pola homologación da titulación dun dos 
cónxuxes, xeralmente o home. Debido ás dificultades explicadas anteriormente, 
tómase a decisión de postergar a homologación da muller tras valorar o tempo 
e esforzo que implica. Tempo e esforzo que hai que compatibilizar co traballo e o 
coidado dos/as fillos/as -en caso de telos-. Ademais, percíbese que os homes teñen 
unha maior probabilidade de éxito na súa inserción ao mercado de traballo. Por 
tanto, pódese dicir que parece existir unha clara postergación, para algunhas destas 
mulleres, da continuidade da súa traxectoria profesional e persoal, en función da 
busca do éxito dos seus maridos, e do coidado das súas familias (Villares, M.; en 
Oso (dir), 2004)

2.3.3..O.MERCADO.DE.TRABALLO.PARA.OS/AS.INMIGRANTES:.
SERVIZO.DOMÉSTICO.E.COIDADO,.HOSTALARÍA.E.CONSTRUCIÓN

Como xa se sinalou anteriormente, a inserción dos/as inmigrantes no mercado de 
traballo está obstaculizada inexorablemente pola situación xurídica. A regularidade 
permite acceder a un maior abano de empregos con mellores condicións laborais, 
aos cales non teñen acceso os/as irregulares. Non dispoñer dos “papeis” non é un 
impedimento tan forte para encontrar un traballo en nichos laborais como son o 
servizo doméstico, coidado persoal e servizos sexuais, que son ocupados polas 
mulleres. Traballos, estes últimos, que se realizan principalmente na economía in-
formal. 

Deste modo, ante unha situación de irregularidade xurídica, as mulleres teñen unha 
maior probabilidade de encontrar emprego, debido á invisibilidade destas ocupa-
cións. Así o expresan os/as inmigrantes contactados/as:

A maior facilidade das mulleres inmigrantes para inserirse na economía 
informal

[Entrevistadora: e é máis fácil, como o ves así, para as mulleres ou para os homes 
encontrar emprego?] Eu creo que é máis fácil para as mulleres. Si, porque quei-
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ras que non ou coidas nenos ou coidas xente maior, a muller sempre ten máis 
fácil, eu véxoo máis fácil, porque por exemplo a miña parella cando chegou, 
el tamén é perruqueiro (…) foi buscar traballo en perrucaría e pedíanlle que 
soubese facer todo, ou sexa, manicura que non fai, os homes dedícanse a secar 
e a cortar, alá polo menos, entón sen documentos tamén e non (…) non tivo 
sorte, e púxose a traballar na feira (¿?) tomándolles os custos aos vendedores” 
(Julia, uruguaia con perrucaría na Coruña)

“Se te moves encontras traballo, digamos que con certa habilidade, como ás 
veces un é de fóra e trata de facer cousas que por aí a xente de acá non está 
afeita a facer, entón con certa habilidade encontras; o que pasa que é moito 
máis fácil encontrar traballo unha muller que un home e non digo limpando 
casas eh?, dígoche facendo un traballo profesional, é máis fácil para a muller 
que para o home. Entón o de acá para alá, de acá para alá, negro, ninguén 
lle fai contrato, dous meses acá, dous meses alá, porque a verdade, a verdade, 
imos ser sinceros, a cor da pel brilla moitísimo, moitísimo, moitísimo.” (Begoña, 
arxentina con negocio de estampación de camisetas en Vigo)

 “Eu creo que as mulleres teñen menos problemas porque estando aínda sen 
papeis, nunha casa de familia consegues traballo igual. En cambio os homes, 
como teñen traballos ou en hostalaría, ou en albanelaría, xa se teñen que ase-
gurar; e se non teñen papeis, imposible traballar. Téñeno moito peor os ho-
mes.” (Lilian, arxentina na Coruña)

A hostalaría tamén se confi gura como un sector de atracción de man de obra inmi-
grante en Galicia. A situación de irregularidade non parece ser unha barreira para 
encontrar emprego como camareiro/a, cociñeiro/a ou axudante durante as fi ns de 
semana ou en horario nocturno (servindo copas en pubs, discotecas, etc.). Algúns/
as dos/as inmigrantes contactados/as empregáronse informalmente neste sector ao 
principio do ciclo migratorio. 

A hostalaría, outra ocupación para os/as irregulares

“Eh (…) sabes que?, case todos ou van de camareiros, eles, ou van de limpeza 
porque (…) como a xente non lles pide gran cousa, e entón van tres horas 
a unha casa, tres horas a outra casa e como… e é lamentable, é lamentable 
porque (…) non te cren, eu vou á Arxentina e non cren que España está mal, 
de que España ten un serio problema coa inmigración. (Luisa, arxentina con 
clínica dental na Coruña)
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Unha posición máis avanzada no ciclo migratorio permitirá estabilizar a situación 
xurídica e permitir empregarse no servizo doméstico ou hostalaría, pero na eco-
nomía formal e con mellores condicións laborais. Tamén se encontran casos de 
inmigrantes que se lograron empregar na profesión de orixe (perruqueiras), ou en 
empregos de maior cualificación como administrativos, etc. Os homes en situación 
regular ocúpanse en empregos como comercial, dependente, transportista, carpin-
teiro, albanel, pesca, etc. 

A posición avanzada no ciclo migratorio e a mobilidade laboral ascenden-
te

“O meu home traballou en moitas cousas, tivo que facer, eu que sei, desde pin-
tar a (…), fixo un pouco de todo, ata que empezou a traballar na hostalaría aquí 
en Vigo, nun bar brasileiro. Traballou na construción, traballou nunha empresa 
de peixes, de carreteiro, eu que sei, traballou (…), o último contrato foi unha 
empresa relacionada con todo que fan barcos, fan pezas para todo en relación 
coa pesca non?, e ese foi o seu último traballo, foi cando nos metemos a mon-
tar o negocio, xa cho digo, vai haber, ben, agora este verán hai dous anos que 
o temos. E aquí traballou nun bar brasileiro, en Todo Brasil.” (Esther, brasileira 
con bar en Cangas)

“E cando cheguei ben, traballei tanto no porto, en Marín descargando peixe, 
pero antes mentres me saían os papeis, eu cheguei por dicir algo (…) o día 5 
e o día 9 xa estaba xa nun (…) nun sitio aquí traballando descargando cebo-
las, patacas… verduras, e ben, entraba desde cedo, saía na noite tarde e claro, 
como comprenderás cando non estabas afeito a facelo pero o fas porque sa-
bes que che axuda a manter o (…) o diñeiro que tes, pero é así sempre repe-
tíndote: veño cunha meta e non son obreiro ou non son…” (Luis, venezolano 
con ciber en Vigo)

Existen tamén nichos laborais específicos para algúns colectivos de inmigrantes 
como a venda ambulante para os senegaleses e marroquís en Galicia. A posición 
marxinal á que se ven relegados estes colectivos, pola situación irregular no inicio 
do proceso migratorio e a falta de expectativas de inserción na economía somerxi-
da, abre a porta a estas iniciativas de autoemprego. 

A venda ambulante, un nicho laboral para a inmigración senegalesa e ma-
rroquí 

“E: ¿ e todos sodes vendedores ambulantes? Hoxe en día, todos non, moitos tra-
ballan, outros… en principio, eu mellor dito, non había outro traballo, o que 
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había unha forma de conseguir algo para comer, ¿Que había? Colles algunhas 
mercadorías vas a un bar, ou poste nun supermercado e…. tes algo. Ou, polo 
menos, o que vin, eu non son dos primeiros, e o que é a venda polo estado es-
pañol, é algo marxinal, é un traballo que ningún español quere, entón segundo 
a lei, e está escrito na lei, se eu vou buscar un traballo, e hai nun traballo un 
español disposto a facelo, danllo ao español, e admítoo como estranxeiro, pero 
tamén non impedir que estean dando traballo a estranxeiros e que hai espa-
ñois no paro… non é unha lei tan tallante para impedirlles aos empresarios 
que non contraten, están dando… pero tampouco nos ... podían dicir hoxe en 
día que non queremos ver ningún negro, vai ser demasiado forte, porque hai 
estranxeiros traballando”. (Moussa, senegalés en Vigo)

Os retornados/as e “falsos/as retornados/as” teñen a barreira da regularidade xurí-
dica derrubada no seu acceso ao mercado de traballo galego. Non se ven obrigados 
a pasar unha parte importante do seu traxecto migratorio na economía somerxida. 
Pero a busca de emprego tampouco é tarefa fácil para eles. A sobrecualifi cación dos 
seus perfís difi cilmente encaixa nunha realidade do mercado de traballo español 
segmentado e altamente competitivo. É difícil que encontren un posto laboral en 
sector laboral primario. Ademais, aínda que se conte coa nacionalidade española, 
teñen difi cultades similares aos/ás inmigrantes de nacionalidade estranxeira: difi -
cultades para a homologación das titulacións, imposibilidade de acreditación da 
experiencia profesional, así como as actitudes discriminatorias por parte dos/as 
empregadores/as. 

E é que os/as inmigrantes “levan as de perder” cando entran a competir co 
mercado de traballo autóctono, cando saen dos nichos que a economía e a 
sociedade lles reservou, ao non estar inseridos no tecido de redes clientelistas, 
que é o que realmente canaliza as ofertas e demandas de traballo. E isto é 
así tamén, aínda que en menor medida, para os retornados/as e “falsos/as 
retornados/as”, que perderon o tren dos contactos cos anos de estadía fóra. En 
anteriores estudos tamén se puxo de manifesto como os/as inmigrantes disertan 
sobre a peculiaridade de Galicia respecto á necesidade de cubrirse dunha boa 
rede de familiares e amizades no seu itinerario migratorio. Neste sentido, 
esta rede facilita a inserción residencial e laboral, pero tamén dá empuxes 
noutros ámbitos da vida cotiá. A rede social é valorada especialmente na súa 
instrumentalidade potencial: rede de coñecidos, amigos e familiares desde a cal 
se establecen relacións de “clientelismo” [Lamela, C., 1998; en Villares (2004) 
desta forma, no medio rural e nas cidades medias (como Vigo, Santiago ou 
Coruña) é máis difícil que nunha grande urbe (tipo Madrid ou Barcelona), 
lograr unha boa inserción laboral se non se está dentro da rede social que dirixe 
e organiza a distribución do emprego. 
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2.3.4..AS.CARGAS.FAMILIARES.DIFICULTAN.A.MOBILIDADE.LABORAL.
ASCENDENTE

Ter cargas familiares parece dificultar á poboación inmigrante desenvolver proce-
sos de mobilidade social ascendente. As familias que contan con fillos/as depen-
dentes tratan de buscar un emprego adaptado ás necesidades de coidado dos pe-
quenos da casa. A busca dun equilibrio entre as tarefas produtivas e reprodutivas na 
economía familiar presenta, xeralmente, unha maior carga para as mulleres, que en 
ocasións ven freada a súa mobilidade ocupacional ao longo do traxecto migratorio. 
As mulleres autóctonas sofren igualmente este tipo de trabas para avanzar no terreo 
laboral. Pero son as mulleres inmigrantes as que teñen un atranco máis que saltar, 
ao non contar cunha rede familiar de apoio (xeralmente outras mulleres da familia) 
que facilite as tarefas reprodutivas. 

As cargas familiares tamén dificultan a mobilidade xeográfica en busca de mello-
res condicións de emprego. Así, unha vez asentados nun municipio, cos/as fillos/as 
escolarizados/as e intentando desenvolver estratexias de adaptación dos peque-
nos, é raro que se emigre a outro municipio en busca de mellores posibilidades 
de emprego. Así, sacrifícase a mobilidade laboral dos pais para darlle unha maior 
estabilidade aos/ás fillos/as. Vexamos como o expresan algúns dos/as inmigrantes 
contactados/as: 

As persoas dependentes dificultan a mobilidade espacial

“Sigo vivindo en Santa Cruz, pensara en irme para A Coruña para estar cerca do 
traballo. Era máis cómodo no sentido de que non tiña que tomar por aí loco-
moción se era cerca da zona pero (…) parecíame moi pragmático para o neno 
volvelo cambiar de colexio, empezar de novo os amigos, por máis que estamos 
acá pero xa é outro ambiente, alá é un pobo, a xente coñécese toda, eu chamo 
a un veciño e dígolle “mire que non chego, cóidame o neno?”, ou “vasmo buscar 
ao colexio que eu xa chego”, é distinto, acá tampouco coñezo a ninguén no que 
é o centro de Coruña.” (Julia, uruguaia con perrucaría na Coruña)

As cargas familiares obrigan a equilibrar os horarios laborais. Por exemplo, em-
pregos en hostalaría que demandan o traballo ata altas horas da noite non se poden 
compatibilizar coas tarefas de coidado. A intensidade horaria dalgúns empregos 
require contar cunha rede familiar de apoio que equilibre o tempo dedicado ás ta-
refas reprodutivas. Estas dificultades levan a algunhas mulleres inmigrantes a optar 
por non traballar nos primeiros anos do ciclo migratorio, xa que o investimento 
de esforzo e diñeiro (pagamento de gardaría, “canguro”, etc.) non lles compensa a 
curto prazo. 
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As cargas familiares e as difi cultades de conciliación

“Agora, hai moi pouquiño, ela chegou en outubro, así que estamos, o obxectivo 
primeiro que temos é que eu logre unha estabilidade un pouquiño máis sóli-
da, porque nos pareceu que abrir dúas, digamos que dúas frontes de traballo, 
nos ía complicar moito a conciliación nos tempos familiares, e íamos terminar 
os dous facendo mal as cousas, é o que nos pareceu. Así que eu agora estou 
tratando de estabilizar o meu, e ela, pois ben vendo todas as, á parte da súa 
propia inserción, sacar o seu carné de conducir, ter o seu documento… poñer 
as nenas e atendelas, en todo isto… por máis que entramos nun país cunha 
moi boa estrutura de recepción, pero a emigración sempre presenta traumas, 
ata agora vímolo sobrelevando moi ben, hai moita alegría, estanos indo ben, 
dentro do que tiñamos pensado…” (Alberto, arxentino en Cambados)

Neste sentido, as mulleres que son “nais soas”  encóntranse nunha situación de 
maior vulnerabilidade á hora de poder acceder a mellores empregos, en compara-
ción coas parellas. Polo contrario, aqueles/as inmigrantes que contan cunha rede 
familiar en Galicia (é o caso dalgúns retornados/as e “falsos/as retornados/as”) po-
den recorrer aos familiares para que os apoien no coidado dos fi llos. Tamén en-
contramos inmigrantes que reagruparon os/as avós/as (inactivos) que serven como 
apoio ás tarefas do fogar. Trátase dunha estratexia bastante estendida entre algunhas 
unidades familiares e que xa se constatou igualmente na inmigración a outros luga-
res de España. Vexamos algúns casos:

O “reagrupamento dos/as avós/as”, unha estratexia reprodutiva

“Eu teño o meu neno e a miña nai. Miña nai coidaba o neno en Uruguai. Eu pa-
gaba os gastos da casa. Vivíamos xuntas. Entón eu dáballe algo de diñeiro por 
coidarmo. E era máis fácil. Pero agora... ás veces mándolle diñeiro... A miña nai 
eh (…) mandáballe por correo, ás veces poñíallo na carta, poñíalle vinte euros 
e mandáballo, por resolver igual que non chegue, pero ben, mandáballe así, 
pero (…) alá se mandas moito diñeiro, se mandas diñeiro de acá porque alá hai 
moita xente que se foi e queiras que non os que se van sos, se deixan a familia 
mandan, pero (…) eu a miña nai como a estou traendo todos os veráns.(...) e 
agora cóidanmo. A rapaza que coida o meu fi llo é uruguaia pero é unha amiza-
de que fi xo miña nai coa nai desta rapaza. O ano pasado coidábao outra rapaza 
e é (…) é nora dun veciño do edifi cio e é española, a min dáme o mesmo, ou 
sexa a min a xente aquí tratoume moi ben entón non podo dicir nada. (Julia, 
uruguaia con perrucaría na Coruña)
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Como vimos nesta primeira parte do informe cualitativo os proxectos migratorios 
dos/as inmigrantes, a súa situación xurídica, o seu nivel de instrución, o acceso á 
vivenda e ao mercado de traballo, a súa rede de contactos e relacións persoais, son 
factores que axudan a entender a súa inserción social en Galicia. Dos datos obtidos 
durante o traballo de campo obtéñense resultados similares aos que nos ofrecían 
os indicadores cuantitativos sobre vulnerabilidade. Os retornados/as e “falsos/as 
retornados/as” son os máis beneficiados da inmigración na nosa Comunidade Au-
tónoma. Son os que presentan mellores condicións de traballo e de vida, xa desde 
o inicio do proceso migratorio. O seu propio proxecto de asentamento e de insta-
lación favorece toda a traxectoria, porque mentalmente supón un desexo de “inte-
gración”. Ademais, teñen a nacionalidade española ou están en situación xurídica 
regular, e dispoñen de redes de contacto para conseguir acceder a un traballo ou 
a unha vivenda en mellores condicións, etc. Os/as máis vulnerables seguen sendo, 
unha vez que fomos pouco a pouco analizando o discurso dos nosos/as informan-
tes, os/as inmigrantes estranxeiros/as e sobre todo aqueles/as que proveñen de paí-
ses cos cales non se tenderon lazos históricos con Galicia (Colombia, Marrocos, 
Senegal, Perú). Os/as cubanos/as, brasileiros/as, e outros/as inmigrantes que non 
teñen ningún ascendente galego tamén se encontran con máis pedras no camiño da 
inmigración, pero a simpatía que espertan estes países, pola súa maior relación con 
Galicia, fai que se vaian abrindo máis portas á súa “integración social”.

Vexamos, a continuación, como viven os/as inmigrantes en terras galegas os proce-
sos de emprendemento. 

CADRO.4..FACTORES.QUE.CONFIGURAN.A.INCORPORACIÓN.SOCIAL.DA.
POBOACIÓN.INMIGRANTE.EN.GALICIA..

Factores.de.incorporación.social.
Tipo.de.migrante

Retornados/as.e.“falsos/as.
retornados/as”

Inmigrantes.de.países.con..
vínculos.históricos.con.Galicia

Inmigrantes.de.países.sen..
vínculos.históricos.con.Galicia

Proxecto.migratorio Instalación.definitiva Aforro.e.retorno Aforro.e.retorno

Situación.xurídica Nacionais Require.a.lenta.tramitación.dos.
papeis

Require.a.lenta.tramitación.dos.
papeis

Nivel.de.estudos Medio-alto Medio-alto Medio-alto

Dificultade.no.acceso.á.vivenda Dificultade.baixa.pola.situación.
xurídica

Dificultade.media.pola.situación.
xurídica

Dificultade.alta:.situación.xurí-
dica.e.discriminación

Dificultade.no.acceso.a.emprego.
regulado

Facilitado.pola.situación.xurí-
dica

Condicionado.pola.situación.
xurídica

Condicionado.pola.situación.
xurídica.e.a.discriminación

Rede.étnico-familiar.de.apoio Forte.rede.familiar Rede.étnica. Rede.étnica.

Percepción.de.discriminación. Baixa Media Alta

Vulnerabilidade Baixa Media Alta

Fonte: Elaboración propia.
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2.4..CURSOS.DE.FORMACIÓN.PARA.EMPRENDEDORES/AS

Na literatura científi ca sobre empresariado inmigrante púxose de manifesto como a 
necesidade de adquisición de destrezas empresariais é un dos condicionantes para 
a continuidade da pequena empresa. O défi cit en habilidades empresariais e directi-
vas confi gúrase como unha das máis importantes barreiras cara ao éxito do negocio. 
Esta falta de experiencia en xestión afecta en maior media a mulleres (cunha menor 
concentración en postos directivos) e a minorías étnicas (Loscocco, 1991). Pero son 
os grupos de poboación que se encontran nunha situación de maior vulnerabili-
dade cara á consecución de exitosas traxectorias dentro do autoemprego, aqueles 
que poden trazar estratexias de empoderamento da comunidade étnica a través 
do empresariado (Deakins, et al., 1997). De modo que a formación en habilidades 
empresariais se confi gura como outro chanzo a subir no camiño cara á constitución 
dunha exitosa incorporación laboral para a poboación inmigrante. 

Ao longo do traballo de campo realizado, no marco do proxecto Equal Convive+, 
púxose de manifesto o interese, por parte da poboación inmigrante, cara á forma-
ción en emprendemento. Os nosos/as inmigrantes teñen derrubados gran número 
de obstáculos no camiño cara ao autoemprego. O groso dos nosos novos veciños 
fala castelán, presenta un perfi l educativo medio-alto e unha ampla experiencia 
profesional nos seus países de orixe. O alto custo que implica a vía emprendedora 
minimízase grazas a estas características da nosa inmigración. 

Os recursos mobilizados desde as administracións para as iniciativas de formación 
e fi nal constitución de empresas, por parte de poboación inmigrante en Galicia, 
deben tratar de ser optimizados ao máximo por todos os axentes implicados. De aí 
que algúns dos obxectivos desta investigación se traducisen no estudo das redes de 
comunicación dos colectivos migrantes e do uso dos espazos, coa fi nalidade de 
coñecer onde facer publicidade sobre os itinerarios formativos para que cheguen ao 
maior público inmigrante posible. Intentáronse explorar as diferentes difi cultades 
específi cas da poboación inmigrante ante a asistencia a este tipo de formación 
(horarios, lugares de celebración, cargas familiares, etc.) Así mesmo, estudouse o 
impacto de programas de emprendemento anteriores sobre a formación defi ni-
tiva de empresas, coa fi nalidade de coñecer a demanda de contidos por parte de 
inmigrantes que xa cursaron este tipo de formación. A continuación analizamos 
con maior detalle o expresado polos/as inmigrantes contactados/as durante a in-
vestigación. 
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2.4.1..¿ONDE.FACER.PUBLICIDADE.SOBRE.OS.CURSOS.DE.
FORMACIÓN?

Os nosos/as informantes xeraron varias ideas en canto aos espazos de publicidade 
dos cursos de formación para emprendedores destinados á poboación inmigrante. 
Os espazos de localización da información que son sinalados, ao longo do traballo 
de campo, pódense resumir da seguinte maneira:

1. Espazos correspondentes ás diferentes administracións públicas: 

• As dependencias municipais parecen ser os espazos públicos con maior 
frecuencia de acceso para a poboación inmigrante. En efecto, nos concellos 
é onde se realizan os trámites de empadroamento, de acceso á información 
sobre equipamentos municipais (bibliotecas, escolas, pavillóns deportivos, 
puntos de información xuvenil), etc.

• As delegacións locais do Ministerio de Educación, onde se activa a trami-
tación da homologación das titulacións, tamén foron sinalados como luga-
res apropiados para a publicidade da formación. 

• Os consulados e embaixadas existentes na comunidade autónoma galega, 
dado que son frecuentados por poboación inmigrante, de cara á resolución 
de trámites de diferente índole. Da mesma forma, nas embaixadas de Espa-
ña nos principais países de orixe da poboación inmigrante en Galicia sería 
de interese facilitar este tipo de información.

• Algúns dos nosos/as informantes tamén se referiron ás subdelegacións do 
goberno, como espazos clave de acceso da poboación inmigrante. Os trámi-
tes administrativos que require a obtención da documentación para residir 
e traballar en Galicia fan que estas oficinas sexan amplamente frecuentadas 
por numerosos inmigrantes, algúns dos cales están á busca de emprego, ou 
se propoñen alternativas laborais á súa situación laboral actual. 

• As oficinas do INEM, xa que a poboación inmigrante en situación regular 
tamén frecuenta esta administración como demandantes de emprego, no 
acceso a cursos de formación para desempregados/as, etc. 

2. Os espazos correspondentes a organizacións non gobernamentais que traten a 
problemática desta poboación, así como as asociacións de inmigrantes que desen-
volven a súa actividade en Galicia e os gabinetes de asistencia a traballadores/as 
estranxeiros/as dos sindicatos. Unha posible estratexia para poder impulsar o in-
terese da poboación inmigrante a asistir á formación proposta por Equal Con-
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vive+ sería realizar unhas xornadas de difusión, non tanto orientadas aos propios 
inmigrantes senón a actores sociais clave que posteriormente poderían transmitir a 
información a este colectivo. Así se poderían convidar asociacións de inmigrantes, 
sindicatos, ONG en contacto coa realidade da inmigración, funcionarios públicos 
que se encontran traballando en temas de inmigración (asistentes sociais, etc.). A 
través desta xornada formativa daríase a coñecer o proxecto Convive+ e os itinera-
rios. Poderíanse repartir os formularios de inscrición. Esta estratexia de formación 
de “axentes de difusión dos itinerarios” podería resultar operativa, en canto a que 
as persoas participantes nas xornadas poderían levar a cabo posteriormente un im-
portante labor de captación, unha vez que dispoñen xa dunha información máis 
precisa sobre os benefi cios do proxecto. 

A publicidade a través de ONG, asociacións, sindicatos,…

“Máis ou menos eu sempre creo que (…), para min Cáritas ou a Cruz Vermella 
que son os que sempre che (...) e che din mira se necesitas iso vai facer isto… 
sería aí onde eu o daría a coñecer”. (Cristina, colombiana en Pontevedra)

“Tamén pode ser interesante tal vez nos clubs estranxeiros. Hai moita xente 
que bota man deles”. (Julia, uruguaia con perrucaría na Coruña)

“Eu creo que nas xuntas de barrio, nos sindicatos..., eu das cousas que me in-
formei ata agora foi a través da CIG, fun a reunións, hai información para o 
inmigrante”. (Ricardo, arxentino con cafetaría en Vigo)

3. Os anuncios na prensa en xeral e concretamente os xornais de acceso gratuíto 
(Qué, Metro, 20 Minutos, etc.) ou medios utilizados para a busca de emprego (Se-
gunda Mano) son sinalados como bos mecanismos de publicidade polos nosos/as 
informantes. Outra variante de publicidade en prensa serían os anuncios dos iti-
nerarios en publicacións distribuídas por asociacións de inmigrantes, empresas de 
titularidade inmigrante, etc., como é o periódico “Latinoamérica Exterior”, relevan-
te para a comunidade latinoamericana establecida en España. Os/as inmigrantes e 
retornados/as que poderían ser unha poboación apta para a asistencia aos itinera-
rios que oferta o proxecto Equal Convive+ son demandantes de emprego, e como 
tales, na súa vida cotiá, están atentos a toda a información sobre ofertas laborais, 
por parte dos diversos medios de comunicación. Non só a prensa é un bo mecanis-
mo publicitario, senón igualmente o poden ser cuñas na radio ou a elaboración de 
reportaxes televisivas (en Localia, por exemplo, ou na TVG) sobre as experiencias 
doutros/as inmigrantes en programas de formación anteriores similares ao oferta-
do por Convive+. Non é o mesmo ler un anuncio “frío” na prensa, que ver a expe-
riencia real doutro compatriota, que relata a súa traxectoria empresarial, poñendo 
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de manifesto a importancia que un programa de formación tivo para poder lograr 
un microcrédito e ter acceso ao autoemprego.

4. Os locutorios e ciber tamén son destacados como lugares que frecuentan gran 
número de inmigrantes onde se adoitan dar intercambios de información. Tamén 
sería interesante copar algúns espazos de ocio e tempo libre. No marco destes lu-
gares a poboación inmigrante adoita compartir información, podéndose activar as 
redes sociais de comunicación, abordando e chegando a un maior número de per-
soas que poderían estar interesadas en asistir á formación. Falar cos donos de bares, 
restaurantes, para que estes poidan transmitir a información aos seus clientes, pode 
ser igualmente un bo mecanismo de difusión dos itinerarios. 

CADRO.5..¿ONDE.FACER.PUBLICIDADE.DOS.ITINERARIOS.FORMATIVOS.PARA.
EMPRENDEDORES/AS?

ADMINISTRACIÓN.
PÚBLICA

Dependencias.municipais:.concellos,.bibliotecas,.puntos.de.información.xuvenil,.
etc..
Subdelegacións.do.Goberno.provinciais
Oficinas.do.INEM
Delegacións.do.Ministerio.de.Educación
Consulados.e.embaixadas

ONG,.ASOCIACIÓNS.DE.INMIGRANTES,.SINDICATOS,.ETC.

PRENSA:
Prensa.de.distribución.ordinaria
Prensa.de.distribución.gratuíta.(Qué,.Metro,.etc.)
Publicacións.específicas.de.colectivos.inmigrantes.(Latinoamérica.Exterior,.etc..)

NEGOCIOS.DE.TITULARIDADE.INMIGRANTE:.locutorios,.ciber,.restaurantes,.etc.

Fonte: elaboración propia.

2.4.2..DIFICULTADES.PARA.A.ASISTENCIA.AOS.ITINERARIOS.
PROPOSTOS.POR.EQUAL.CONVIVE+.

Irregularidade xurídica

Ao longo deste estudo púxose xa de manifesto como a irregularidade xurídica difi-
culta o acceso a unha incorporación social exitosa en canto a numerosos aspectos: 
mercado de traballo regulado, un bo acceso á vivenda, etc. En canto á formación, 
constatase que a irregularidade xurídica tamén se pode constituír como unha ba-
rreira á hora de poder acceder a cursos de formación sobre autoemprego. 

Parece incuestionable o feito de que un/unha inmigrante en situación irregular non 
cumpre as condicións exixidas para constituír unha empresa. Os/as inmigrantes 
“sen papeis” acostuman, en primeira instancia, pensar en regularizar a súa situa-
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ción xurídica, antes que en levar a cabo un curso de formación en autoemprego. 
A barreira que impón a situación de irregularidade é o primeiro obstáculo para 
poder optar a unha vía emprendedora e, polo tanto, tamén a unha formación em-
presarial. 

Durante as entrevistas en profundidade realizadas sinalouse a imposibilidade na 
asistencia a algúns cursos de formación para a poboación estranxeira en situación 
irregular. Esta barreira xurídica difi culta ir adquirindo durante o tempo de estadía 
en Galicia as ferramentas necesarias para desenvolver posteriormente unha estra-
texia de autoemprego. Desta maneira, para os/as inmigrantes que teñen que pasar 
un período de tempo na nosa Comunidade Autónoma ata que conseguen “os pa-
peis” a posta en marcha dun negocio ralentízase en gran medida. Se un retornado, 
que dispón da nacionalidade española, pode pensar en chegar a terras galegas e ao 
pouco tempo asistir a un programa de formación e montar unha empresa, un/ha 
inmigrante que entra como turista e posteriormente cae na irregularidade, terá que 
vivir unha longa traxectoria ata que poida poñer en marcha un negocio, traxectoria 
que pasa, en primeira instancia, polo traballo por conta allea. Así, as estratexias 
dos retornados/as e dos/as inmigrantes, en canto ao proxecto empresarial, varían 
en gran medida. Para os retornados/as o autoemprego pódese constituír nunha 
traxectoria a realizar ao pouco tempo de chegar a Galicia, é dicir ao inicio mesmo 
do ciclo migratorio (outra cosa é que posteriormente a algúns se lles complique a 
súa situación e o proceso se vaia ralentizando, pero de primeiras non hai ningún 
impedimento xurídico que lles bloquee a posta en marcha dun negocio desde o 
momento mesmo da súa chegada a España). Para os/as inmigrantes que non teñen 
a nacionalidade española e que chegan como turistas ou como estudantes, pasando 
posteriormente a vivir unha situación de irregularidade, a estratexia empresarial 
supón o fi nal dun longo proceso, que require necesariamente pasar previamente 
polo traballo por conta allea (Oso, 2004). Se para os primeiros o autoemprego se 
pode confi gurar nunha estratexia de inserción inicial á sociedade receptora, para os 
segundos trátase dunha estratexia de mobilidade laboral desde sectores económi-
cos, nos cales se tiveron que empregar inicialmente ao chegar a Galicia ata que foron 
pouco a pouco regularizando a súa situación xurídica. Xa se sinalou anteriormente 
que as oportunidades de emprego para un/ha inmigrante en situación irregular en 
Galicia son moi escasas e limítanse aos traballos máis precarios e desvalorizados 
socialmente (servizo doméstico, hostalaría, construción, prostitución). 

Os/as irregulares teñen difícil a asistencia a cursos de formación

“Os papeis é o principal, se no tes os papeis directamente non poden facer 
nada, nin propoñerte nada, nin tes acceso a absolutamente nada, nada de cur-
sos, nada de formación”. (Gustavo, peruano autónomo na Coruña)
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Horarios

Os horarios de celebración dos cursos de formación tamén se configuran como 
un obstáculo para a asistencia. Para poder ter éxito nos itinerarios é fundamental 
adaptarse ás necesidades da poboación de destino. 

Durante o traballo de campo constatouse como para os/as retornados/as era, en 
xeral, máis fácil acceder a un tipo de formación como a que se propón nos itinera-
rios do Equal Convive+. En primeiro lugar, porque, como xa se sinalou, a barreira 
xurídica non existe. En segundo lugar, porque poden acceder á axuda ao retornado 
e algúns/has dispoñen de redes de solidariedade familiar en Galicia. É dicir que 
poden residir durante un tempo coa súa familia galega que os acolle, e que mesmo 
os axuda (comida, etc.), co cal os gastos se reducen. Dispoñer da axuda ao retor-
nado/a e da rede de solidariedade familiar permite que algúns/has dos que acaban 
de chegar utilicen ese período de tempo, durante o cal cobran a subvención, para 
formarse e consolidar a súa idea empresarial. A situación para o/a inmigrante é 
moi distinta. A presenza de débedas que traen ás veces desde o país de orixe, a 
presión dos familiares que permanecen no lugar de orixe (necesidade de envío de 
remesas), a necesidade de ter que se manter, a ausencia de redes de contacto entre a 
poboación galega, fai que sexa necesario, nada máis chegar a Galicia, encontrar un 
traballo, aínda que sexa na economía informal. Por esta razón, disponse de pouco 
tempo para poder levar a cabo programas de formación. Os/as inmigrantes que 
non teñen acceso a subvencións teñen que traballar e para eles/as a asistencia aos 
itinerarios de Convive+ terían que se compatibilizar coa súa xornada laboral. Son 
varios os/as entrevistados/as que se mostran moi interesados/as polo programa 
proposto por esta iniciativa Equal, pero a gran maioría sinala que non poden deixar 
o seu traballo por iso e que só se poderían implicar nunha formación deste tipo se 
poden compatibilizar o horario da formación coa súa xornada laboral. Para os/as 
inmigrantes que chegan a Galicia en familia a asistencia a unha formación pode 
ser máis factible que para aqueles/as que se encontran sos/as. Se migran os dous 
membros da parella, e un deles se integra ao mercado de traballo e mantén a uni-
dade familiar, o outro pode investir mentres tanto algo de tempo en acudir a cursos 
de formación. Mentres un traballa, o outro estuda. É, polo tanto, máis complicado 
o investimento en formación para os/as inmigrantes que están sos, como é o caso 
frecuente de moitas das mulleres latinoamericanas que chegan a Galicia.

A heteroxeneidade nas necesidades de adecuación dos horarios para a poboación 
inmigrante vén dada principalmente polo tipo de emprego desenvolvido. Así, 
na xeneralidade dos casos, cando se traballa no servizo doméstico, no sector da 
construción, como comercial, dependente, etc., o horario máis accesible sería pola 
tarde/noite ou a fin de semana de forma intensiva. Non obstante, non hai que des-
cartar o horario matutino, posto que pode chegar a ser o máis apto para algunhas 
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mulleres que teñen cargas familiares (que se encontran en paro mentres o seu ma-
rido, por exemplo, mantén o fogar) ou para inmigrantes que traballan nalgún tipo 
de empregos como bares, clubs, pubs ou mesmo restaurantes que traballan funda-
mentalmente de tarde/noite.

Pódese recomendar realizar tres quendas de horarios de cursos de formación: 
diúrno, nocturno e en fi n de semana de forma intensiva. Deste modo eliminaríase 
a difi cultade de asistencia para a poboación interesada neste tipo de formación. 
Vexamos como se expresa a difi cultade na asistencia, debido aos horarios, para as 
persoas entrevistadas. 

A fl exibilización nos horarios, clave para a asistencia aos itinerarios

 “O problema que vostedes teñen é que dirixen os cursos a persoas desempre-
gadas, e non pensan nas que están empregadas que non queren seguir coma 
min, sendo serventas, criadas, que nos din aquí. Hai moitas máis preparadas ca 
min… e entón, non pensan neles. Pero home, este traballo bríndame a opor-
tunidade que ás 19:00 da noite xa non … Hai unhas que por menos diñeiro 
están internas, eu non, grazas ao señor… Entón eu, por exemplo saio ás 14:00 
da tarde, e se quero non teño onde estudar, eu son unha persoa á que lle gusta 
capacitarse porque todos os días un aprende algo novo, non hai día que non 
aprendas, e sobre todo, que un mesmo non se preocupa …” (Raquel, colom-
biana en Santiago)

 “E suponse que sempre despois das seis e media da tarde é o mellor non?, 
porque todo o mundo ten que estar traballando non?, nós non estamos así, 
paréceme fantástico de dez da mañá, quen vai?, ninguén.” (Begoña, arxentina 
con tenda de estampación de camisetas en Vigo)

“Os horarios, de tarde ou de noite. Porque durante a mañá traballamos TODOS. 
E a tarde, a maioría das tardes. Case todas as tardes. Tarde-tarde, ou noite. Si, 
si. Porque a mañá traballa todo o mundo. Seguro. Para os/as inmigrantes non 
poden ser pola mañá”. (Ángeles, arxentina na Coruña)

“Ocórreseme que pola noite, vamos porque se é xente que vai facer eses cur-
sos pero que traballa tería que ser pola noite, non? Porque como fai unha 
xente que ten que traballar para sobrevivir, ir a un curso e deixar de traballar 
non pode. Entón debería ser pola noite”. (Milagros, venezolana con gabinete de 
psicanálise en Vigo)
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Lugar de celebración

O lugar de celebración do curso débese considerar en función da situación residen-
cial dos/as solicitantes. O investimento de tempo e diñeiro para a poboación inmi-
grante no desprazamento a un curso de formación facilmente impedirá o acceso 
daquelas persoas máis vulnerables en canto á utilización destes recursos. Vexamos 
como o expresan algúns/has dos/as entrevistados/as:

“Ah, sabes?, o único fallo que eu sei, pero ben para futuras cuestións se hai, que 
non ten que ver con vostedes isto pero ben, en certa forma pode ser que un día 
queiran desprazar, era o de que se tiñas a facilidade de que era máis cómodo 
estudar en Vigo e poderte desprazar por exemplo no meu caso no tren, era o de 
verme obrigado a alugar nunha pensión un cuarto e estar nun sitio durante toda 
unha semana e gastando o dobre do que podía gastar aquí, entón realmente esa 
axuda, tanto para min como para moitos que estiveron comigo, foi escasa e foi 
moi dura para moitos, houbo moitos compañeiros que talvez nun momento de-
terminado non había con que comer porque tiñan compromisos, enténdesme?, 
tiñan cuestións que (…) que pagar entón así entre nós facíamos unha especie 
dun peto e un día se comía pan con sardiñas ou un día unha cuestión e real-
mente é (…) aí creo que se excede o demandar, cando había xente que de Ferrol 
os mandaban para Vigo e de Vigo a Ferrol, ou sexa non…” (Luis, venezolano 
con ciber en Vigo)

No caso de que non se poida adaptar o lugar de celebración ás necesidades das 
persoas solicitantes no curso de formación o aboamento dunha axuda de custo de 
viaxe adaptada aos gastos de desprazamento da persoa resulta esencial para poder 
garantir a asistencia ao curso. 

“E logo os viáticos. E á parte hai que pagalos, en Arxentina son gratis (risa), por 
exemplo se queres facer o curso de nutricionista, non sei, son tres anos e tes que 
pagar non sei canto; é que para min entón é o horario máis o diñeiro, á parte se 
fas un curso polo INEM, páganche os viáticos, ben, pero páganche os viáticos 
que eu poño, que me chega máis do viático ou do que traballo?, quédame máis 
do que traballo.” (Emilia, arxentina no Milladoiro)

Cargas familiares

As responsabilidades familiares supoñen unha traba para a realización dos cursos. 
As mulleres autóctonas tamén se encontran con estes problemas para deixar cu-
berto o coidado de familiares dependentes coa finalidade de acceder á formación. 
Pero son as mulleres inmigrantes as que poden sufrir unha vulnerabilidade maior, 
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xa que na xeneralidade dos casos carecen dunha rede de apoio familiar e informal 
para a súa substitución nas tarefas de coidado. 

Por tanto, na maior parte dos casos, as nais inmigrantes con fi llos/as pequenos/as 
son as que se encontran cunha maior necesidade de recursos que faciliten a asisten-
cia á formación. Así o expresan algunhas das nosas entrevistadas. 

A asistencia á formación difi cultada para aqueles fogares con persoas de-
pendentes

“Eu co do neno, pois claro, non podería, tería (...) se houbese unha gardaría, vas, 
senón, pois non vas. É así. Cando teño a miña nai acá de vacacións, pois pode-
ría”. (Julia, uruguaia con perrucaría na Coruña)

“A min saíume un curso, polo INEM pero non puiden asistir porque tiña o neno. 
Claro, o meu marido traballaba e nesas horas, eran dúas ou tres horas que non 
tiña con quen deixalo. Así que ese é o principal impedimento”. (Sonia, venezo-
lana con tenda de roupa de nenos)

A adxudicación dunha axuda de “cheque-asistencial” que fi nancie o coidado dos 
familiares dependentes durante a ausencia das mulleres que asistan á formación é 
igualmente esencial para garantir a súa presenza. Ademais, este fi nanciamento ten 
a vantaxe de que, pola súa vez, xera postos de traballo para aquelas mulleres que 
levarán a cabo as tarefas de coidado das participantes nos itinerarios. 

2.4.3..CONTIDOS.DOS.ITINERARIOS

As recomendacións en canto aos contidos que a poboación inmigrante percibe 
como necesarios nunha formación sobre emprendemento pódense agrupar nas 
seguintes:

• Formación en habilidades de xestión xurídica e conceptos básicos de conta-
bilidade para o manexo da empresa. Aínda que a xeneralidade dos empresa-
rios/as entrevistados/as externalizou os trámites a unha xestoría, advírtese que 
é necesario revisar conceptos básicos en materia xurídica e de contabilidade 
que para a poboación inmigrante son descoñecidos. Así se aconsella tamén a 
edición duns materiais didácticos a modo de glosario onde se especifi quen as 
defi nicións de termos relativos a carga impositiva, contratación, etc. 
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A formación e os seus contidos

“Vale, este (…) eu penso que é moi importante facerlle a un un pequeno bos-
quexo da realidade laboral, ou sexa da legalidade ou das normas en plan labo-
ral, un bosquexo tamén en plan financeiro; eu desgraciadamente non puiden 
facer o curso do IGAPE, pero o pensum do IGAPE está moi completo ou sexa 
eu o vexo bastante (…) acertado, non?, ao mellor moi extenso porque ía durar 
tres, catro meses. Claro, no noso caso era porque era unha vez á semana, ou 
sexa, ollo!, paréceme que está moi ben o do IGAPE porque che dá unha visión 
bastante xeral da parte (…) este (…) laboral, da parte financeira, de como facer 
un orzamento de como este (…) de como facerte idea de se o teu negocio 
realmente vai ser viable ou non, saber a viabilidade eh (…) véxoo bastante 
acertado, iso sería o máis importante que te (…) que te levasen da man en 
canto ás cuestións das normativas e de (…)” (Ana, venezolana empresaria con 
negocio de decoración de festas, A Coruña)

• Dar a coñecer os servizos que ofrecen as diferentes administracións estatais, 
autonómicas, provinciais e locais, cámaras de comercio, federacións sectoriais 
autonómicas, etc. para as PEMES, coa finalidade de que conten coa informa-
ción sobre a rede e os recursos dispoñibles. 

• O deseño dun plan de viabilidade de empresa que se adapte ás necesidades do 
mercado galego para minimizar os riscos da súa apertura. Así se percibe como 
necesario o estudo da posibilidade de implantación de determinados negocios, 
explorando a saturación de determinados mercados, a súa zona de asentamen-
to, etc. 

As dificultades de montar un negocio nun mercado descoñecido

“Que te leven da man en canto á realidade do mercado de aquí, que é moi dis-
tinta á nosa; ou sexa que che fixese ver, que mira, ti podes traer unha idea moi 
brillante, que ninguén te di que non, que non sexa brillante, pero aquí vaste en-
contrar con isto, con isto e con isto e que ao mellor non te vai permitir que sexa 
tan brillante como ti pensas, ou que non sexa tan viable, ou que non se che 
poida dar tan rápido, antes de facer iso tes que facer isto, OK?, porque inflúe 
todo, é a cultura da xente, o carácter, o clima, a forma de facer negocios, todo, 
todo vai influíndo, non?, e son detalles tan estúpidos como o que eu che dicía, 
ou sexa eu cos ollos pechados metíame nos Rosais, cos ollos pechados, o meu 
marido foi o que estivo chin, chin, chin, facéndome ver de que non, e a última 
hora este (…), a última hora foi que eu decidín cambiar a estratexia e pelexar 
ante o franquiado que tamén quería os Rosais que, ou sexa que cambiáramos 
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facía este local, este (…) se che fan ver isto desde o principio axúdache moitísi-
mo, axúdache moitísimo porque axuda a non equivocarte, non?” (Ana, venezo-
lana empresaria con negocio de decoración de festas, A Coruña)

Individualización dos itinerarios

Unha das características que se sinalan como desexables para a formación é a in-
dividualización dos itinerarios en canto a horarios e contidos. A programación de 
titorías individualizadas na elaboración dos programas formativos recóllese como 
o aspecto máis positivo na formación. Unha maior dedicación a estes encontros 
individualizados podería contribuír á confi guración dun plan de empresa máis só-
lido. 

Deste modo, a adaptación individual dos contidos formativos ás características da 
futura actividade empresarial (tamaño, sector, capital, empregados, lugar de loca-
lización, etc.) constitúese como un elemento fundamental para mellorar a forma-
ción. Así mesmo, as titorías personalizadas permiten fl exibilizar os horarios en fun-
ción das necesidades dos/as formandos/as. Así o expresan algúns/as dos nosos/as 
informantes: 

A importancia das titorías

“Respecto ao curso, pois ben, aí todo nos presentaban grandes empresas, em-
presas de 200 empregados, un pouco o que che dicía o outro día, non?, Entón 
claro este (…) se vós queredes plantar, ter tomates terás que plantar a semen-
te, non?, o que non podo é empezar pola froita, entón este, claro, é como que 
se dispara moito, ou sexa, dun modesto proxecto (…), non, é como que non 
te (…) non te forman para empezar desde abaixo. Entón os contidos téñense 
que axustar ás posibilidades da xente porque a min non me serve de nada que 
me poñan unha empresa de 200 empregados cando eu non vou ter; e despois 
este (…) eu creo que non é o mesmo o tratamento de residuos ou o tratamen-
to de xestión de empresa dunha casa rural ou dunha empresa ambiental a 
unha loxística de mobles…” (Luisa, arxentina con clínica dental na Coruña)

“O horario non me acordo pero era pola tarde, xa era de (…) de seis en diante 
ou de (…) de sete a dez, seis a nove ou (…), non me acordo do horario real-
mente pero era bastante fl exible, era bastante fl exible, igual que as titorías que 
eran fóra de horario, como toda esa xente que veu facer o curso viña desde 
Madrid, estaban aloxadas en hoteis, entón estaban todo o día libres. E igual di-
cía “non eu podo nada máis que de nove a dez e media, o tempo de nove a dez 
e media” porque necesitaban ir a algún lado, mesmo fomos a un que o fi xo no 
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vestíbulo do hotel, as entrevistas persoais, entón este (…), pero o curso xa digo, 
moi bo, moi ben organizado.” (Alfredo, arxentino con libraría na Coruña)

CADRO.6..DIFICULTADES.PARA.A.ASISTENCIA.AOS.CURSOS.PARA.
EMPRENDEDORES/AS.E.DEMANDA.NOS.CONTIDOS.

Dificultades.na.asistencia.a.cursos.de.formación

Irregularidade.xurídica Barreira.para.o.autoemprego.para.a.inmigración.de.
nacionalidade.estranxeira

Horarios Recoméndase.a.programación.de.tres.horarios:.diúrno,.
nocturno.e.intensivo.en.fin.de.semana

Lugar.de.celebración Recoméndase.a.adxudicación.de.bolsas.de.viaxe

Cargas.familiares Recoméndase.a.concesión.de.“cheques.asistenciais”.

Demandas.nos.contidos

Formación.en.habilidades.xurídicas.e.contables

Dar.a.coñecer.os.servizos.que.ofrecen.as.diferentes.administracións

Elaboración.dun.plan.de.viabilidade.da.empresa

Individualización.dos.itinerarios.formativos

Fonte: elaboración propia.

2.5.ACTIVIDADE.EMPRESARIAL

O estudo da inserción no mercado de traballo da poboación inmigrante en España 
centrouse na incorporación laboral en xeral e na elaboración de estudos de caso 
sobre os nichos laborais clásicos onde se adoita empregar esta poboación (servi-
zo doméstico e coidado, agricultura, hostalaría e construción). As investigacións 
desenvolvidas en relación coa incorporación da poboación inmigrante en España 
en iniciativas empresariais son escasas (Colectivo IOÉ, 2001; Oso (dir.), 2004; Solé 
e Parella, 2005). Pero progresivamente comézase a xerar a visión dunha poboación 
inmigrante non só demandante de emprego nas nosas sociedades, senón creadora 
e impulsora del a través dun tecido empresarial crecente. 

Dado que Galicia se encontra dentro do contexto español nunha posición tímida 
como comunidade autónoma receptora de poboación inmigrante, o estudo desta 
non presenta unha grande amplitude. En sintonía con iso a investigación sobre a 
incorporación laboral por conta allea da poboación inmigrante en Galicia tamén é 
exigua. E menos explorado se encontra o estudo da constitución de empresas étni-
cas (Oso (dir.), 2004). Non obstante, esta nova visión do inmigrante como empren-
dedor que inviste na nosa terra o seu capital humano, social, cultural e económico 
parece empezar a cristalizarse. Así, o 1 de marzo de 2006 podíamos ler en La Voz de 
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Galicia12 que “Galicia incrementa un 53 % os autónomos inmigrantes en cinco años”. 
Os nosos/as conveciños/as chegados/as doutras terras parecen estar encontrando 
no autoemprego unha saída laboral atractiva. 

Vexamos nas páxinas que seguen as motivacións que presentan, cara á constitución 
da iniciativa empresarial, as persoas participantes no traballo de campo e cales son 
algúns dos condicionantes do éxito ou fracaso da estratexia de emprendemento. 

2.5.1.A.MOTIVACIÓN.CARA.Á.POSTA.EN.MARCHA.DA.EMPRESA

Durante as entrevistas en profundidade realizadas neste traballo de campo, encon-
tramos diferentes motivacións, por parte das persoas entrevistadas, á hora de poñer 
en funcionamento as iniciativas empresariais. 

Estas motivacións na constitución dun negocio para os/as inmigrantes diferenciá-
ronse en dúas estratexias emprendedoras. Por un lado encontramos actividades 
empresariais que responden a unha estratexia de resistencia ou refuxio (1) ante 
un mercado de traballo precario reservado á poboación inmigrante, no que os no-
sos e as nosas protagonistas non se acaban de encontrar satisfeitos. Por outro lado, 
temos a estratexia de continuidade da profesión desenvolvida no país de orixe 
(2). Vexamos con maior detalle estas dúas estratexias de emprendemento:

1.	 A	empresa	como	estratexia	de	resistencia	ante	a	mobilidade	laboral	
descendente	

Antes de meternos na temática que nos ocupa cabe sinalar que o mercado de tra-
ballo en Galicia se confi gura como un mercado segmentado en dous sectores, tal e 
como foi defi nido no seu día por Piore. Este autor defi ne a segmentación do mer-
cado de traballo da seguinte maneira. Por un lado teríamos un sector primario, 
caracterizado pola existencia de boas condicións salariais, a posibilidade de mobili-
dade, de formación e de negociación. Por outro lado encontrariámonos cun sector 
secundario, onde priman os empregos mal pagados, a baixa cualifi cación, un sector 
sen expectativas de mobilidade laboral ascendente e sen capacidade de negociación 
(Piore, 1983). A localización dos traballadores nesta estrutura ocupacional non é 
aleatoria, depende das oportunidades de emprego e das súas características, a saber: 
sexo, idade, orixe étnica, cualifi cación, etc. (Cachón L., 2003). 

Ademais destes dous segmentos que se diferencian dentro do mercado de traballo 
identifícase un terceiro segmento ou modo de incorporación laboral de carácter 

12   Edición dixital de La Voz de Galicia, 1-03-06.
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autónomo dentro da economía étnica (Portes, 1981; Light, 2001). O mercado de 
traballo segmentado e os obstáculos cos que se encontran os/as inmigrantes ante a 
súa incorporación laboral son o motor que incita os nosos/as protagonistas a optar 
pola inserción no mercado de traballo a través do autoemprego. 

A información que se desprende do traballo de campo realizado no marco do 
proxecto Equal Convive+, e que se sinalou xa ao longo do informe, pon de rele-
vo que o acceso ao mercado de traballo para a poboación inmigrante en Galicia 
está limitado basicamente aos sectores de servizo doméstico e coidados, hostalaría, 
construción, etc. En xeral, trátase de empregos con salarios baixos, e malas condi-
cións laborais. É dicir, que a oferta laboral que o mercado de traballo galego destina 
á poboación inmigrante se reduce a aqueles empregos que anteriormente definimos 
como parte do sector secundario. 

Non obstante, o perfil educativo da poboación inmigrante en Galicia, como xa se 
puxo de relevo anteriormente, responde a titulacións correspondentes a estudos 
medios e superiores. Trátase de persoas que, ademais, dispoñen dunha ampla expe-
riencia laboral nos seus países de orixe. Por esta razón a inserción laboral en Galicia 
vívese como un proceso de mobilidade descendente moi acusado. Para estas per-
soas a vía empresarial é recollida como unha estratexia de refuxio ou de resistencia 
(Light, I., 2002) ante unha mobilidade social bloqueada no mercado de traballo 
galego. Esta estratexia do autoemprego como refuxio ten distintas vertentes: (a) a 
estratexia refuxio debido a unha situación de explotación sociolaboral; (b) o au-
toemprego como refuxio ante unha sobrecualificación profesional; (c) a empresa 
como parte integrante do proxecto migratorio desde os inicios, para “non caer” no 
mercado de traballo secundario; e (d) o autoemprego como a loita en contra da 
posición avanzada no ciclo de vida

(a) Nalgúns casos as situacións de explotación sociolaboral vividas na sociedade 
de destino xeraron a posta en marcha do negocio. Neste contexto enmárcase o em-
presariado como unha estratexia refuxio de saída dos empregos máis precarios. 
Trátase dunha busca de mellora laboral. Esta estratexia de mobilidade social a 
través da posta en marcha dun negocio foi explorado noutras investigacións, como 
a levada a cabo con mulleres dominicanas residentes en Madrid (Oso, 2004). Para 
estas mulleres a vía empresarial configurouse como unha estratexia para saír do 
servizo doméstico. A través da apertura dun negocio aspírase a saír das redes de 
dependencia dos patróns; trátase dunha busca de independencia e dunha maior li-
berdade ante un mercado de traballo asalariado limitado a este sector de actividade. 
É ademais, o paso por este sector, o que se configura como necesario para o aforro 
de cara á posta en marcha do negocio. Por tanto, trátase dunha estratexia refuxio, 
ante as dificultades de encontrar un emprego alternativo ao servizo doméstico no 
mercado de traballo autóctono (Oso, L. e Villares, M., 2005). Así, búscase saír dos 
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traballos máis precarios, xeralmente reservados á poboación inmigrante, no marco 
dos cales se desenvolven maiores situacións de explotación. Este tipo de motivación 
foi tamén expresada por algúns/has dos e das empresarios/as contactados/as:

O empresariado, unha estratexia refuxio ante a explotación laboral

“[Entrevistadora: e (…) e (…) ao chegar viñades xa coa idea do negocio ou in-
tentastes situarvos por conta allea…] Non, non, non, non, primeiro tratamos de 
buscar por conta allea e traballei de (…) de camareiro, de albanel, de pintor… 
fi xen de todo, ou sexa, dentro do que se pode eu tratei de facer de todo, e 
como non encontraba un traballo bo entón ben. Traballaba horas e horas por 
unha miseria. Entón, tivemos a idea de montar isto.” (Alfredo, arxentino empre-
sario na Coruña)

“Pero ¿sabes que pasou? Pasou un pequeno problema, que no sitio que eu fun 
a traballar, fun de interna, e esa señora, o marido era avogado, ou notario… e o 
que pasa é que este señor era moi absorbente, eu na miña vida, na miña vida 
traballara nunha casa, sempre traballara nunha ofi cina, na miña casa facíanme 
as cousas mamá e papá, eu fi lliña, na miña ofi cina as reunións acá e alá. Pero 
para min era chocante que me poñan un horario; vaste levantar ás 07:00 da 
mañá, de sete á media hora vas facer tales cousas, de dez a tal vas levantar os 
nenos, de tal a tal hora vas facer… Eu volvíame tola, e chorando, “meu deus 
porque me vin, que fi xen na miña vida, para pagar… para merecer isto”, de 
verdade que me chocou moito. Entón chamei a miña irmá, e dixen… Ah ¿e 
sabes ademais de todo porque me vin? Eu trataría de soportar todo iso que a 
xente se reunía e demais, pero pola miña familia o tería soportado.” (Amparo, 
peruana con negocio de axuda a domicilio en Sigüeiro)

(b) Noutros casos a sobrecualifi cación dalgúns e dalgunhas dos nosos/as infor-
mantes, respecto á man de obra demandada para o mercado de traballo galego, é o 
motor que impulsa o autoemprego. O feito de encontrarse con grandes difi cultades 
para a homologación da titulación ou para encontrar un emprego acorde co nivel 
de cualifi cación contribúe a dar este salto. De forma que se opta por arriscarse a 
traballar por conta propia, aínda que se trate dunha ocupación diferente á desen-
volvida no país de orixe da migración, pero onde as habilidades de xestión e de di-
rección das cales xa se dispoñía poden ser explotadas na nova aventura empresarial. 
Búscase saír daquelas ocupacións moi por debaixo do nivel educativo dos nosos 
entrevistados. É un refuxio para lograr escapar da espiral da mobilidade laboral 
descendente, na cal entraron os nosos/as informantes ao chegar a Galicia.
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Cabe sinalar, como xa se puxo de manifesto neste informe que aínda que a po-
boación inmigrante é a que se encontra con maiores dificultades de incorporación 
ao mercado de traballo, integrándose naqueles postos máis precarios, para os re-
tornados/as ou “falsos/as retornados/as” buscar un emprego constitúe tamén unha 
tarefa difícil. Aínda que teñan a vantaxe de dispoñer da nacionalidade española, no 
mercado de traballo primario existe unha gran competencia. A propia poboación 
galega que nunca migrou dispón tamén de problemas para poder encontrar un 
emprego estable, ben remunerado e cualificado. Sabemos as dificultades que teñen 
hoxe en día os/as mozos españois/as para encontrar o seu primeiro emprego, sendo 
extensa a poboación que se ocupa en postos por debaixo do seu nivel de cualifica-
ción. O “mileurista” forma parte xa da realidade do mercado de traballo español. Os 
retornados/as ou “falsos/as retornados/as” son españois/as, pero encóntranse ante 
un panorama laboral saturado. A súa situación é aínda máis vulnerable que para a 
poboación que non emigrou posto que perderon as redes de contacto, debido aos 
anos que pasaron fóra de Galicia, redes que, moitas veces, son as que permiten o ac-
ceso ao mercado de traballo. Sabemos que as canles informais son, con frecuencia, 
o mellor mecanismo de busca de emprego (amizades, familiares, etc.). Ademais, 
os retornados/as ou “falsos/as retornados/as” viven unha serie de discriminacións, 
por parte da poboación autóctona, que teñen repercusións sobre a súa integración 
social e por ende laboral. Nos últimos anos foise construíndo socialmente a figura 
do/a “retornado/a”, de maneira que hoxe en día os nosos/as informantes resenten 
que, en comparación coa poboación que nunca migrou, as súas posibilidades de 
inserción no mercado de traballo se ven bloqueadas. Unha destas discriminacións 
vén dada polo “estigma do acento”, que xa abordamos anteriormente.

Os/as máis cualificados/as recorren ao autoemprego

“Dáme unha estabilidade e eu non encontraba nada que se adaptase á miña 
cualificación, ou á miña área de traballo. Entón o meu marido estaba traballan-
do nun lugar de comidas e (…) e nada eh (…) (óese un neno pequeno de fon-
do), foron os meus pais a visitarnos e pensei ehm (…) comentáronme que eles 
tiñan un local aquí na Coruña, un baixo, e que o ían vender.” (Sonia, venezolana 
con tenda de roupa para nenos)

“Eu aquí nin tratei de buscar emprego do meu. Xa vin que estaba todo fatal... 
e cun neno... entón vin que estaba todo saturadísimo. A validación parcial e 
en fin. En canto vimos a posibilidade de probar co negocio pois decidímonos”. 
(Sonia, venezolana con tenda de roupa de nenos)

“Eu traballei de axudante de cociña, limpando casas e nunha tinturaría. O pri-
meiro tempo estivemos así. Eu en Arxentina traballaba nunha asesoría conta-
ble, aquí non conseguín nada. Chamabas para limpar e eu dicía que era conta-
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ble e dicíanche “entón non sabes limpar unha casa. e cando oían o acento pois 
dicían, “arxentina, sudamericana”. Entón o meu marido e mais eu decidimos 
montar o bar. Tardamos oito meses”. (Gloria, arxentina con bar na Coruña)

(c) A estratexia refuxio como parte integrante do proxecto migratorio desde os 
inicios, para “non caer” no mercado de traballo secundario

Algúns dos/as inmigrantes retornados/as ou “falsos/as retornados/as” xa saen des-
de os países de orixe do proceso migratorio cuns coñecementos previos sobre as 
características do mercado de traballo galego. Así a migración vén acompañada 
dun soporte extra do que carecen os estranxeiros. O coñecemento previo sobre as 
características do destino migratorio facilita a defi nición do proxecto migratorio-
empresarial. As difi cultades para a homologación e para a inserción en ocupacións 
cualifi cadas desencadean que o proxecto migratorio inclúa nalgúns casos, xa desde 
os seus inicios, a idea da constitución da empresa en Galicia. Nestes casos, a di-
ferenza dos exemplos anteriores, os nosos/as informantes non tiveron que pasar 
previamente por unha situación de precariedade laboral ou por unha espiral de 
mobilidade social descendente, en comparación co seu nivel de cualifi cación, senón 
que directamente optaron polo autoemprego. 

Como xa se sinalou anteriormente, se para algúns/has dos nosos/as entrevistados/
as a apertura do negocio implica ter percorrido un longo treito do seu itinerario mi-
gratorio, constituíndose no fi nal do seu traxecto de mobilidade social, unha vez que 
se pasou previamente polo traballo asalariado no mercado de traballo secundario, 
para algúns dos retornados/as e “falsos/as retornados/as” entrevistados/as a inicia-
tiva empresarial é o principio do proceso. Supón unha situación de amparo ante 
un mercado de traballo que non presenta as características necesarias para unha 
inserción satisfactoria no emprego por conta allea (Oso, L. e Villares, M., 2005).

A empresa para non ocuparse en empregos precarios

 “Iso é o que eu penso, pero por suposto creo que niso infl úe unha experiencia 
de vida, creo que infl úe tamén a formación que ti teñas a nivel académico e 
profesional, non?, é distinto a emigración de alguén que non ten unha pre-
paración e que non ten como defenderse e como loitar e como competir no 
mundo laboral, ou sexa, hai unha serie de elementos que se deben considerar 
moi importantes; que é o que vexo que a maioría da xente que emigra, é aquí 
agora polo que vexo e foi así toda a vida, tamén era na experiencia que eu 
tiven en Venezuela, ou sexa que emigrabas e traballabas nos traballos que nin-
guén alí estaba disposto a facer que é o que eu vexo que pasa aquí, ou sexa de 
que traballan os latinos que eu vin de (…) de rapazas de (…), como lle chaman 
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aquí?, de servizo non lle din, de (…) asistencia. Entón é por iso que un inten-
ta pola súa conta, ou sexa que se eu despois de ter unha formación e unha 
experiencia de vida e laboral como a que teño, ter que terminar traballando 
de caixeira nun supermercado para sobrevivir, oxalá que non teña eu que fa-
cer iso pero vexo que moita xente ten que facelo nos primeiros tempos para 
sobrevivir non?, pero é unha realidade que digo que pasa aquí e pasa toda a 
vida coa xente que emigra mentres se adapta, se integra, logra superar todos 
os, que sei eu, os pasos que hai que dar…” (Milagros, venezolana con gabinete 
de psicanálise en Vigo)

(d) A loita en contra da posición avanzada no ciclo de vida

Outro dos problemas para encontrar un emprego, por parte da poboación retorna-
da reside, en moitas ocasións, na súa propia posición no ciclo de vida. En efecto, 
algúns/has dos nosos/as informantes regresan a terras galegas xa pasados os co-
renta anos. Desta maneira, ás dificultades propias de ser “retornado/a” para poder 
encontrar un emprego hai que lle engadir a  idade. Sabemos que é máis difícil en-
contrar un emprego para unha persoa en idade madura que para unha nova. As 
propias ofertas de traballo sinalan, con frecuencia, límites de idade. Así, a posta en 
marcha dun negocio supón, en ocasións, unha estratexia para saír do determinismo 
da propia posición no ciclo vital, que reduce as posibilidades de encontrar un posto 
de traballo.

O negocio para os retornados/as de mediana idade

“Eu estiven anotado nos estaleiros, mesmo estiven por entrar no metal do X 
pero dixéranme e despois nunca me chamaron. Non sei se é pola miña idade, 
teño unha operación encima, dun tumor nunha corda vocal, estiven tempo 
con iso... e claro, o da idade é importante. Eu teño 59 anos e xa estou pisando 
os 60, entón claro, non te podes propoñer encontrar traballo como un de 20”. 
(Ricardo, arxentino con cafetaría en Vigo)

2.	 A	empresa	como	continuidade	da	profesión	do	país	de	orixe

Algunhas das persoas contactadas neste traballo de campo optaron por abrir un 
negocio similar ao negocio que tiñan no país de orixe da migración. A posibilidade 
de homologar a titulación (no caso de necesitala), a facilidade no acceso ao capital, 
e a non saturación no mercado de traballo galego da actividade en cuestión facilita 
dar o paso cara a esta estratexia empresarial. Así, a apertura dun negocio en España 
percíbese como unha prolongación da traxectoria profesional anterior. Non obs-
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tante, a pesar de contar cunha experiencia anterior non podemos esquecer que o 
feito de volver a montar un negocio supón seguir asumindo riscos e contar cunha 
serie de inconvenientes similares aos que se tiñan no país de orixe. 

Profesionais que continúan a súa carreira montando unha empresa en 
Galicia

“Nós temos clínicas dentais. Eu alá, tiña a miña clínica, estaba tamén na uni-
versidade. Chegamos nun momento moi bo para montar clínicas dentais. Con 
poucos recursos facilitábanche todo para a instalación e todo. Entón pois tive-
mos sorte e traballamos moito.” (Luisa, arxentina con clínica dental)

“Eu tamén, en Uruguai levaba sempre coa miña perrucaría. Entón, aquí pois 
non que sei eu, en perrucaría. Ademais, pois ao mellor outros negocios dan 
máis, pero eu aquí é o que sei facer”. (Julia, uruguaia con perrucaría na Coru-
ña)

CADRO.7..MOTIVACIÓN.CARA.Á.POSTA.EN.MARCHA.DO.NEGOCIO.PARA.A.
POBOACIÓN.INMIGRANTE.EN.GALICIA.

1..ESTRATEXIA.REFUXIO.ANTE.
UNHA.MOBILIDADE.SOCIAL.

DESCENDENTE

Causas.da.estratexia.refuxio:
a..Situación.de.explotación.sociolaboral.na.

sociedade.de.destino

b..Sobrecualifi.cación.profesional

c..Para“non.caer”.no.mercado.de.traballo.
secundario

d..Loita.en.contra.da.posición.avanzada.no.
ciclo.de.vida

2..CONTINUIDADE.DA.ACTIVIDADE.PROFESIONAL.DO.PAÍS.DE.ORIXE

Fonte: Elaboración propia.

Unha vez que delimitamos cales son os motivos que impulsan os nosos e as 
nosas protagonistas a emprender a viaxe cara á posta en marcha dun nego-
cio imos pasar a identifi car cales son os factores que determinan o éxito e o 
fracaso das empresas. Para iso iremos contando coas experiencias das persoas 
entrevistadas. Imos identifi car cales son os factores que benefi cian ou prexu-
dican a posta en marcha dun negocio.
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2.5.2..CONDICIONANTES.DA.TRAXECTORIA.DE.ÉXITO.OU.FRACASO.
DOS.NEGOCIOS

Algunhas análises sobre empresariado inmigrante recolleron o estudo das caracte-
rísticas dos grupos étnicos (a saber: nivel educativo, coñecemento do idioma, cul-
tura empresarial de orixe, habilidades empresariais, redes sociais étnico-familiares, 
etc.) (Waldinger et al., 1990), como o elemento central da investigación. Non obs-
tante, nesta investigación intentamos darlle máis peso á estrutura de oportunidades 
para a creación de empresas de titularidade inmigrante. Así, na literatura científica 
sobre a empresa étnica se acuña o concepto de mixed embeddedness (encaixado 
mixto) recalcando que o peso dos condicionantes institucionais e normativos para 
a actividade empresarial son claves para analizar en que condicións se lles permite 
aos colectivos inmigrantes emprender as súas iniciativas. Deste modo, o estudo da 
estrutura de oportunidades (lexislación en materia de estranxeiría, condicións do 
mercado, venda de produtos étnicos, existencia de comercio étnico, acceso á pro-
piedade, políticas e regulamentos do traballador autónomo, etc.) (Rath e Klooster-
man 1999; 2001) tamén se debe ver como un condicionante para o negocio. Nesta 
liña de análise pasamos a continuación a explorar os factores que dificultan ou fa-
cilitan a empresa étnica, como son a situación xurídica, o acceso ao capital para o 
investimento inicial, a existencia de “enclaves” étnicos, etc. 

1. Falta de acceso ao permiso por conta propia: as vantaxes dos/as emprendedo-
res/as con nacionalidade española 

Un dos principais factores que explican porque hai inmigrantes que teñen máis 
facilidades que outros para montar un negocio en España e en concreto en Galicia 
é a lexislación en materia de estranxeiría.

A obtención dun permiso de traballo por conta propia en España debe estar prece-
dido pola modalidade de permiso por conta allea. A empresa étnica non parece ser 
unha vía de acceso á regularidade xurídico-administrativa para os estranxeiros en 
España (López, I., 2004). A solicitude inicial de permiso de traballo pódese tramitar 
case en exclusiva para a modalidade de emprego por conta allea13. Por tanto, hai 

13  Na lexislación recóllese a posibilidade de facilitar un permiso de traballo por conta 
propia de forma inicial, sempre e cando se certifique un investimento mínimo próxi-
mo aos 300.000 euros e a creación de polo menos cinco postos de traballo. Este perfil 
de iniciativa empresarial non parece corresponder co perfil de negocios detentado 
por inmigrantes ao longo dos contactos nas investigacións levadas a cabo a este res-
pecto (López, I. 2004: “Aspectos jurídicos”; en Oso, L. (dir.) (2004): El empresariado 
étnico como una estrategia de movilidad social para las mujeres inmigrantes).
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que incluírse primeiro na categoría de permiso por conta allea, para logo solicitar 
o permiso por conta propia. E para que un/ha estranxeiro/a desenvolva unha ini-
ciativa empresarial en España ten que ter como requisito o permiso de traballo por 
conta propia14.

A difícil carreira cara ao empresariado, tanto para españois/as como para os/as es-
tranxeiros/as, polo risco do investimento, a incerteza ante o futuro do negocio, etc., 
vese obstaculizada por outros escollos máis espiñosos para a poboación estranxei-
ra emprendedora. Así, ademais dos requisitos que aos/ás nacionais se lles exixen 
no que se refi re ao funcionamento da actividade en cuestión do negocio, os/as es-
tranxeiros/as ven freado o seu potencial emprendedor por dúas cuestións clave: en 
primeiro lugar, acreditar desde un primeiro momento o investimento que se vai 
realizar e, en segundo lugar, prever que o negocio producirá a sufi ciente liquidez 
desde o seu inicio para o mantemento da actividade. Por tanto, a regularización xu-
rídica lévase a cabo máis facilmente a través do emprego por conta allea nos nichos 
laborais reservados para a poboación inmigrante (en Galicia fundamentalmente 
servizo doméstico, hostalaría e construción). A política migratoria española non 
favorece o empresariado étnico, senón que a vía empresarial se concreta unha vez 
que se pasou previamente polo traballo por conta allea. A partir deste momento 
pódense empezar os trámites para conseguir a documentación por conta propia 
(Oso et al, 2005). 

De modo que os/as inmigrantes avantaxados/as no camiño cara ao empresariado, 
no que se refi re a este escollo administrativo, son os/as de nacionalidade española. 
Retornados/as e “falsos/as retornados/as” non deben pasar polo período de tempo 
necesario pola categoría de empregado por conta allea, que se lles require os/as 
inmigrantes estranxeiros/as. Así, os proxectos empresariais albíscanse como parte 
do proxecto migratorio en ocasións desde o país de orixe, ou ben, desde a chegada a 

14  A concesión destes permisos tramítase considerando, entre outros, os seguintes re-
quisitos (artigo 58): 1. Non estar en situación irregular. 2. Carecer de antecedentes 
penais en España e nos seus países anteriores de residencia por delitos existentes no 
ordenamento español. 3. Cumprir cos requisitos que a lexislación vigente exixe aos 
nacionais para a apertura da actividade proxectada. 4. Posuír a cualifi cación profesio-
nal exixible no exercicio da actividade que se vai desenvolver, así como a titulación 
necesaria para as profesións cuxo exercicio exixa homologación e/ou colexiación. 5. 
Acreditar que o investimento previsto para a implantación do proxecto sexa sufi cien-
te. 6. A previsión de que o exercicio da actividade producirá desde o primeiro ano 
recursos económicos sufi cientes para a manutención e o aloxamento do interesado, 
unha vez deducidos os necesarios para o mantemento da actividade. 
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Galicia vaise trazando a estratexia empresarial. Pola contra, a poboación estranxei-
ra debe dilatar no tempo o comezo do negocio. 

Vexamos como a dificultosa obtención do permiso por conta propia é percibida 
polos nosos/as informantes: 

As dificultades xurídicas para obter o permiso por conta propia

“Primeiro tes que estar por conta allea. Logo iniciar a tramitación por conta 
propia. Se non for así, eu creo que moita xente se animaría antes a montalo”. 
(Julia, uruguaia con perrucaría)

Como vemos, e xa se sinalou anteriormente, os/as inmigrantes retornados/as e “fal-
sos/as retornados/as”, aqueles/as que dispoñen da nacionalidade española, poden 
desde un inicio montar un negocio nada máis chegar a Galicia se o desexan, men-
tres que os/as inmigrantes estranxeiros/as deberán pasar un certo período de tem-
po, na maioría dos casos, primeiro como irregulares, e despois conseguir o permiso 
de traballo por conta allea. O permiso por conta propia só chegará tras conseguir 
superar estes dous primeiros obstáculos lexislativos. 

2. Falta de acceso ao capital para o investimento inicial

A segunda das principais barreiras para a posta en marcha de negocios tanto para 
os/as inmigrantes estranxeiros/as como para os retornados/as ou “falsos/as retor-
nados/as”, é o acceso ao capital para o investimento inicial. En varios estudos desen-
volvidos con colectivos desfavorecidos autoempregados púxose de manifesto que 
son as mulleres e as minorías étnicas as que teñen maiores dificultades na obtención 
de capital prestado por entidades financeiras para o investimento nos pequenos ne-
gocios (Loscocco, 1991). Esta cuestión quedou igualmente constatada ao observar 
que a empresa inmigrante se constitúe en maior medida a través de aforros persoais 
dos emprendedores (Deakins et al., 1997). 

Esta dificultade no acceso a capital explica parcialmente porque a maior parte das 
empresas dentro da economía étnica son negocios pequenos, situados dentro do 
sector servizos e caracterizados por unha estrutura organizativa simple (Colectivo 
IOÉ (2001), que requiren un menor investimento inicial. 

Os/as inmigrantes contactados/as neste traballo de campo, perciben que a barreira 
principal é a dificultade na consecución dun aval crediticio nun país onde o teu 
historial bancario é descoñecido, onde careces de propiedades e dunha rede de soli-
dariedade familiar que te ampare. Como é lóxico supor, e en sintonía co xa sinalado 
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anteriormente, os/as inmigrantes estranxeiros/as (colombianos/as, marroquís, etc.) 
teñen máis difi cultades que os retornados/as ou “falsos/as retornados/as”, posto que 
as redes de solidariedade familiar están aínda menos estruturadas. É máis fácil que 
un español retornado de Arxentina, por exemplo, consiga o aval dun irmán ou dun 
tío, que un/ha inmigrante estranxeiro/a que está illado das redes de contacto coa 
poboación autóctona. Vexamos como é expresado:

 Non conseguir o capital, un dos principais bloqueos para a traxectoria 
empresarial

“Outra difi cultade é a oferta de fi nanciamento, se non houbese microcréditos 
avalados soamente polo propio proxecto sería imposible, a min non me dan 
3000 euros porque mira teño un proxecto, é normal, a min ou a calquera per-
soa, porque estes microcréditos son para inmigrantes pero tamén son para 
(…) para moita xente que ten menos acceso a un crédito normal; entón o pri-
meiro é o do fi nanciamento e o dos papeis como xa te expliquei, dependendo 
da condición dos/as inmigrantes, eu creo que un que estudou tería que pensar 
isto nun momento dado, se é que realmente non pode acceder a un emprego”. 
(Gustavo, peruano autónomo na Coruña)

“Eu non pedín axudas para a empresa, pedín un crédito, pero pedinllo ao ban-
co porque conseguín avais de españois que coñecía. se non os tes, o banco 
non che dá nada”. (Amin, marroquí con tenda de alfombras en Santiago)

Estes últimos testemuños poñen de manifesto como algúns/has inmigrantes poden 
acceder ás redes de contacto de españois que permitan conseguir avais a través 
da estratexia matrimonial. En efecto, algúns/has inmigrantes conseguen saltar este 
obstáculo (carencia de avais e dun historial bancario sólido) grazas ao matrimo-
nio cun español ou española. Como se sinalou nun estudo anterior: “No caso das 
mulleres dominicanas, obsérvase que o matrimonio cun español lles abre portas 
ao proceso empresarial: por un lado, facilita a adquisición de recursos económicos 
para o investimento inicial do negocio e, por outro, elimina as barreiras adminis-
trativas coas que se encontran as inmigrantes á hora de montar unha empresa. A 
experiencia empresarial dos homes españois cos que casaron ou cos que se xunta-
ron algunhas das mulleres dominicanas entrevistadas tamén facilita a apertura do 
negocio. A estratexia matrimonial (matrimonio dominicano ou matrimonio mixto 
cun español) constitúese, polo tanto, nun factor determinante que abre o camiño á 
estratexia empresarial para as mulleres dominicanas”. (Oso e Villares, 2005)

3. ¿Como obteñen os nosos/as empresarios/as inmigrantes o capital para o in-
vestimento inicial?
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As estratexias para a consecución do capital para o investimento no negocio son va-
riadas e na maioría dos casos combínanse todas elas para xuntar o monto necesario 
de diñeiro. Pero vexamos unha a unha as diferentes experiencias que encontramos 
ao longo da investigación: 

Estratexias de investimento do capital procedente de AFORRO e/ou VENDA no 
país de orixe

Para algúns/has dos/as empresarios/as contactados/as, o capital para iniciar o nego-
cio procede principalmente do aforro persoal de anos de traballo no país de orixe 
ou da venda de propiedades antes da migración. Esta parece ser unha pauta común 
entre os/as arxentinos/as e venezolanos/as empresarios/as chegados desde finais 
da década dos 90, froito das crises económicas nestes dous países. Esta cuestión 
constatouse nunha investigación previa que se levou a cabo con mulleres arxentinas 
e venezolanas empresarias. Neste estudo púxose de manifesto que estas mulleres, 
na diferenza das mulleres dominicanas en Madrid, chegan a Galicia xa cos recur-
sos económicos necesarios para o investimento que supón a posta en marcha dun 
negocio, supoñendo isto unha característica distintiva, en comparación con outros 
colectivos de inmigrantes, na posta en marcha de iniciativas empresariais (Oso e 
Villares, 2005).

Durante o traballo de campo levado a cabo para o proxecto Convive+ constatouse 
o mesmo proceso. Nalgúns casos, as persoas contactadas procedentes destes paí-
ses son profesionais altamente cualificados/as que conseguiron importantes afo-
rros e propiedades no seu país. Noutros casos son empresarios/as consolidados/as 
en Arxentina ou Venezuela que contan con capital tras o traspaso do negocio e 
coas habilidades necesarias para iniciar novamente o periplo empresarial. O caso 
de Venezuela é especialmente significativo. Entre as persoas procedentes deste país 
encontrámonos cun perfil de clase media-alta que tomou a decisión de migrar por 
razóns fundamentalmente de índole política (desacordo co goberno de Chávez). 
Moitos destes/as inmigrantes son fillos/as de galegos/as que conseguiron en Ve-
nezuela, grazas a unha traxectoria de éxito empresarial, levar a cabo un proceso 
de mobilidade social ascendente. Trátase de persoas que neste país detentaban un 
status social alto, e no seu discurso percíbese un certo temor a perder, co actual go-
berno, as propiedades. Este temor está motivando moitas saídas do país, saídas non 
só de persoas, senón tamén de capitais, aínda que legalmente non está permitida; 
na actualidade, sacar diñeiro de Venezuela, na práctica búscanse toda unha serie 
de estratexias informais para poder vender as propiedades e traelas a España. Iso 
permite que, en ocasións, os/as inmigrantes xa dispoñan desde o momento da che-
gada a Galicia dun importante capital que poden directamente investir para poñer 
en marcha un negocio. 
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Parécenos interesante salientar a idea de que non só retornan as persoas, senón 
tamén os capitais. Se no seu día Galicia perdeu un importante capital humano, 
debido á emigración, perda que tivo un efecto tamén sobre o desenvolvemento so-
cioeconómico desta rexión, hoxe en día está recibindo unha inxección, non só de 
persoas que regresan cunha elevada formación, senón igualmente manter ese diñei-
ro que lograron, nalgunhas ocasións, acumular os/as galegos/as, a base de anos de 
traballo, de esforzo e de aforro, e que agora regresa da man dos seus descendentes. 

No caso dos/as entrevistados/as de orixe arxentina, aínda que o monto de diñeiro 
que se trae parece ser menor, e non exista unha motivación “por sacar o capital do 
país”, tamén se constatou a existencia de estratexias de venda de propiedades para 
chegar a Galicia cun pequeno colchón inicial. Vexamos algúns destes casos: 

Traer o diñeiro do negocio desde o país de orixe 

“Todo aforro. Non tivemos que pedir nada. Foi así, o que temos de alá, de toda 
a vida, investímolo aquí”. (Alfredo, arxentino con quiosco)

“No local investín calculo que arredor de 6000 euros, máis ou menos, ou tal 
vez un pouco menos. Non o sei pero o investimento básico, tiven que tabicar, o 
mobiliario, pintar, sobre iso, pero iso sei que o fi xen eu cos meus propios recur-
sos”. (Milagros, venezolana con gabinete de psicanálise en Vigo)

Estratexias de AFORRO no país de destino 

Noutros casos é necesario adquirir o monto de capital no país de destino para in-
vestir na actividade empresarial. Nalgúns casos isto supón ter que pasar un longo 
período de tempo traballando como asalariado ata que se poidan asumir os custos 
que supón a apertura do negocio. 

O feito de ter cargas familiares difi culta o proceso de aforro para o investimento 
inicial, como veremos máis adiante. O proceso adoita ser aínda máis longo para os/
as inmigrantes que están sos/as, posto que se limita, en gran medida, a capacidade 
de aforro. Só se conta cun soldo e ademais existe a presión económica dos fogares 
transnacionais. Este é o caso de moitas mulleres colombianas e doutras latinoame-
ricanas (brasileiras, etc.). No marco deste colectivo de inmigrantes é frecuente en-
contrar mulleres xefas de fogares transnacionais, que adoitan ter familiares a cargo 
no país de orixe, polo que deben enviar transferencias económicas, diminuíndo a 
súa capacidade de aforro. Se as cargas familiares son soportadas no país de destino 
tamén se difi culta para o aforro. Pero sempre é máis fácil para unha parella que tra-
ballan os dous aforrar que para unha persoa soa que ten que enviar diñeiro ao país 
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de orixe e cun só soldo financiar a súa estadía en Galicia, así como a supervivencia 
dos seus familiares. 

De novo constátase neste sentido unha diferenza entre os/as inmigrantes estranxei-
ros/as e os/as retornados/as ou “falsos/as retornados/as”. Estes últimos, ao dispoñer 
de redes de solidariedade familiar en Galicia, pódense beneficiar como xa se sina-
lou en ocasións, de axudas para poder residir unha temporada na casa da familia 
e non ter que pagar alugamento, por exemplo. Isto fai que a carga económica non 
sexa tan pesada e se poida ir potenciando a capacidade de aforro. 

Algúns/has inmigrantes/as residentes en Galicia desenvolveron estratexias de afo-
rro de capital para o negocio levando a cabo outro proxecto migratorio de carácter 
temporal a outros países europeos. É o caso dun empresario de orixe venezolana 
que traballou durante dous anos en Suíza para conseguir o capital necesario para 
o investimento inicial. Outros/as inmigrantes que deben aforrar en Galicia para a 
apertura do negocio levan a cabo estratexias transitorias de traballo en empregos 
non acordes coa súa cualificación e non relacionados coa actividade empresarial 
que van desenvolver ulteriormente. Vexamos algúns exemplos: 

Traballar de asalariados/as previamente para conseguir o capital

“Eu tíñao todo pensado porque claro, eu quería traballar dous ou tres meses de 
oito horas que xa son, por convenio e con papeis, son 900 euros mensuais máis 
ou menos, máis propinas, que non está mal, como aí, cobro diñeiro e vou poder 
aforrar diñeiro para logo propoñerme cousas pola miña conta, non?”. (Gustavo, 
peruano autónomo na Coruña)

“Estivemos traballando e intentando aforrar un pouco de diñeiro, pois para 
adiantar o diñeiro do alugamento, a fianza e este tipo de cousas.” (Lilian, arxen-
tina con bar na Coruña)

Estratexias de obtención de capital a través de MICROCRÉDITOS e SUBVEN-
CIÓNS

A obtención de capital a través de créditos brandos e o soporte que ofrecen as sub-
vencións para colectivos desfavorecidos son un importante trampolín para a cons-
titución da empresa étnica. O feito de poder acceder a capital para o investimento 
inicial sen necesidade dun aval é unha importante barreira derrubada para o/a em-
presario/a inmigrante máis vulnerable. 

143



Os.colectivos.migrantes.ante.o.proceso.de.emprendemento.en.Galicia

Ademais, na xeneralidade dos casos, o microcrédito vai acompañado do requisito 
de pasar pola formación en habilidades empresariais e a solidez do plan de viabi-
lidade empresarial. Desta maneira, minimízanse os riscos do autoemprego, posto 
que non só se dispón dun aval bancario senón tamén da seguridade que dá ter un 
plan de empresa asesorado e cunhas certas garantías de viabilidade. 

Os créditos brandos, unha estratexia clave para os/as máis vulnerables

“Ben, eu para o investimento, para abrir, a min amañáronme o crédito… Ben, 
menos isto o compresor e iso que (…), pero a máquina se é de segunda man 
que xa a tiña eu cando cando abrín acá, isto que está aquí é de segunda mao 
tamén pero ben, está bo, non me vou gastar diñeiro en primeira man e (…) e 
todo o que ves aquí, moitas cousas compreinas, comprei un xogo de desapa-
rafusadores e lixadores e esas cousas funas comprando eu; tamén me axudou 
o rapaz este a comprar as (…) porque se o paguei pero de momento que non 
pagou, de momento entendes?, o caixón este que trae catro ferramentas, e (...) 
e ben. Con ese diñeiro pois paguei tres meses da seguridade social e o local, e 
comprei todo, e fi xen todo o investimento”. (Guillermo, cubano con negocio de 
tapizaría na Coruña)

“Eu grazas a Coruña Solidaria co microcrédito de Caixa Galicia podo vivir. Con 
iso puxen o negocio e con diñeiro tamén que traía. Déronme 4000 euros do 
Goberno polo investimento no negocio. E vendas. Nos últimos 15 anos en Ve-
nezuela non houbo traballo. O que non ten negocio xa se foi. E o que o ten 
agora está tratando de desfacerse del para se vir para acá. O que pasa é que 
agora xa non se vende. Eu o meu piso vendino pola metade do valor que tiña. 
Tiven que regalalo practicamente. Porque se agora instalan o comunismo, 
quedas sen nada, cando tes un tolo de presidente”. (Isidro, venezolano con ul-
tramarinos na Coruña)

Estratexias de obtención de capital a través de PRÉSTAMOS bancarios ordinarios

Cando os/as inmigrantes contan cunha posición no ciclo migratorio máis avanza-
da, ou ben cun salario estable dentro da unidade familiar, pódese recorrer á solici-
tude de préstamos bancarios ordinarios. 

A posición avanzada no ciclo migratorio permite optar a préstamos or-
dinarios

“Mira aí en (…) aí ou sexa que os créditos tamén (…) as taxas diferenciais como 
emprendedores, pero eu como o local era dos meus pais preferín irme polo 
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tema dunha hipoteca que é a maior tempo, aínda que a taxa ao mellor non 
é tan favorable como a que che poidan ofrecer, pero os créditos danchos a 
cinco, seis, sete anos, entón aínda que o xuro sexa baixo a cota mensual é alta. 
Entón ao ter a oportunidade de ter un préstamo hipotecario, pero se che dan 
facilidades ao ser emprendedor, pero non por ser emigrante retornado, só por 
ser emprendedor porque como emigrante retornado a axuda que tiven foi a 
dos 18 meses que viñemos por ter traballado máis dun ano, se traballas máis 
dun ano no teu país de orixe danche unha axuda de 18 meses, que eu xa (…) 
xa a consumín, pero non (…) [Entrevistadora: e máis ou menos o investimento 
para un negocio de roupa e tal, así aproximadamente canto é?] O que pasa é que 
como a miña reforma foi xeral foi máis alta eh (…) 60.000 euros, por aí máis ou 
menos.” (Sonia, venezolana con tenda de roupa de nenos na Coruña)

Estratexias de obtención de capital a través de REDES DE SOLIDARIEDADE ÉT-
NICA E FAMILIAR

Nalgúns casos encontramos estratexias de obtención de parte do capital a través 
do préstamo persoal de amigos ou familiares. Esta axuda pode tomar forma de 
capital líquido ou ben de compra de material necesario para o negocio. As redes de 
solidariedade étnico-familiares dentro da economía inmigrante foron amplamente 
estudadas. 

As estruturas sociais de carácter étnico arredor da empresa defínense como as redes 
sociais froito das relacións de parentesco e amizade nas comunidades étnicas que 
serven de apoio para a consecución de recursos, emprego, contactos institucionais, 
etc. (Aldrich e Waldinger, 1990). Estas redes sociais xeran información sobre os per-
misos, a lexislación, as prácticas empresariais, a forza de traballo, etc. No marco do 
traballo de campo realizado constatamos como algúns/as dos nosos/as informantes 
recorreron ás redes étnicas de solidariedade para a posta en marcha do negocio. 
Así, ante as dificultades da obtención do capital, algúns/has inmigrantes afrontan 
o investimento que require o negocio grazas ao financiamento mediante contactos 
informais. Aínda que non encontramos asociacións de crédito inmigrante que son 
usadas por colectivos étnicos noutros contextos cunha presenza migratoria máis 
asentada no tempo. O cal non deixa de ser sorprendente nalgúns casos. Vexamos 
esta idea con máis detalle, recorrendo para iso ao exemplo do colectivo senegalés. 

Os/as inmigrantes senegaleses en Galicia teñen unhas redes de solidariedade étni-
cas moi estruturadas. Danse uns lazos comunitarios moi fortes de unión que fan 
que estes/as inmigrantes tendan a axudarse mutuamente. Non obstante, trátase 
dun colectivo moi afastado respecto ás redes de contacto con españois e son estes 
últimos os que, a ollos dos nosos/as entrevistados/as, poden constituírse en avais 
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bancarios. É curioso como, a pesar de ser un colectivo que desenvolveu unhas redes 
de apoio comunitarias moi sólidas, estas redes non se traduciron en mecanismos 
que permitan, a través da solidariedade étnica, o desenvolvemento de iniciativas 
empresariais, como no caso da comunidade chinesa. Sabemos a través dos estudos 
levados a cabo por Beltrán, que os chineses son o colectivo máis emprendedor de 
inmigrantes en España. Estes/as inmigrantes á hora de montar unha empresa reco-
rren ás redes étnicas de solidariedade (uns vanse prestando a outros), de tal manei-
ra que a través dun sistema de préstamos informais conseguiron montar unha im-
portante rede empresarial, que se constata non só en España senón tamén no plano 
internacional. Algúns negocios chineses teñen incluso un carácter transnacional e 
abarcan varios países europeos (Beltrán, 2000). Non obstante, a comunidade sene-
galesa, aínda que ten unha cultura comercial moi desenvolvida (a especialización 
en venda ambulante é algo que vén dado pola importancia do comercio no país 
de orixe), non deu pé en Galicia a estratexias emprendedoras fundamentadas na 
economía étnica. As redes étnicas de solidariedade funcionan como mecanismo de 
apoio para desenvolver a venda ambulante, pero quedan aí, non van máis alá, de tal 
maneira que non se dá o paso para a formación de empresas. Beltrán, Oso e Ribas 
citan o traballo desenvolvido por Rafael Crespo e Alejandro Goldberg, que analizan 
o empresariado étnico, desde o punto de vista dos valores sociais e culturais da co-
munidade inmigrante. “Estes autores, ao estudar a mobilidade e a circularidade dos 
Moudu-Moudu , inciden na importancia de analizar a inmigración senegalesa e a 
súa tradición comercial, en relación coa confraría musulmana (tariqa), dos muridis 
ou modu-modu. Os murides sempre estiveron presentes no comercio. A migración 
de senegaleses, primeiro a outros países das ex colonias francesas, e posteriormente 
a Europa, tivo as súas bases nas redes da confraría. Así, a rede muride permite que 
os migrantes que acaban de chegar dispoñan de aloxamento e comida, bríndanse-
lles igualmente as informacións, produtos e utensilios necesarios para traballar, o 
cal foi confi gurando unha rede de inmigrantes arredor do comercio” (Beltrán, Oso 
e Ribas, 2006).

Quizais unha formación específi ca para inmigrantes desta orixe na posta en mar-
cha de iniciativas de economía social (cooperativas, “tontinnes”15) podería ser unha 

15 Defi nición de Tontinne: é un modo de mobilización de fondos de forma comunitaria, 
xa sexa para investir en actividades comerciais, ou para custear cerimonias funerais. 
Os membros do tontinne reúnense cada cinco ou seis días e cada un contribúe cunha 
pequena cantidade. Posteriormente, fan quendas para recadar o fondo común de di-
ñeiro. (Defi nición extraída da publicación: Karin Annette Th omsen (2005): An Eth-
nography of Smallholders and Technical Development Assistance in Benin Institute of 
Anthropology, University of Copenhagen. June 2005
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iniciativa interesante que levase a mellorar as condicións de traballo e de vida dos/
as inmigrantes desta orixe. 

O recurso a estas redes de solidariedade étnico-familiar é usado en moitos casos po-
los/as retornados/as e “falsos/as retornados/as”. Esta solidariedade pódese proxec-
tar de diversas formas en canto aval, por parte dun familiar autóctono, na cesión 
dun local para desenvolver a actividade, en forma de alugamento máis económico 
do local, para soster a economía familiar a base do aforro en vivenda dos primeiros 
meses de asentamento, etc. Vexamos algúns destes casos:

A axuda económica de amigos/as e familia

“E o meu pai tiña o local parado. Entón xa o usei para o local”. (Sonia, venezola-
na con tenda de roupa de nenos na Coruña)

“O máis complicado é o do capital inicial e claro, cun préstamo do banco po-
des montar o negocio, pero se tes unha maneira de solicitalo, pedilo e que 
cho dean. Pero o tema é estar á altura do negocio. Entón é o máis difícil, o do 
diñeiro. Nós non tivemos problema porque eu teño moita familia acá, entón 
non foi complicado, un tío meu asinoumo e listo.” (Antonio, arxentino con bar 
en Vigo)

Estratexias de obtención de capital a través de SOCIOS TRANSNACIONAIS

Unha forma nova de obtención do monto para o investimento, que xurdiu durante 
o traballo de campo, é a constitución de empresas con capital dos países de orixe 
e das sociedades receptoras. Os/as emigrantes residentes en Galicia desenvolven 
toda a actividade de xestión da empresa con capital propio e cun ou máis socios 
dos países de orixe contactados a través de amigos/as, familiares ou empresas de 
franquía. Estes socios transnacionais inxectan capital ao negocio pero sen emigrar. 
A dificultade de investimento pola situación socioeconómica dos países de orixe 
facilita estas sociedades transnacionais. É o caso dalgunhas das empresas de titula-
ridade venezolana contactadas. Como xa se sinalou anteriormente as clases sociais 
máis acomodadas en Venezuela teñen medo á expropiación, de activos de empresas 
ou de grandes propiedades, por parte do goberno de Chávez. E isto non só está 
xerando un desexo de éxodo, como xa se apuntou, senón tamén de investimento 
no estranxeiro. Así, aqueles que dispoñen de contactos ao outro lado do Océano, 
parecen estar optando pola creación de sociedades con capital transnacional. Desta 
maneira, o capital está chegando a Galicia, non só por parte dos descendentes de 
galegos que regresan coas propiedades vendidas e o diñeiro acumulado á súa terra 
de orixe, senón tamén por parte de toda a rede social que estes/as galegos/as retor-
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nados/as traen detrás. Daqueles/as amigos/as, veciños/as, coñecidos/as que teñen 
desexos de investimento fóra de Venezuela e que levarán o seu capital a Galicia. 
Así, a rede de contactos que se xerou grazas á migración de retorno está supoñendo 
unha inxección de capitais en terras galegas, daqueles venezolanos que optan por 
facerse socios e montar unha empresa en Ourense, na Coruña, en Lugo, con aquel 
amigo galego que retornou.

As redes económicas transnacionais

“Ou sexa o noso plan de crecemento foi un nivel respecto ao que nos ofrecera 
moi alto ou dicíame moi desconfi ada (córtase a gravación), entón que é o que 
pasa agora?, é delito penal ter (córtase a gravación). Son persoas que xa teñen 
en conta no estranxeiro. Si, non o teñen en contas de bancos de venezolanos 
senón fóra, nos Estados Unidos sobre todo”. (Lucía, venezolana con proxecto 
empresarial en Vigo)

4. Coñecementos da actividade desenvolvida 

Un dos condicionantes do éxito do negocio é a experiencia na actividade que se vai 
desenvolver. 

Como vimos anteriormente, nalgúns casos os/as empresarios/as que montaron 
unha empresa similar á rexentada en orixe, ou ben, no ámbito da súa profesión, 
gozan de vantaxes na posta en marcha do negocio. O coñecemento das técnicas e 
habilidades necesarias para o desempeño da ocupación en cuestión minimizará os 
riscos da apertura da empresa. A actividade empresarial ofrecerá uns servizos pres-
tados por parte dun profesional con ampla experiencia no sector, o cal xerará unha 
interesante competitividade na oferta nesa área do mercado galego. 

Por outro lado, algúns dos/as inmigrantes contactados/as puxeron en marcha es-
tratexias de “reciclaxe” de habilidades extra-profesionais. Deste modo, coñece-
mentos que eran afeccións ou actividades nas cales os nosos/as protagonistas te-
ñen certa experiencia, pero que non constituíron a súa profesión no país de orixe, 
tomaron a forma de plan de empresa coa migración. Por exemplo, as habilidades 
adquiridas na decoración de festas nun centro galego en Venezuela recicláronse na 
posta en marcha dun negocio de decoración de eventos. As habilidades no tapizado 
de sofás e colchóns de maneira informal para a veciñanza en Cuba (para sacar un 
diñeiro extra) transformouse nun negocio cun interesante futuro na Coruña. As 
habilidades culinarias en canto á preparación de marmeladas caseiras toman forma 
de proxecto empresarial coa migración. Vexamos estes casos:
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A experiencia na actividade da empresa, unha garantía de éxito 

“[Entrevistadora: Entón vós xa sabiades destas cousas de decoración de eventos...] 
Si, si, nós en Venezuela esta (…) á parte de que fixemos os cursos de piñatería, 
decoración e iso, eu antes de virme para acá fun presidenta do centro gale-
go de Maracaibo por dous anos, non?, entón estar metida nese medio eh (…) 
ben, dáche moito coñecemento, non?, estás todo o tempo preparando even-
tos, claro, tamén inclusive a facilidade de aprender a preparar eventos porque 
falamos de máis de 300 socios no club e moitas veces tíñamos que preparar 
congresos, que viñan outros clubs á nosa sede e tal, de dar o roce de (…) de 
aprender a (…), senón facelo ver como se fai, non?”. (Ana, venezolana empresa-
ria con negocio de decoración de festas, A Coruña)

“Porque se che ocorre, porque se me ocorreron mil cousas pero pensamos que 
a que máis se adaptaría é esta, ideas hai miles para facer porque temos miles 
de ideas para facer pero (…), tamén estamos en todas as festas vendendo ca-
misetas, a todas as festas vai, facemos camisetas e véndense, véndense nos lo-
cais… Ben por algo traballamos en publicidade.” (Begoña, arxentina con tenda 
de estampación de camisetas en Vigo)

Actividades descoñecidas no país de orixe, pero desenvolvidas a través da inserción 
laboral por conta allea en Galicia, tamén toman forma de negocio. Así encontramos 
casos de inmigrantes para os que o feito de encontrar emprego en Galicia no sector 
da construción lles  permitiu ir adquirindo coñecementos técnicos que se albiscan 
nun futuro como un modo de autoemprego. Ou ben, o feito de ocuparse como coi-
dadora de anciáns durante a súa migración a Galicia, posibilitoulle a unha das nosas 
protagonistas encontrar a súa vocación e montar unha empresa de axuda a domicilio. 
O paso previo polo traballo asalariado, como unha forma de aprendizaxe antes de 
decidirse por traballar por conta propia, é unha tendencia xeneralizada que se cons-
tatou en diversas investigacións anteriores sobre empresariado étnico. Nesta liña cabe 
citar o estudo levado a cabo por Waldinger. Este autor analiza o papel que o emprego 
asalariado cumpre, no marco da economía étnica, como un proceso de socialización 
previo ao autoemprego. “Para Waldinger, a pesar dos baixos salarios, os/as inmi-
grantes aceptaban traballar na economía de enclave durante unha temporada, o cal 
lles permitía a aprendizaxe da profesión para poder, así, establecerse posteriormente 
por conta propia e iniciar o seu propio ascenso social” (Waldinger, 1993, citado por 
Beltrán, Oso e Ribas). Aínda que en Galicia, tal e como viñemos anunciando neste 
informe, non podemos constatar a existencia de enclaves étnicos, onde se dean uns 
procesos de socialización duns/has inmigrantes por outros/as na economía étnica, 
si se percibe o asalariado como un paso previo que permite adquirir as habilidades 
necesarias para poder posteriormente montar un negocio. O cal non quere dicir que 
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entre algunhas comunidades de inmigrantes máis estruturadas (como a chinesa) ou 
mesmo entre outros colectivos de inmigrantes, se observen igualmente procesos nos 
cales uns compatriotas lles van ensinando a outros as aprendizaxes necesarias para 
poder montar un negocio. Deteñámonos nalgún destes procesos:

A socialización previa no traballo asalariado

“Para aprender o negocio, pois claro, valo vendo, oriéntanche os clientes. O 
meu marido traballou primeiro de camareiro nun restaurante, e eu de coci-
ñeira. Logo púxose o bar. Entón pois claro, xa vas aprendendo aquí como se 
traballa”. (Gloria, arxentina con bar na Coruña)

5. Habilidades no ámbito da xestión empresarial

Outra das barreiras ao éxito empresarial é a falta de habilidades en xestión empre-
sarial. Na literatura científi ca exponse que existen poboacións máis vulnerables de 
cara ao éxito dos negocios. Así, Loscocco e colaboradores advirten que as mulleres 
se encontran, polo xeral, con máis barreiras para poder desenvolver habilidades en 
xestión empresarial. Ao cal se lle engade unha maior difi cultade no acceso ao capi-
tal, constituíndo este último factor o maior impedimento para o éxito do negocio. 
A falta de acceso a este tipo de habilidades non só depende do perfi l educativo do 
empresario/a, senón máis ben da experiencia e da formación neste ámbito. 

De feito, varias investigacións sinalan como os homes empresarios presentan un 
menor nivel educativo que as mulleres. A segregación por xénero, a través da baixa 
concentración de mulleres en postos de dirección, é o principal factor que difi culta 
a adquisición das habilidades en xestión empresarial (Loscocco et al., 1991).

Por tanto, aqueles/as inmigrantes que ocuparon postos de dirección nos seus países 
de orixe, ou que rexentaron exitosos negocios parecen ser máis proclives a unha 
traxectoria empresarial exitosa que aqueles que traballaron por conta allea. Así 
mesmo, o feito de ter cursado estudos superiores relacionados coa administración 
de empresas tamén é un punto a favor. Vexamos como o perciben algúns dos/as 
inmigrantes entrevistados/as. 

Dispoñer de formación ou experiencia empresarial facilita a posta en 
marcha do negocio

“Ben, eu tiña, ben, teño negocios de roupa en Venezuela. Entón estou afeita 
a ter que levar un negocio. Claro que cambian cousas, é un pouco empezar 
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desde abaixo, pero sei que axuda o coñecer como se leva un negocio.” (Ana, 
venezolana con tenda de decoración de eventos na Coruña)

“Eu traballei de analista de sistemas máis de 20 anos, e tiven unha froitaría, 
unha carnizaría, tiven dúas recuperadoras de metais, tiven varias empresas alá, 
e acabei de taxista”. (Isidro, venezolano con ultramarinos na Coruña)

“Sempre fun autónoma, en Arxentina e aquí, sempre, é que a miña profesión é 
moi liberalista, non é o caso do meu marido que (…) el alá tiña cinco empre-
gos, tanatorio e hospital, universidade… e eu a miña consulta e a universidade, 
porque era docente nunha universidade, na facultade odontolóxica. Entón es-
tou habituada a xestionar”. (Luisa, arxentina con clínica dental na Coruña)

�. A socialización dos/as fillos/as de galegos/as emigrantes no negocio familiar 
condiciona o éxito da singradura empresarial

Unha das características que presentan moitos dos retornados/as fillos/as de emi-
grantes galegos/as é que, desde a infancia, tiveron a oportunidade de adquirir unha 
serie de habilidades no traballo por conta propia, grazas ao exemplo dos seus pais, 
a maioría traballadores por conta propia16. Así, os/as descendentes de galegos/as 
emigrantes empresarios/as, que se socializaron no negocio familiar, parecen ter ad-
quirido habilidades empresariais (Oso, L. e Villares, M. (2005). Algúns/has deles/as 
sinalan como aprenderon dos seus pais a importancia que ten o aforro para investir 
capital no negocio, a coraxe para asumir riscos, etc. Son habilidades que  formaron 
parte do proceso de socialización dalgúns dos nosos/as informantes descendentes 
de galegos/as empresarios/as. 

Dentro das características dos grupos étnicos (Aldrich, H. e Waldinger, R, 1990) 
para valorar o éxito no lance empresarial inclúense tanto factores de predisposi-
ción, así como a mobilización de recursos para a empresa. Nesta liña, cabe destacar 
factores como a cualificación, a experiencia nos negocios, o coñecemento do idio-
ma e o nivel socioeconómico de aspiración. Para o colectivo de fillos/as de gale-
gos/as emigrantes o feito de se ter socializado no negocio familiar pódese tomar 
en consideración como un factor de predisposición cara á empresa. Así este grupo 
étnico presentaría un grupo de características que o fan máis proclive ao empren-
demento: coñecemento do idioma, falta de barreiras xurídicas, alto nivel educativo, 

16  O amparo na economía étnica como unha vía de ascenso social para os/as inmigrantes que non 
encontraban unha posibilidade de mobilidade social no mercado secundario autóctono (Wilson 
e Portes, 1980)
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habilidades empresariais, experiencia en postos directivos, rede étnico-familiar de 
apoio, etc. 

A cultura empresarial herdada polos/as fi llos/as de emigrantes galegos/as

“Ser fi llo de empresario para montarte por conta allea si, si infl úe porque non 
lle tes medo ao risco. Se é un fi llo dun funcionario, por darte un nome, non?, un 
fi llo dunha persoa que sempre traballou nunha gran transnacional ou nunha 
compañía grande, corporativa, tes medo ao risco, ou sexa non ten claro que tal 
te vai ir porque non tes a experiencia, dáte conta que eu desde que comecei a 
camiñar empecei a camiñar nun negocio onde me dicía non fagas, non toques, 
e despois dicíanme tes que aprender a vender, e eu aprendín a vender, e eu 
aprendín a cobrar, e eu aprendín a manipular persoal; ou sexa si, eu tiven unha 
educación universitaria, pero non por iso deixei de axudar a familia. Dácho, 
aínda que ti non o queiras (risa), por osmose apréndelo, é como o que ve todos 
os días na súa casa facer o pan, despois vai ser, non sei, odontólogo ou vai ser 
ofi cinista pero se algún día o poñen a facer o pan vai ter idea de como facelo.” 
(Ana, venezolana empresaria con negocio de decoración de festas, A Coruña)

“Aquí moitos dos que, da xente que está en Venezuela son os fi llos dos galegos, 
e xeralmente teñen negocio. E veñen aquí con esa idea.” (Isidro, venezolano 
con ultramarinos na Coruña)

“Meus pais criáronnos a nós con eles porque traballaban na casa, tiñan o nego-
cio na casa. Tiñan negocios de decoración, facendo cortinas e (…) e iso, a miña 
nai cosía e o meu papá montábaas, e criáronnos aí, nós non fomos á gardaría. 
[Entrevistadora: e colaborastes así, ou sexa, aprendestes algo do negocio ou algo?] 
Nada, nada, eu non sei coser, para nada. Eu axudaba a pasar o ferro ás cortinas 
de vez en cando, cando tiña moito traballo, pero do resto non sei facer pero 
de nada, nada, nada, e a miña irmá menos.” (Sonia, venezolana con tenda de 
roupa de nenos na Coruña)

7. O “enclave étnico” na sociedade de destino xera información, redes e no-
vos espazos de consumo

Nalgúns casos a inserción dos/as inmigrantes nunha rede comunitaria de contactos 
trae consigo unha serie de benefi cios para o progreso do negocio. As redes sociais e 
a presenza de “enclaves” étnicos son tamén un factor determinante á hora do éxito 
dos negocios. Estas redes actúan como mecanismos para facilitar os trámites que se 
requiren á hora de abrir a empresa: información e consellos sobre xestións adminis-
trativas, avais bancarios, etc. (Oso e Villares, 2005). 
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Por outro lado as redes comunitarias xeran novos espazos de consumo, constituín-
dose algúns negocios como referencias en canto á pauta de consumo para a comu-
nidade. Así, algúns ciber, locutorios, ultramarinos, negocios de decoración, etc., 
son lugares onde os/as inmigrantes poden encontrar servizos étnicos específicos. 
Por exemplo, un negocio de decoración de festas rexentado por unha muller orixi-
naria de Venezuela ten como servizo habitual decorar as festas da asociación de 
venezolanos, así como algúns eventos privados dos seus socios. Unha psicanalista 
cun gabinete que é retornada de Venezuela, estase “especializando” no tratamento 
dos posibles traumas que a inmigración causa. 

Como xa se sinalou en estudos anteriores, en Galicia non se pode falar de “enclave 
étnico” nun sentido estrito do termo. A poboación inmigrante aínda non alcanzou 
os niveis que se perciben noutras comunidades autónomas, polo que é difícil que de 
momento se dea unha concentración xeográfica dos negocios. Non obstante, si se 
advirte un uso de redes sociais e comunitarias no acceso a recursos e cara á xeración 
de novos espazos de consumo para a poboación inmigrante (Oso, 2004). Vexamos 
algunhas destas cuestións: 

O consumo na economía étnica

“Despois tamén nós decoramos a cea dos venezolanos agora de nadal, facen-
do a decoración dos globos e fixémoslles os centros de mesa e tal, e foron, 
foron máis de 150 persoas a unha cea entón iso, queiras ou non, porque nada 
máis estamos falando da Coruña, eu coñezo moita xente venezolana pero que 
está polo lado de Pontevedra, non?”. (Ana, venezolana empresaria con negocio 
de decoración de festas, A Coruña)

“Nós imos comprar o pan a diario a unha señora arxentina que abriu aquí o ne-
gocio. Alí van un montón de arxentinos, porque ten mate, unha fariña especial 
para as pizzas... cousas que encontras en grandes almacéns pero ben, aquí ao 
lado da casa. Entón empezas a ver que ti tamén estás comprando o periódico 
no de Mar de Prata de alá arriba, o pan na porteña e tomas café aquí. É como 
estar case en Arxentina”. (Lilian, arxentina con bar na Coruña)

8. A especialización da actividade como condicionante do éxito do negocio 

A especialización da actividade é tamén un factor que pode condicionar o éxito 
do negocio. No caso de actividades desenvolvidas para unha clientela aberta (po-
boación autóctona e inmigrante) é necesario desenvolver un sólido plan de via-
bilidade que permita coñecer a saturación de determinados mercados e o lugar 
de implantación do negocio. Cabe sinalar que cando un/ha inmigrante monta un 
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negocio ten varias posibilidades á hora de optar pola clientela que vai seleccionar. 
Unha primeira opción é limitar a oferta de produtos ou servizos ao colectivo inmi-
grante, neste caso encontrariámonos con empresas, na defi nición de Light, dirixi-
das a co-étnicos (persoas pertencentes á mesma etnia) (Light, 2002). Outra opción 
é abarcar a poboación autóctona en xeral ou a ambos os segmentos do mercado 
(inmigrantes e autóctonos). En ocasións, o factor “étnico” pode ser un elemento 
que xogue de maneira positiva nun mercado xa de por si saturado de múltiples 
negocios. O étnico como algo distintivo pode abrir portas á hora de buscar unha 
oferta algo orixinal que se saia dos negocios tradicionais. Non obstante, limitarse á 
economía étnica pode ser, noutras ocasións, negativo. En investigacións anteriores 
en relación co éxito da empresa étnica, ponse de manifesto que é necesario innovar, 
adaptarse ao cambio e responder rápido ás condicións do mercado. En ocasións a 
discriminación racial, ou ben, os cambios nos fl uxos migratorios poden desturbar 
o traxecto empresarial (Deakins et al., 1997). De aquí que sexan de grande utilidade 
todas as iniciativas de formación en habilidades empresariais, co fi n de minimizar 
os riscos dá o investimento no autoemprego. 

A saturación do mercado obriga a buscar novas formas empresariais

“Nós aquí viñemos porque nesta zona de papelaría tes moito. Tes a 25 metros 
onde venden prensa, tes alá na outra rúa perpendicular, en fi n, en todos lados. 
Entón un pouco a nosa idea era investir en ter de todo, de toda clase de revis-
tas. Temos de animais, de historia, de culturismo, de motor, de música de todo 
tipo. É dicir, un pouco para diferenciarnos pois tratamos de ter o que outros 
non teñan”. (Alfredo, arxentino con libraría na Coruña)

“Ao principio eu tiña moitos produtos latinos e dinme conta de que non é ne-
gocio, porque latinos hai 20 e galegos 10.000”. (Isidro, venezolano con ultrama-
rinos na Coruña)

�. A franquía: unha modalidade con múltiples vantaxes de cara ao éxito empre-
sarial

Ao longo da investigación que realizamos no marco do proxecto Convive+ encon-
trámonos con algúns/has inmigrantes que optaron pola franquía como modalidade 
empresarial. En ocasións, as feiras de franquía nos países de orixe xa serviron como 
toma de contacto para ir pensando e desenvolvendo a idea de montar un negocio 
en Galicia. En efecto, algunhas das persoas que entrevistamos xa contactaron antes 
de chegar a España coas franquías. Por exemplo, unha venezolana cun franquiado 
de venda de motivos decorativos para festas; outra venezolana que contactou no 
seu país coas posibles franquías de roupa infantil en España, etc. 
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A franquía presenta moitas vantaxes. A través desta  modalidade de empresa, algunh-
as das dificultades coas que se encontra o/a empresario/a ao inicio da súa aventura 
vense amortecidas. Así, éntrase a formar parte dun negocio que xa foi probado e 
optimizado polo franquiador e polo público en xeral. A publicidade e prestixio da 
marca a escala nacional ou internacional elimina a necesidade de investir capital e 
esforzo en estratexias locais de publicidade. O franquiador ofrece a asistencia téc-
nica e formativa ao franquiado. Ademais, en ocasións, bríndase a posibilidade de 
xestión de liñas de crédito alternativas aos préstamos bancarios ordinarios. 

Non obstante, tamén se encontran desvantaxes en canto ao sistema de franquías. O 
monto de capital inicial adoita ser máis elevado que noutro tipo de negocios de titu-
laridade individual. Ademais, a liberdade no modo de xestión da empresa (elección 
dos distribuidores, do produto que se vai vender, etc.) está rixidamente suxeita ás 
decisións do franquiador. Por outro lado, o contrato pódese ver rescindido en fun-
ción das condicións asinadas. Vexamos como nos contan a súa experiencia os/as 
empresarios/as franquiados/as cos que contactamos:

A franquía, un negocio con menos riscos

“Pero ben, e (…) e nada, estou xa coa reforma xa (…) solicitei a mercadoría, 
fun a Portugal porque estiven na feira de (…) da moda infantil en Valencia. 
[Entrevistadora: e como se che ocorreu isto da roupa de nenos e…?] Porque a 
miña irmá coñecía unha señora no Temple que tiña unha franquía de roupa de 
nenos. E entón eh (…) díxome “B. Nas franquías recóllenche a roupa que non 
vendas”, e ademais non tes que comprar a roupa, senón que eles levan unha 
porcentaxe do que ti vendes, digo, marabilloso, porque se non tes que comprar 
a roupa e devolves o que non vendes non tes moito risco. E entón eh (…) por 
iso fun polo tema da franquía de roupa de nenos e por iso me fun por aí, pero 
por experiencia nada, non teño experiencia para nada, pero ben o local está 
situado aí onde a rúa Barcelona, ao final da rúa Barcelona. Está en boa zona, e 
ben, ímonos arriscar a ver que tal. (Sonia, venezolana con tenda de roupa de 
nenos na Coruña)

“Como xa dentro do proxecto que lle vendera eu ao rapaz que empezaramos 
estaba o de irnos convertendo nun estilo de franquía para brindar servizo ao 
demais e de acordo a ese servizo obter un (…) certo (…) dividendo que fosen 
atractivos para ambas as partes, acércaseme este señor e ben, a título indivi-
dual decidimos comprarlle a metade do negocio e crear unha nova sociedade, 
pero esa nova sociedade estando eh (…) franquiada se se quere dicir, e entón 
aí é a onde pasamos eh (…) a pasar a dúas tendas propias, podemos dicir pro-
pias, a unha tenda franquiada onde un dos donos da franquía ten un nivel de 
(…) de participación.” (Luis, venezolano con ciber en Vigo)
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10. A cooperativa social: outra forma de xerar emprego inmigrante

Neste traballo de campo realizado son escasos os exemplos de inmigrantes que 
optasen pola modalidade de cooperativa. Unha cooperativa é unha organización 
empresarial que ten por obxectivo o benefi cio das persoas que a compoñen, e que 
se caracteriza porque cada membro ten un voto, á marxe do capital ou achega que 
teña na cooperativa. Esta forma de organización permite unir persoas de poucos 
recursos que se encontran nunha situación similar para aproveitar as vantaxes 
dunha operación máis efi ciente17. Como vemos, a modalidade de cooperativa para 
os colectivos inmigrantes con iniciativas de autoemprego parece constituírse nun 
modelo idóneo, posto que facilita a súa inserción social. Ademais, as cooperativas 
poden facilitar o empoderamento dos colectivos inmigrantes máis desfavorecidos e 
vulnerables nas sociedades receptoras. 

A cooperativa, unha alternativa para os/as inmigrantes empresarios/as

“E ben, e agora estamos xustamente do lado noso incentivando a que, sexa na 
comarca ou noutro sitio, se creen empresas, como asociación. Mostra está que 
estamos tratando de implementar un plan piloto de especie de cooperativa. 
E o plan que temos é contribuír un grupo de socios da asociación e ir como 
se di depositando un diñeiro no banco e de acordo a como vexamos montar 
un negocio que pertenza á cooperativa que se cree e iso xere emprego entre 
as mesmas persoas que estean (…) que estean desempregadas. E ben, e xa o 
temos dándolle forma desde hai un ano e ben, e imos ver se este ano xa …” 
(Luis, venezolano con ciber en Vigo)

11. As cargas familiares como unha traba para o negocio vs. A estratexia de so-
lidariedade familiar como clave para a continuidade da actividade

Outro dos factores que difi cultan en gran medida a posta en marcha dun negocio 
son as cargas familiares. Aínda que este feito xa foi apuntado anteriormente cando 
se falou das estratexias dos/as inmigrantes para conseguir o capital para o investi-
mento no negocio, convén incidir niso, como unha forma específi ca de bloqueo ou 
freo á consecución dos obxectivos empresariais. Como xa se sinalou nas páxinas 
precedentes o feito de ter familiares dependentes no país de orixe (ter deixado os/as 
fi llos/as, ou ben ter que enviar diñeiro aos pais, etc.) difi culta o aforro e, consecuen-
temente, dilata no tempo a constitución da empresa. Así, a familia transnacional 

17  Defi nición obtida da páxina web do Observatorio Español de Economía Social (www.observa-
torioeconomiasocial.es)
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non parece ir parella a unha rápida elección da estratexia de autoemprego. Como se 
constatou no caso das mulleres dominicanas en Madrid, o feito de tratarse de xefas 
de fogares transnacionais condiciona que o aforro do que dispoñen as mulleres 
inmigrantes como empregadas de fogar teña que destinarse, a modo de remesas, ao 
seu país de orixe para manter os fillos, de maneira que se frean as posibilidades de 
acumulación para poder montar un negocio en España (Oso, 2004). Esta mesma 
dificultade téñena moitas das mulleres latinoamericanas que saíron dos seus países 
soas rumbo a Galicia, como é o caso das colombianas, brasileiras, etc.

Neste sentido, o feito de que na migración se desprazase todo o núcleo familiar 
cara á sociedade receptora facilita a consecución de capital para a posta en marcha 
do negocio. O feito de que os dous membros da parella estean en Galicia aumenta 
a capacidade de aforro, son menos recursos económicos os que hai que enviar ao 
país de orixe, e máis diñeiro o que se gaña. Poderíase asumir que, a maiores cargas 
familiares no país de orixe, menor é a capacidade de aforro e de investimento no 
negocio na sociedade de destino. Así expresan a presión do fogar transnacional 
algúns dos/as inmigrantes contactados/as: 

As persoas dependentes dificultan a posta en marcha do negocio

 “Eu quería facer a S.L que é para o que (…) o que pago mensual o crédito e iso. 
E xa, vivo tranquilo no meu, pero máis ou menos ando o mesmo que andaba 
como camareiro aínda (risas), pero é o que hai, eu creo que xa para o próximo 
ano terei máis diñeiro e iso. Entón mentres non teña ningunha carga nin nada, 
ou sexa, quero dicir eu non (…), a pesar de que os meus pais me axudaron no 
seu momento eu non, non lles mando diñeiro porque non fai falta pero ben, se 
tivese que mandarlles diñeiro estaría nunha posición fodida, non son casado 
nin nada ou sexa que tampouco teño unha familia, así que tampouco me…
porque en realidade para meterte nisto, ser empresario en S.L, eu dígoche sen 
ir moito máis alá, se o levas como empresa, para os labores que eu quería facer 
e tal, tería que poñer un soldo entre máis ou menos, en termo medio uns 1800, 
1500 euros, enténdesme?, que é o que lle corresponde a un que fai o traballo 
que eu, que estiven todo este tempo sen gañar iso, imposible, pero é o que 
máis ou menos te daría unha tranquilidade para facer o que ti queiras, para 
dicir o seguinte mes voume transferir, o próximo mes vou (…), ou sexa que a 
empresa produza ese soldo e todos os custos; pouco a pouco, non?”. (Gustavo, 
peruano autónomo na Coruña)

Como vemos contar con familiares a cargo convértese nunha traba para a empre-
sa inmigrante e máis aínda se estes se encontran no país de orixe. Mentres que a 
presenza de familiares en Galicia que se encontran en idade de traballar facilita a 
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posta en marcha do negocio. De feito, en moitas ocasións, a solidariedade familiar 
é imprescindible para poder levar a cabo a estratexia empresarial. Por exemplo, a 
necesidade de contar na unidade familiar cunhas achegas estables mentres o nego-
cio non dá as ganancias necesarias permite a súa continuidade. O salario estable 
dun dos membros da parella ou dos/as fi llos/as dá un respiro aos riscos e o afogo 
económico da primeira andadura empresarial. Poñamos un exemplo: mentres o 
marido traballa como asalariado, gañando un soldo fi xo que lle permite á familia 
ter unha estabilidade económica e manterse, a muller pode ir aventurándose no au-
toemprego. O salario do esposo funcionaría como un mecanismo que amortecería 
os golpes da inestabilidade da nova empresa. Un negocio que empeza a funcionar 
é como un bebé, que dá os seus primeiros pasos e necesita dunha man sólida que o 
sosteña, no noso exemplo, esta man é o soldo fi xo como asalariado. A importancia 
que teñen as estratexias de coordinación familiar para poder emprender un nego-
cio xa se puxeron de manifesto igualmente cando nos referíamos á asistencia aos 
cursos de formación. Víamos que para as persoas que teñen o apoio da súa parella 
ou doutro familiar que os poida substituír nos labores produtivos ou reprodutivos 
é moito máis viable a asistencia a un curso de formación. Así, cando a familia con-
segue chegar a encaixar os distintos obstáculos para poder ir entre todos superar, 
é máis fácil que o proxecto empresarial teña éxito, en comparación con aqueles/as 
inmigrantes que se encontran sos e teñen, con só dúas pernas, que esquivar todas 
as pedras que encontran no camiño. E estas pedras son moi angulosas: asistir á 
formación como emprendedores, gañar o sustento necesario para a supervivencia 
do fogar, xa sexa transnacional ou non, facer fronte aos labores reprodutivos, poñer 
en marcha o plan de empresa, conseguir o capital para abrir o negocio, solucionar 
todos os trámites administrativos, incluídos os relativos aos permisos de residencia, 
resistir aos primeiros momentos de inestabilidade do negocio nos seus inicios, o 
que supón un forte investimento de recursos económicos, de tempo, etc. Cantas 
máis sexan as persoas que se poidan repartir para levar a cabo todas estas tarefas e 
canto máis organizadas estean, mellor. 

A solidariedade familiar, clave para a supervivencia dalgúns negocios 

 “Eu vexo que a miña  nai se sacrifi cou por nós toda a vida. E ben, agora tócame 
a min, non o vexo raro. Non lle vou pedir un soldo se case non alcanza para 
cubrir gastos. Mira, do bar deben saír limpos uns 400 euros ao mes, despois 
de pagar todo. Logo eu saco, das horas de limpeza, outros 400, ben algo máis, 
440 pon na nómina. Saíume isto desde hai 5 meses, de durmir cun matrimonio 
maior, as fi ns de semana. Sábado e domingo durmo con eles, ben non durmo 
moito porque o señor ten problemas de respiración e ten unha bombona de 
oxíxeno (…) e a velliña ten demencia senil (…). Rezo para que non morran 
porque están moi pasados xa, e páganme moi ben, porque por durmir son 
300 euros ao mes. Entón contamos con 1100 euros máis ou menos para vivir 
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as dúas. E non é moito. Vemos que se pechamos e nos dan algo polo traspaso, 
e a miña nai volve ás limpezas pois íamos estar mellor, e traballando moitas 
menos horas”. (Cecilia, arxentina)

Non obstante se a solidariedade familiar na posta en marcha dun negocio é esen-
cial, en ocasións, baixo a escusa de que se trata dunha axuda familiar, pode no 
fondo estar ocultándose un posto de traballo na economía informal. É dicir, que 
moitas veces os negocios familiares, e isto é unha pauta ben coñecida, funcionan 
grazas a que se está aforrando na contratación de empregados/as. Esta estratexia 
familiar para a constitución e continuidade do negocio inmigrante presenta a par-
ticularidade de que na maior parte de casos a forza de traballo é feminina. O cal, 
como xa se puxo de manifesto nalgunhas investigacións anteriores, pode chegar 
a ser prexudicial para as esposas daqueles/as inmigrantes empresarios, que están 
traballando no negocio, pero cuxo traballo non é recoñecido como tal, senón per-
cibido como unha mera “axuda familiar” (Hillman, 1999). O uso de esposas e fillas 
nas empresas familiares como forza de traballo non pagada reproduce os mesmos 
mecanismos de control patriarcal que se levan a cabo no fogar (Phizacklea, 1990). 
Mentres que para as mulleres o traballo no negocio do marido adoita considerarse 
como unha axuda, cando é o esposo o que se ocupa no negocio da muller , tal e 
como puxeron de manifesto algúns estudos, estes fano no “rol de experto”, pero non 
como un soporte dependente, nin como forza de traballo gratuíta (Loscocco, 1991). 
Desta maneira, as estratexias empresariais familiares non sempre benefician por 
igual a todos os membros do fogar, senón que poden ser positivas para uns, pero 
tamén negativas para outros (Oso, 2004).

12. A pequena empresa pode facilitar o equilibrio entre a vida familiar e laboral 

Para algúns dos/as inmigrantes entrevistados, a empresa é percibida como un desa-
fogo ante a dificultade de compatibilizar o traballo produtivo co traballo reprodu-
tivo. Se xa para as mulleres autóctonas se fai complicado compatibilizar as tarefas 
domésticas e de coidado persoal co emprego, a situación pola menor presenza de 
redes de apoio familiar, é máis difícil para as mulleres inmigrantes. Que, ademais, 
teñen máis dificultades económicas para poder custear o traballo dunha persoa 
que coide dos fillos. Esta cuestión foi constatada na literatura sobre autoemprego 
feminino inmigrante onde se mostra como a empresa pode ser unha boa estratexia 
para facer fronte aos problemas de conciliación. Así, o autoemprego facilítalles ás 
mulleres inmigrantes poder coidar dos fillos, posto que supón unha modalidade 
laboral máis flexible que o traballo por conta allea (Phizacklea, 1988; Oso e Villares, 
2005).
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As mulleres contactadas con fi llos en idade de crianza perciben que o negocio fa-
cilita a conciliación familiar e laboral: ausentarse cando os/as nenos/as demandan 
coidados específi cos por enfermidade, adaptar os horarios de entrada e saída do 
negocio, ter os/as fi llos/as no local á saída do colexio, mentres que a nai está traba-
llando, etc. Vexamos como o expresan algunhas das persoas contactadas:

O negocio pode facilitar a conciliación da vida familiar e laboral

 “Ademais pensei que mo podo levar, (principio de frase, non se entende: o 
bebé grita)… na gardaría, tan pequeniño que me dá… Teño pensado levalo 
comigo para a tenda, se os meus pais van estar aquí no verán ao mellor deixo 
con eles pola mañá e lévoo pola tarde para a tenda, e senón comigo, porque 
ademais agora que cando camiñe imos ver que facemos, que facemos cando 
camiñe.” (Sonia, venezolana con tenda de roupa de nenos na Coruña)

Ao longo destas páxinas constatamos como hai unha serie de factores que van ser 
positivos para poder desenvolver a traxectoria empresarial, mentres que outros 
frean ou difi cultan a posta en marcha dun negocio. Desde as difi cultades xurídi-
cas para obter un permiso por conta propia, ata as cargas familiares, pasando polo 
illamento respecto ás redes de contacto de españois, a inexistencia dun enclave ou 
unha economía étnica desenvolvida, a presión dos fogares transnacionais, a nece-
sidade de traballar como asalariado/a para poder manter a familia, estar só/a e non 
dispoñer do apoio dunha parella para poder compatibilizar as responsabilidades 
produtivas, reprodutivas, coa posibilidade de asistir a un curso de formación e de 
verse apoiado por un programa de fomento do autoemprego, etc. O que cómpre 
salientar é que estes condicionantes non son neutros para os/as inmigrantes, senón 
que teñen moitas veces un rostro. É dicir, os/as retornados/as e “falsos/as retorna-
dos/as” adoitan dispoñer de mellores oportunidades para poder desenvolver unha 
traxectoria empresarial (véxase os factores que facilitan o éxito da posta en marcha 
dun negocio), mentres que para os/as inmigrantes estranxeiros/as a apertura dunha 
empresa supón unha longa traxectoria con moitas pedras no camiño, a primeira 
delas é a irregularidade xurídica. A situación é aínda máis difícil para as mulleres, 
moitas delas emigraron soas e son cabeza de familia de fogares transnacionais, polo 
que teñen que enviar remesas ao seu país de orixe, todo iso difi culta aínda máis a 
posta en marcha do proxecto empresarial. A continuación sinálase a modo de resu-
mo estes condicionantes de éxito e fracaso que se poden asociar igualmente co tipo 
de migración: de retorno ou estranxeira. 
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CADRO.8..FACTORES.CONDICIONANTES.DA.TRAXECTORIA.DE.ÉXITO.OU.
FRACASO.NOS.NEGOCIOS.DE.INMIGRANTES.

Factores.que.favorecen.a.traxectoria.empresarial,.máis.presentes.
entre.a.poboación.retornada.ou.“falsos/as.retornados/as”

Factores.que.bloquean.ou.prexudican.a.traxectoria.empresarial,.máis.
presentes.entre.a.poboación.inmigrante.e.sobre.todo.entre.as..

mulleres.que.migran.soas
Ter.a.nacionalidade.española
Estar.en.situación.de.regularidade.xurídica

Estar.en.situación.de.irregularidade.xurídica.
Ter.que.pasar.previamente.polo.traballo.asalariado.para.conseguir.a.
documentación.por.conta.propia

Dispoñer.de.capital.ou.propiedades.no.país.de.orixe Saír.do.país.cunha.débeda.ou.sen.capital.dispoñible.para.investir

Ter.contactos.coa.poboación.española.que.faciliten.conseguir.un.
aval

O.illamento.respecto.ás.redes.de.contacto.con.españois.dificulta.o.
poder.conseguir.un.crédito.

Ter.homologada.a.titulación Non.conseguir.homologar.a.titulación

Contar.co.apoio.das.redes.familiares.e/ou.comunitarias.na.so-
ciedade.de.destino.para.conseguir.aforros,.un.préstamo.informal,.
así.como.para.resistir.os.primeiros.golpes.na.posta.en.marcha.do.
negocio.
Ter.contactos.para.conseguir.socios.transnacionais

Emigrar.só..
Non.dispoñer.dunha.rede.de.apoio.do.colectivo.inmigrante
Ter.familiares.dependentes.no.país.de.orixe.(necesidade.de.envío.de.
remesas)
Non.ter.o.apoio.dun.membro.da.familia.que.poida.dar.estabilidade.
económica.ao.fogar.traballando.como.asalariado.ao.inicio.do.proceso.

Acceder.a.subvencións.(axuda.ao.retornado,.etc)
Poder.acceder.aos.programas.de.axuda.para.emprendedores,.o.cal.
facilita.o.acceso.a.microcréditos
Dispoñer.de.tempo.para.asistir.aos.cursos.de.formación.

Traballar.como.asalariado.e.non.dispoñer.de.tempo.para.poder.aco-
llerse.a.un.programa.de.axuda.para.emprendedores.

Ter.experiencia.en.negocios.similares.no.país.de.orixe Non.ter.experiencia.no.autoemprego
Non.dispoñer.de.formación.empresarial

Ser.capaz.de.reciclar.habilidades.extra-profesionais

Formación.no.ámbito.empresarial

Estar.socializado.desde.a.infancia.no.traballo.por.conta.propia

A.presenza.de.“enclaves.étnicos”.ou.redes.comunitarias.de.
solidariedade
Non.ter.cargas.familiares As.cargas.familiares.na.sociedade.de.destino

A.especialización.da.actividade.do.negocio Poñer.en.marcha.un.negocio.no.marco.dun.mercado.saturado
Non.coñecer.o.mercado.de.traballo.galego

Optar.pola.modalidade.empresarial.da.franquía.ou.da.cooperativa

Fonte: Elaboración propia.

Para finalizar con esta epígrafe cabe sinalar que algunhas das barreiras que teñen os/as 
inmigrantes para montar unha empresa en Galicia, que identificamos durante o noso 
traballo de campo, son ben coñecidas polas entidades bancarias que teñen programas 
de concesión de microcréditos, tal e como se pon de manifesto, por exemplo, no se-
guinte documento de Caixa Galicia. A continuación recollemos algúns dos criterios 
que entran na valoración dos expedientes de solicitude de microcréditos. 
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CADRO.9..PROTOCOLO.DE.ASISTENCIA.PARA.A.SOLICITUDE.DE.
MICROCRÉDITOS.

•. Os/as.solicitantes.deberanse.encontrar.excluídos.no.acceso.a.fi.nanciamento.bancario.ordinario.por.carecer.
de.garantías.ou.avais..

•. Valórase. o. compromiso. persoal. e. a. implicación. do/da. solicitante. no. proxecto:. a. implicación. no. seu.
proxecto.na.medida.en.que.involucra.recursos.persoais,.económicos.(medios.materiais.que.se.incorporan.á.
actividade.como.achega.en.especie.e.achega.de.fondos.propios),.traballo,.tempo,.mobilización.de.apoios.
familiares,.referencias.persoais.e.profesionais.e.outros.apoios.da.súa.rede.de.relacións.sociais..

•. Valórase.a.existencia.de. rede.social.e/ou. familiar.de.apoio.e.a.existencia.de. ingresos.alternativos.na.
unidade. familiar:. valoraranse. positivamente. a. existencia. de. ingresos. alternativos. aos. xerados. pola.
actividade.empresarial,.de.modo.que.a.manutención.e.os.gastos.persoais.non.dependan.en.exclusiva.dos.
ingresos.que.xere.a.actividade.empresarial,.polo.menos.durante.os.primeiros.meses.e.ata.que.a.actividade.
non. se. consolide..Son.moi. vulnerables.os.proxectos.empresariais.de.persoas. con.poucos. recursos.que.
inician.a.actividade.e.que.dependen.en.exclusiva.dos.ingresos.xerados.pola.actividade.para.manter.as.súas.
economías.domésticas.(alugamento.de.vivenda,.alimentación,.etc…).

•. Valórase.a.existencia.dunha.rede.social.e/ou.familiar.que.en.caso.necesario.poida.prestar.apoio.económico.
ao.proxecto;.é.unha.garantía.de.éxito.

•. Tómase. en. consideración. a. motivación. emprendedora. do. solicitante,. con.maiores. garantías. de. éxito.
os. proxectos. promovidos. por. persoas. con.motivación. netamente. emprendedora. que. aqueles. proxectos.
motivados. por. situacións. de. desemprego. prolongadas. de. persoas. que. non. encontran. ningunha. outra.
alternativa.no.mercado.de.traballo,.existindo.tamén.casos.onde.se.recorre.ao.autoemprego.como.última.
alternativa.despois.de.non.encontrar.traballo.por.conta.allea.e.que.teñen.bos.proxectos.empresariais.

•. Tamén.é.necesaria.a.existencia.dunha.oportunidade.de.negocio.que.fundamente.o.proxecto,.así.como.o.
coñecemento.do.mercado.no.cal.se.desenvolverá.a.actividade.e.competencia.ben.identifi.cada..

•. Valoraranse.os.proxectos.nos.cales.o.emprendedor/a.creen.o.seu.propio.posto.de.traballo.e.realizará.os.
procesos.principais.da.actividade,.baseada.nas.súas.habilidades,.formación.e.coñecementos,.experiencias.
laborais. previas. e. competencias. técnicas. e. profesionais. ou. coñecementos. de. xestión. empresarial. e.
capacidade.de.organización..Creará.o.seu.propio.posto.de.traballo.e.realizará.os.procesos.

•. Valóranse.de.forma.positiva.aquelas.actividades.que.se.desenvolven.no.ámbito.da.economía.informal.e.que.
a.solicitude.do.microcrédito.serve.para.apoiar.a.incorporación.desta.actividade.ao.mercado.ordinario..Os.
microcréditos.móstranse.como.unha.ferramenta.moi.útil.para.a.emerxencia,.regularización.e.consolidación.
de.actividades.desenvolvidas.na.economía.informal..

Fonte: Protocolo de asistencia á solicitude de microcréditos –Obra Social Caixa Galicia, 2005.
162



2.6.CONCLUSIÓNS

A decisión de migrar e a elección de Galicia como contexto receptor

Dentro das diferentes motivacións que se esconden tras a decisión de migrar dos 
nosos/as protagonistas pódense diferenciar catro. En primeiro lugar, a crise econó-
mica nos países de orixe (1) materializada na falta dun emprego estable, así como 
na incerteza ante os desexos de prosperar. A migración está fundamentalmente 
determinada pola deterioración da clase media en América Latina. Outro dos fac-
tores que sinalan os nosos/as informantes para explicar a migración cara a Galicia 
é a situación política (2) no contexto emisor. Por un lado a poboación arxentina 
sufriu as consecuencias da mala xestión dos seus dirixentes. Por outro, os/as cuba-
nos/as fan referencia á falta de liberdades do goberno de Fidel Castro. E pola súa 
parte os/as inmigrantes venezolanos están descontentos coa política do goberno de 
Hugo Chávez. En terceiro lugar, a inseguridade cidadá (3) nas sociedades de orixe 
sitúase como unha motivación de peso para iniciar un proxecto migratorio. Tamén 
se detectan casos de persoas que decidiron emigrar en busca dos beneficios do 
Estado de benestar español (4) (xa sexa coa idea de levar a cabo estudos en España 
ou persoas con minusvalidez que carecen das axudas suficientes). 

Na comunidade autónoma galega, contamos cun perfil de poboación inmigrante 
heteroxéneo e condicionado polos lazos deste territorio coa emigración galega. En 
primeiro lugar recibimos retornados/as, é dicir, persoas que naceron en España 
pero que pasaron unha parte importante da súa vida no exterior e que deciden vol-
ver. En segundo lugar descendentes de emigrantes (moitos dos/as cales recupera-
ron a súa nacionalidade española. En terceiro lugar, persoas de nacionalidade es-
tranxeira con vínculos con galegos nas súas sociedades de orixe. En cuarto lugar 
teríamos a inmigración estranxeira que chega a Galicia sen vínculos con galegos 
nas súas sociedades de orixe e que acompaña á tendencia nacional de recepción de 
poboación. E, por último, os/as fronteirizos/as (portugueses/as).

Por tanto, a especificidade de Galicia como contexto migratorio é o configurarse 
como un importante foco de recepción dos/as inmigrantes procedentes de países 
tradicionais da emigración galega. Arxentinos/as, venezolanos/as, uruguaios/as, 
cubanos/as, brasileiros/as... chegan  a Galicia atraídos polas raíces que deixaron 
os seus antepasados. A emigración galega permitiu o establecemento de familias 
transnacionais de galegos, que mantiñan lazos abertos a un e outro lado do Atlán-
tico. En ocasións, para os “falsos/as retornados/as” prodúcese unha reinvención de 
identidades, todo un proceso de fortalecemento dos vínculos de parentesco que os 
unen coas familias galegas. Lévase a cabo unha resignificación ideolóxica, simbóli-
ca e relacional destes lazos en primeira persoa, aínda que fosen os seus pais/nais ou 
avós/as os que deixaron liñas de parentesco e afecto abertas décadas atrás. 
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No que respecta á inmigración que non ten vínculos coa emigración galega, a 
elección de Galicia vén condicionada pola cadea migratoria clásica. En primeiro 
lugar chegan  os/as pioneiros/s das redes migratorias, é dicir, persoas que deciden 
emigrar a Galicia sen ter previamente o contacto dun parente ou coñecido no con-
texto de acollida. Unha vez que os/as pioneiros/as se asentan, os lazos comunitarios 
vanse atando e a rede tecida xera un impulso que se mantén por inercia, aínda que 
as condicións económicas non sexan as esperadas. No caso dos/as pioneiros/as da 
cadea migratoria a elección de Galicia como lugar de destino forxouse xeralmente 
a través dun contacto laboral no país de orixe. 

Outro modo de asentamento en Galicia para os nosos/as informantes é a través do 
reagrupamento familiar. Encontramos diferenzas entre a inmigración de nacio-
nalidade española, que non ten ningún tipo de impedimento xurídico para pro-
ceder ao reagrupamento familiar, e a inmigración estranxeira, que se enfronta a 
importantes obstáculos para poder traer á familia.

No que respecta ao proxecto migratorio da poboación contactada, os retornados/
as e descendentes de emigrantes galegos/as teñen un claro proxecto migratorio 
de asentamento. A migración é percibida como unha estratexia, non temporal, se-
nón de instalación defi nitiva no país de destino. A importante presenza de proxec-
tos de asentamento ten como consecuencia que os/as inmigrantes teñan unha men-
talidade aberta á incorporación social e que para iso despreguen toda unha serie de 
estratexias de instalación na sociedade receptora. 

Os/as inmigrantes de orixe colombiana, senegalesa e peruana contactados/as 
no traballo de campo parecen responder, en maior medida, a un proxecto mi-
gratorio de aforro e retorno: sacrifi carse uns anos en Galicia tratando de aforrar 
o máximo diñeiro posible e así efectuar un regreso exitoso. O diñeiro aforrado in-
vestirase en propiedades ou ben na xeración dalgunha iniciativa empresarial nos 
seus países de orixe. Pero estes proxectos migratorios de retorno vense decelerados 
por diversas difi cultades. Por exemplo, as trabas cara á regularización da situación 
xurídica, a consecución de empregos que permitan xerar unha cantidade de diñeiro 
para o aforro, ou ben ter formado unha familia en Galicia.

Condicións de vida da poboación inmigrante en Galicia: situación xurídica, ac-
ceso á vivenda, tempo de ocio e percepción de discriminación

A regularidade xurídica confi gúrase como o piar mestre da incorporación social 
da poboación inmigrante. Estar en situación regular implica poder acceder a postos 
de traballo regularizados, con contrato, con cotización á Seguridade Social e con 
maiores condicións de negociación. Por tanto, os/as inmigrantes retornados/as e 
“falsos/as retornados/as” teñen uns importantes alicerces para a construción dun 
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exitoso traxecto migratorio. Polo contrario, os/as inmigrantes de nacionalidade 
estranxeira encóntranse nunha situación de vulnerabilidade durante a situación de 
irregularidade xurídica (o temor a ser expulsado do país, o non empadroamento, 
dificultade no acceso á vivenda, a imposibilidade de traballar dentro da economía 
formal, a ausencia de capacidade de negociación, os abusos e a explotación, por 
parte dos empregadores, etc.).

O acceso á vivenda é tamén un paso importante na incorporación social da po-
boación inmigrante. A situación residencial das persoas entrevistadas explícase en 
parte polo proxecto migratorio dos nosos/as protagonistas. Deste modo, as estra-
texias despregadas de aforro para retornar ao país de orixe terán como consecuen-
cia un baixo investimento en vivenda en Galicia, procedéndose a estratexias de 
compartir piso ou alugar cuartos en domicilios, aloxamento en pensións, etc. Polo 
contrario, aqueles/as inmigrantes cun proxecto migratorio familiar, que teña por 
obxectivo a busca da calidade de vida perdida no país de orixe, tenden a instalarse 
nunha vivenda con boas condicións para todos os membros da unidade familiar. 

Os/as inmigrantes de nacionalidade española teñen menos barreiras no acceso á 
vivenda que os de nacionalidade estranxeira. Así, a irregularidade xurídica é, en 
moitos casos, a principal traba para instalarse nunha vivenda de alugamento, xa 
que algúns arrendatarios non queren alugar a irregulares, ou noutros casos é nece-
sario un aval bancario, ou unha nómina para proceder á tramitación do contrato 
de alugamento. Pero o feito de ter a nacionalidade non garante un exitoso acceso á 
vivenda aos/as inmigrantes, debido aos prexuízos por parte dalgúns/has arrenda-
dores/as, que se negan a alugar a un/ha inmigrante ou ben proceden ao establece-
mento de cláusulas desmedidas como desagravio polo arrendo. 

O uso do tempo de ocio para a poboación inmigrante tamén se pode concibir 
como un indicador da súa incorporación social. Esta variable está tamén fortemen-
te ligada ao tipo de proxecto migratorio: os/as proxectos migratorios de aforro e 
retorno aos países de orixe non incluirán unhas pautas de ocio e consumo amplas 
para poder cumprir coa maior brevidade a estratexia de aforro. Ou ben, o feito de 
enviar remesas aos países de orixe para os familiares a cargo dificultará o desen-
volvemento de estratexias de consumo. Nas primeiras fases do ciclo migratorio, 
algúns/has inmigrantes dedican todo o seu tempo o traballo. Pero, unha posición 
máis avanzada no ciclo migratorio, que terá situado ao inmigrante nun estadio so-
cioeconómico máis sólido, permitiralle dedicar máis tempo ao ocio. Detectouse 
que para algúns/has inmigrantes, unha das principais actividades de ocio e tempo 
libre é acudir a asociacións de colectivos de inmigrantes.

O discurso en relación coa percepción de actitudes discriminatorias cara á po-
boación inmigrante permítenos observar como a ponte tecida entre emigración e 
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inmigración benefi cia os colectivos orixinarios dos países de asentamento da emi-
gración galega. Deste modo, os colectivos de inmigrantes orixinarios de Arxentina, 
Uruguai e Venezuela son percibidos como os/as “benqueridos/as” polos nosos/as 
informantes. Outros colectivos de inmigrantes contactados/as, ao longo desta in-
vestigación, como o peruano e o senegalés, aínda que non gozan dunha posición 
vantaxosa, non se perciben tan estigmatizados/as como o colectivo colombiano ou 
marroquí. O discurso recollido pon de manifesto que os/as inmigrantes colom-
bianos/as son os que parecen cargar cun maior estigma. Un imaxinario que asocia 
Colombia co tráfi co de mulleres para a prostitución, as mafi as e o narcotráfi co non 
benefi cia a comunidade colombiana, que observa claramente un rexeitamento por 
parte da poboación autóctona. 

Nivel de estudos e condicións de traballo

Respecto ao nivel de estudos da poboación inmigrante contactada durante o 
traballo de campo conclúese que Galicia conta cun importante capital humano a 
través da recepción da súa poboación inmigrante. Os/as inmigrantes entrevista-
dos/as presentan un nivel de estudos medio-alto e teñen unha extensa traxectoria 
profesional nos seus países de orixe, en moitos casos con ocupacións en postos de 
dirección ou á fronte das súas empresas.

A difi cultade na homologación das titulacións sitúase como unha traba para a 
inserción sociolaboral da poboación inmigrante. Non poder acreditar os méritos 
académicos difi culta o acceso a ocupacións acordes coa súa profesión. O proceso de 
homologación require unha extensa e lenta tramitación que obriga a incorporarse 
nun principio noutras ocupacións. Por todas estas difi cultades, son numerosos/as 
os/as informantes que deciden non homologar as titulacións ou postergar o proce-
so de homologación ata encontrarse nunha posición máis avanzada do ciclo migra-
torio. A necesidade de encontrar un emprego e a falta de tempo para estudar son 
barreiras para a validación. Algúns dos/as retornados/as e “falsos/as retornados/as” 
sérvense da rede familiar existente en Galicia para informarse sobre as difi cultades 
na homologación desde os seus países de orixe. Desta forma, as barreiras na cer-
tifi cación dos méritos académicos e curriculares son coñecidas desde o inicio do 
deseño do proxecto migratorio. 

En relación coa inserción no mercado de traballo a poboación inmigrante encón-
trase coa principal traba da situación xurídica. A regularidade permite acceder a 
un maior abano de empregos con mellores condicións laborais, aos cales non te-
ñen acceso os irregulares. Non dispoñer dos “papeis” non é un impedimento tan 
forte para encontrar un traballo en nichos laborais como son o servizo doméstico, 
coidado persoal e servizos sexuais, que son ocupados polas mulleres na econo-
mía informal. Por tanto, pódese concluír que, ante unha situación de irregulari-
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dade xurídica, as mulleres teñen unha maior probabilidade de encontrar traballo, 
debido á invisibilidade destas ocupacións. A hostalaría tamén se configura como 
un sector de atracción de man de obra en situación de irregularidade, en tanto ca-
mareiro/a, cociñeiro/a ou axudantes durante as fins de semana ou en horario noc-
turno (servindo copas en pubs, discotecas, etc.). Unha posición máis avanzada no 
ciclo migratorio permitirá estabilizar a situación xurídica e permitirá empregarse 
no servizo doméstico ou hostalaría pero na economía formal e con mellores condi-
cións laborais.Tamén se encontran casos de inmigrantes que lograron empregarse 
na profesión de orixe (perruqueiras), ou en empregos de maior cualificación como 
administrativos, etc. Os homes en situación regular ocúpanse en empregos como 
comercial, dependente, transportista, carpinteiro, albanel, pesca, etc. 

Por tanto, os retornados/as e “falsos/as retornados/as” teñen a barreira da regulari-
dade xurídica derrubada no seu acceso ao mercado de traballo galego. Non se ven 
obrigados/as a pasar unha parte importante do seu traxecto migratorio na eco-
nomía somerxida. Pero a busca de emprego tampouco é tarefa fácil para eles. A 
sobrecualificación dos seus perfís dificilmente encaixa nunha realidade do mercado 
de traballo español segmentado e altamente competitivo. Ademais, aínda que se 
conte coa nacionalidade española, teñen dificultades similares que os/as inmigran-
tes de nacionalidade estranxeira: dificultades para a homologación das titulacións, 
imposibilidade de acreditación da experiencia profesional, así como as actitudes 
discriminatorias por parte dos/as empregadores/as. 

Outro dos condicionantes que bloquean a mobilidade laboral ascendente é ter car-
gas familiares. A busca dun equilibrio entre as tarefas produtivas e reprodutivas na 
economía familiar é un impedimento para as mulleres, que en ocasións ven freada 
a mobilidade espacial e a flexibilidade horaria ao longo do traxecto migratorio. As 
“nais soas” si que se encontran nunha situación de maior vulnerabilidade á hora de 
poder acceder a mellores empregos, en comparación coas parellas. Polo contrario, 
aqueles/as inmigrantes que contan cunha rede familiar en Galicia (é o caso dalgúns 
retornados/as e “falsos/as retornados/as”) poden recorrer aos familiares para que os 
apoien no coidado dos/as fillos/as. Tamén encontramos estratexias de inmigrantes 
que reagruparon os avós/as (inactivos) que serven como apoio ás tarefas do fogar.

Itinerarios formativos para emprendedores: ¿onde facer publicidade sobre os 
cursos de formación?

Os/as inmigrantes contactados/as durante este traballo de campo sinalaron como 
puntos para unha exitosa publicidade dos itinerarios formativos os seguintes: di-
ferentes espazos da Administración pública (dependencias municipais (concellos, 
bibliotecas, puntos de información xuvenil, etc.), subdelegacións do Goberno pro-
vinciais, oficinas do INEM, delegacións do Ministerio de Educación, consulados 
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e embaixadas. Tamén a rede de ONG, asociacións de inmigrantes e sindicatos 
refl íctense como bos lugares para promover a formación. Os anuncios en prensa, 
tanto ordinaria como gratuíta (Qué, Metro, A Rúa, etc.), así como as publicacións 
para poboación inmigrante (Latinoamérica Exterior, etc.) son tamén sinalados 
como opcións para facer circular a información. Á cal se engade a publicidade en 
diferentes negocios de titularidade inmigrante (locutorios, ciber, restaurantes, 
etc.) 

Difi cultades na asistencia aos cursos de formación e demandas para os seus con-
tidos

En primeiro lugar, a irregularidade xurídica perfílase como o principal obstáculo 
para iniciar un curso de formación en emprendemento. A barreira xurídica difi culta 
ir adquirindo durante o tempo de estadía en Galicia as ferramentas necesarias para 
desenvolver posteriormente unha estratexia de autoemprego. Desta maneira, para 
os/as inmigrantes que teñen que pasar un período de tempo na nosa Comunidade 
Autónoma ata que conseguen “os papeis”, a posta en marcha dun negocio ralentí-
zase. Se un/a retornado/ha, que dispón da nacionalidade española, pode pensar 
en chegar a terras galegas e ao pouco tempo asistir a un programa de formación e 
montar unha empresa, un/ha inmigrante que entra como turista e posteriormente 
cae na irregularidade, terá que vivir unha longa traxectoria ata que poida poñer en 
marcha un negocio, traxectoria que pasa, en primeira instancia, polo traballo por 
conta allea.

En segundo lugar, a difi cultade en compatibilizar o traballo cos horarios dos cur-
sos confi gúrase como un atranco para a asistencia. A heteroxeneidade nas nece-
sidades de adecuación dos horarios para a poboación inmigrante vén dada prin-
cipalmente polo tipo de emprego desenvolvido. Pódese recomendar realizar tres 
quendas de horarios de cursos de formación: diúrno, nocturno e en fi n de semana 
de forma intensiva. Deste modo eliminaríase a difi cultade de asistencia para a po-
boación interesada neste tipo de formación. 

As responsabilidades familiares supoñen unha traba para a realización dos cur-
sos. As mulleres autóctonas tamén se encontran con estes problemas para deixar 
cuberto o coidado de familiares dependentes coa fi nalidade de acceder a calquera 
tipo de formación, as mulleres inmigrantes encóntranse nunha situación de maior 
vulnerabilidade, xa que, na maioría dos casos, carecen dunha rede de apoio familiar 
e informal que as apoie nas tarefas de coidado. A adxudicación dunha axuda de 
“cheque-asistencial” que fi nancie a asistencia aos familiares dependentes, durante 
a ausencia das mulleres, é igualmente esencial para garantir a súa presenza, nos 
itinerarios do Proxecto Equal Convive +.

168



A poboación inmigrante en canto aos contidos dos cursos de formación en em-
prendemento demandan o seguinte: formación en habilidades de xestión xurídi-
ca e conceptos básicos de contabilidade (1) para o manexo da empresa a través 
da edición duns materiais didácticos, a modo de glosario, onde se especifiquen as 
definicións de termos relativos a carga impositiva, contratación, etc. Dar a coñecer 
os servizos que ofrecen as diferentes administracións (2) estatais, autonómicas, 
provinciais e locais, cámaras de comercio, federacións sectoriais autonómicas, etc., 
para as PEMES, coa finalidade de que conten coa información sobre a rede e os 
recursos dispoñibles. En terceiro lugar, o deseño dun plan de viabilidade (3) de 
empresa que se adapte ás necesidades do mercado galego para minimizar os riscos 
da apertura do negocio. 

Unha das principais demandas dos/as inmigrantes é a individualización dos iti-
nerarios en canto a horarios e contidos. A programación de titorías personaliza-
das na elaboración dos programas formativos recóllese como algo necesario. Unha 
maior dedicación do curso a estes encontros individualizados podería contribuír á 
configuración dun plan de empresa máis sólido. A adaptación individual dos con-
tidos formativos ás características da futura actividade empresarial (tamaño, sector, 
capital, empregados, lugar de localización, etc.) constitúese como elemento funda-
mental para un mellor aproveitamento da formación recibida. 

A motivación cara á posta en marcha da empresa

Ao longo do traballo de campo realizado puxéronse de manifesto dúas tendencias 
na motivación cara á posta en marcha da empresa: por un lado, concíbese o negocio 
como unha estratexia de refuxio ante unha mobilidade descendente e por outro 
lado, o negocio como unha continuidade da profesión desenvolvida en orixe. 

O acceso ao mercado de traballo para a poboación inmigrante en Galicia está limi-
tado basicamente aos sectores de servizo doméstico e coidados, hostalaría, cons-
trución, etc., a través de empregos con salarios baixos, e malas condicións laborais, 
mentres que o perfil educativo da poboación inmigrante en Galicia responde a titu-
lacións correspondentes a estudos medios e superiores. Por esta razón a inserción 
laboral en Galicia vívese como un proceso de mobilidade descendente moi acusado. 
Para estas persoas a vía empresarial é recollida como unha estratexia de refuxio 
ou de resistencia ante unha traxectoria laboral bloqueada no mercado de traba-
llo galego. Esta estratexia do autoemprego como refuxio ten distintas vertentes: (a) 
o refuxio debido a unha situación de explotación sociolaboral; (b) o autoemprego 
como refuxio ante unha sobrecualificación profesional; (c) a empresa como parte 
integrante do proxecto migratorio desde os inicios, para “non caer” no mercado 
de traballo secundario; e (d) o autoemprego como a loita en contra da posición 
avanzada no ciclo de vida.
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Condicionantes do éxito ou fracaso dos negocios

Un dos principais factores que explican porqué hai inmigrantes que teñen máis fa-
cilidades que outros/as para montar un negocio en España e en concreto en Galicia 
é a lexislación en materia de estranxeiría. A obtención dun permiso de traballo 
por conta propia en España debe estar precedido pola modalidade de permiso por 
conta allea, polo que a empresa étnica non parece ser unha vía de acceso á regulari-
dade xurídico- administrativa para os estranxeiros en España. Así os/as inmigran-
tes de nacionalidade española teñen máis vantaxe á hora de montar un negocio. Re-
tornados/as e “falsos/as retornados/as” non teñen que pasar polo período de tempo 
necesario pola categoría de empregado por conta allea, mentres que a poboación 
estranxeira ten que dilatar no tempo a posta en marcha da empresa.

A segunda das principais barreiras para a posta en marcha de negocios, tanto por 
negocio parte de inmigrantes estranxeiros/as como de retornados/as ou “falsos/as 
retornados/as”, é o acceso ao capital para o investimento inicial. Os/as inmigran-
tes contactados/as ao longo do traballo de campo, perciben que a barreira principal 
é a difi cultade na consecución dun aval crediticio nun país onde o teu historial 
bancario é descoñecido, onde careces de propiedades e dunha rede de solidarieda-
de familiar que te ampare. Os/as inmigrantes de nacionalidade estranxeira teñen 
máis difi cultades, que os retornados/as ou “falsos/as retornados/as”, posto que as 
redes de solidariedade familiar están aínda menos estruturadas para a obtención 
de avais. 

Durante a investigación recolléronse diversas fontes para conseguir os recursos para 
o investimento inicial. En primeiro lugar, o capital procedente do aforro e venda 
no país de orixe. Esta parece ser unha pauta común entre os/as arxentinos/as e ve-
nezolanos/as empresarios/as, descendentes de galegos/as, chegados desde fi nais da 
década dos 90, froito das crises económicas nestes dous países. É suxestivo citar que 
non só retornan as persoas, senón tamén os capitais. Se no seu día Galicia perdeu 
un importante capital humano hoxe en día está recibindo unha inxección, non só 
de persoas que regresan cunha elevada formación, senón igualmente de ingresos.

Outra estratexia de obtención do monto necesario para a apertura do negocio é 
a través da acumulación de diñeiro no país de destino. Esta estratexia de aforro 
supón ter que pasar un longo período de tempo traballando como asalariado ata 
que se poidan asumir os custos que supón o investimento. O feito de ter cargas 
familiares difi culta o proceso de aforro: a presión do fogar transnacional bloquea 
a acumulación de capital. Os/as inmigrantes retornados/as e “falsos/as retornados/
as” vense tamén benefi ciados neste proceso posto que contan con redes de solida-
riedade familiar en Galicia que facilitan o aloxamento e fan que a carga económica 
non sexa tan pesada. Así se pode ir potenciando a capacidade de aforro. 
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As subvencións e microcréditos son outra das fontes de financiamento dos/as 
empresarios/as contactados/as. O feito de poder acceder a capital para o investi-
mento inicial sen necesidade dun aval é unha importante barreira derrubada para 
o empresario inmigrante máis vulnerable. Ademais, na xeneralidade dos casos, o 
microcrédito vai acompañado do requisito de pasar pola formación en habilidades 
empresariais e a solidez do plan de viabilidade empresarial. Desta maneira, mini-
mízanse os riscos do autoemprego, posto que non só se dispón dun aval bancario 
senón tamén da seguridade que dá ter un plan de empresa asesorado e cunhas 
certas garantías de viabilidade. 

As persoas que dispoñen dunha posición máis avanzada no ciclo migratorio, ou 
ben os/as inmigrantes que contan cun salario estable dentro da unidade familiar, 
poden recorrer á solicitude de préstamos bancarios ordinarios. 

Nalgúns casos detéctanse estratexias de obtención de parte do capital a través de 
redes de solidariedade étnico-familiares. Esta axuda pode tomar forma de capital 
líquido ou ben de compra de material necesario para o negocio. Ante as dificulta-
des da obtención do diñeiro, algúns inmigrantes afrontan o investimento grazas ao 
financiamento mediante contactos informais. Aínda que en Galicia, non encon-
tramos a presenza de asociacións de crédito inmigrante que si se observan entre 
algúns colectivos étnicos noutros contextos cunha presenza migratoria máis asen-
tada. As redes de solidariedade étnico-familiar si son usadas polos retornados/as e 
“falsos/as retornados/as”. Esta solidariedade plásmase en diversas formas: aval por 
parte dun familiar autóctono, cesión dun local para desenvolver a actividade, aluga-
mento máis económico do local onde aloxar ou manter os/as inmigrantes durante 
os primeiros meses de asentamento. 

Unha forma nova de obtención do monto para o investimento é a constitución de 
empresas con capital transnacional. Os emigrantes residentes en Galicia desenvol-
ven toda a actividade de xestión da empresa con capital propio e cun ou máis socios 
en países de orixe. Estes socios son contactados/as a través de amigos/as, familiares 
ou empresas de franquía, que inxectan capital ao negocio pero sen emigrar. A difi-
cultade de investimento nos países de orixe facilita estas sociedades transnacionais. 
É o caso dalgunhas das empresas de titularidade venezolana contactadas. 

O terceiro condicionante do éxito do negocio é a experiencia na actividade que 
se vai desenvolver. Nalgúns casos os/as empresarios/as que montaron unha em-
presa similar á rexentada en orixe, ou ben, no ámbito da súa profesión, gozan de 
vantaxes na posta en marcha do proxecto empresarial. O coñecemento das técnicas 
e habilidades necesarias para o desempeño da ocupación minimizará os riscos da 
apertura do negocio. Por outro lado, algúns/has dos/as inmigrantes contactados/
as puxeron en marcha estratexias de “reciclaxe” de habilidades extraprofesionais. 
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Deste modo, coñecementos que eran afeccións ou actividades nas cales os nosos/as 
protagonistas teñen certa experiencia, pero que non constituíron a súa profesión no 
país de orixe, tomaron a forma de plan de empresa coa migración. 

En cuarto lugar, outra barreira ao éxito empresarial é a falta de habilidades en 
xestión empresarial, debido ao nivel educativo pero tamén á experiencia previa. 
Unha das características que presentan moitos/as dos retornados/as fi llos/as de 
emigrantes galegos/as é que, desde a infancia, tiveron a oportunidade de adquirir 
unha serie de habilidades no traballo por conta propia, grazas á socialización no 
negocio familiar. 

En quinto lugar, a inserción dos/as inmigrantes nunha rede comunitaria de con-
tactos trae consigo unha serie de benefi cios para o progreso do negocio. As redes 
sociais e a presenza de “enclaves” étnicos son tamén un factor determinante á hora 
do éxito dos negocios. Estas redes actúan como mecanismos para facilitar os trá-
mites que se requiren á hora de abrir a empresa: información e consellos sobre xes-
tións administrativas, avais bancarios, etc. Estas redes comunitarias tamén poden 
xerar novos espazos de consumo, constituíndose algúns negocios como para toda a 
comunidade en canto referente na parte de consumo.

En sexto lugar, a especialización da actividade é tamén un factor que pode con-
dicionar o éxito do negocio. A poboación inmigrante pode propoñerse abrir unha 
empresa cunha actividade dirixida a un mercado aberto ou ben á poboación in-
migrante. No caso de actividades desenvolvidas para unha clientela máis ampla 
(autóctona e inmigrante) é necesario desenvolver un sólido plan de viabilidade que 
permita coñecer a saturación de determinados mercados e o lugar de implantación 
do negocio. A empresa con produtos étnicos pode ser un elemento que xogue de 
maneira positiva nun mercado, xa de por si saturado de múltiples negocios. Non 
obstante, limitarse á economía étnica pode reducir as posibilidades de crecemento 
do negocio. 

En sétimo lugar, o sistema de franquías está sendo implantado tamén pola po-
boación inmigrante en Galicia. Este sistema presenta vantaxes que amortecen os 
riscos da iniciativa empresarial, para o inmigrante descoñecedor do mercado gale-
go, xa que se trata dun negocio que xa foi probado e optimizado polo franquiador e 
polo público en xeral, que poden ter liñas de crédito propias. 

En oitavo lugar, ao longo do traballo de campo realizado son escasos os exemplos 
de inmigrantes que optasen pola modalidade de cooperativa. Esta forma de orga-
nización permite unir persoas de poucos recursos que se encontran nunha situa-
ción similar para aproveitar as vantaxes dunha operación máis efi ciente.
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Por último, outro dos factores que dificultan en gran medida a posta en marcha 
dun negocio son as cargas familiares. O feito de ter familiares dependentes no país 
de orixe (deixar os/as fillos/as, ou ben ter que enviar diñeiro aos pais, etc.) dificul-
ta o aforro e, consecuentemente, dilata no tempo a constitución da empresa. Así, 
a familia transnacional non parece ir parella a unha rápida elección da estratexia 
de autoemprego. De forma contraria, a presenza de familiares en Galicia que se 
encontran en idade de traballar facilita a posta en marcha do negocio. De feito, en 
moitas ocasións, a solidariedade familiar é imprescindible para poder levar a cabo 
a estratexia empresarial. Non obstante, se a solidariedade familiar na posta en mar-
cha dun negocio é esencial, en ocasións, baixo a escusa de que se trata dunha axuda 
familiar, pode no fondo estar ocultando un posto de traballo na economía informal. 
É dicir, que moitas veces os negocios familiares, e isto é unha pauta ben coñecida, 
funcionan grazas a que se está aforrando na contratación de empregados. Esta es-
tratexia familiar para a constitución e continuidade do negocio inmigrante presenta 
a particularidade de que na maior parte de casos a forza de traballo é feminina. 

Para aqueles/as inmigrantes con fillos/as pequenos/as, a empresa é percibida como 
un desafogo ante a dificultade de compatibilizar o traballo produtivo co traba-
llo reprodutivo. Se xa para as mulleres autóctonas se fai complicado conciliar as 
tarefas domésticas e de coidado persoal co emprego, pola menor presenza de redes 
de apoio familiar, a situación é máis difícil aínda para as inmigrantes, que, ademais, 
teñen máis dificultades económicas para poder custear o traballo dunha persoa que 
coide dos fillos. 
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.FICHA.TÉCNICA.DE.REALIZACIÓN.DO.TRABALLO.DE.CAMPO

1. Ámbito A Coruña e área metropolitana; Vigo e área metropo-
litana; Santiago de Compostela e área metropolitana; 
Pontevedra e área metropolitana

2. Universo Poboación inmigrante (nacionalidade española ou 
estranxeira), empresarios ou emprendedores poten-
ciais

3. Mostra deseñada 
segundo estes perfís:

50 entrevistas

a. Inmigrantes ou retornados, cunha experiencia empresarial en Galicia de 
éxito, homes ou mulleres, preferentemente de orixe arxentina, venezolana, 
colombiana ou marroquí

b. Inmigrantes ou retornados, cunha experiencia empresarial en Galicia de fra-
caso, homes ou mulleres, preferentemente de orixe arxentina, venezolana, 
colombiana ou marroquí

c.  Inmigrantes ou retornados, sen experiencia empresarial previa en Galicia, 
homes ou mulleres, en situación de maior vulnerabilidade15, preferentemen-
te de orixe arxentina, venezolana, colombiana ou marroquí

d. Inmigrantes ou retornados, sen experiencia empresarial previa en Galicia, 
homes ou mulleres, en situacion de menor vulnerabilidade, preferentemen-
te de orixe arxentina, venezolana, colombiana ou marroquí

e. Inmigrantes ou retornados, homes ou mulleres, preferentemente de orixe 
arxentina, venezolana, colombiana ou marroquí, que participasen anterior-
mente nalgún programa de emprendedores levado a cabo en Galicia

4. Mostra selecciona-
da total

50 entrevistas

Homes 20 entrevistas
Mulleres 30 entrevistas
Empresarios 25 entrevistas
Non empresarios 25 entrevistas
Nacionalidade española 
(retornados)

22 entrevistas

Nacionalidade  
estranxeira

28 entrevistas

15  No apartado metodolóxico descríbese minuciosamente os indicadores de vulnerabilidade ma-
nexados para a selección dos entrevistados.
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País de orixe
Arxentina 16 entrevistas
Venezuela 9 entrevistas
Uruguai 5 entrevistas
Colombia 4 entrevistas
Cuba 3 entrevistas
Perú 3 entrevistas
Brasil 4 entrevistas
Marrocos 3 entrevistas
Senegal 1 entrevistas
Outros 2 entrevistas
5. Metodoloxía Entrevistas en profundidad semi-dirixidas
6. Data de realización 
do traballo de campo

01-12-2005/30/01/2006

180










