À semelhança de outros fenómenos sociais, há em torno da imigração alguns mitos que se têm vindo a criar. Há erros de
perceção comuns que tendem a distorcer os factos e os números da imigração. Com a Coleção Imigração em Números o
Observatório das Migrações procura contribuir para a desconstrução de falsas perceções com factos baseados em
sustentação estatística. Sintetizam-se aqui alguns desses factos da imigração em Portugal e que realçam, nomeadamente,
alguns dos contributos dos imigrantes para a demografia. Visite-nos em www.om.acm.gov.pt

Sabia que Portugal se encontra
numa situação de fragilidade
demográfica, agravada por os
seus saldos migratórios já não
compensarem os saldos naturais
negativos?
Sabia que Portugal tem-se
assumido sempre como
um país de migrações,
flutuando entre períodos
em que as saídas de
portugueses suplantam a
entrada de estrangeiros e
períodos em que recebe
mais imigrantes?

Saldos populacionais anuais: total, natural e migratório, entre 1991 e 2015
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Fonte: Estatísticas de nados-vivos, óbitos e Estimativas anuais da população, INE

Pirâmide etária da população portuguesa e estrangeira, em 2014
Anos
85 e mais anos
80 - 84 anos
75 - 79 anos
70 - 74 anos
65 - 69 anos
60 - 64 anos
55 - 59 anos
50 - 54 anos
45 - 49 anos
40 - 44 anos
35 - 39 anos
30 - 34 anos
25 - 29 anos
20 - 24 anos
15 - 19 anos
10 - 14 anos
5 - 9 anos
0 - 4 anos

Homens

Mulheres

Estrangeiros
Portugueses

Sabia que a população
estrangeira residente em
Portugal é tendencialmente mais
jovem que a população de
nacionalidade portuguesa e com
maior expressão nas idades
ativas?
Sabia que a imigração tem
permitido contrabalançar os
efeitos do envelhecimento
demográfico português?
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Fonte: Estatísticas anuais da população residente 2014, INE

E sabia que os estrangeiros em Portugal têm sido
responsáveis pelo incremento dos nascimentos,
atenuando o saldo natural negativo do país?

Taxas de natalidade e de fecundidade das
populações de nacionalidade portuguesa e
estrangeira,
em 2013 e 2014 (em 2014
permilagem)
2013
Portuguesa

Estrangeira

Portuguesa

Estrangeira

Taxa Bruta de Natalidade Masculina %0*

15,8

31,8

15,8

30,9

Taxa Bruta de Natalidade Feminina %0**

14,3

36,0

14,3

35,4

Taxa de Fecundidade Geral Feminina %0***

33,1

51,0

33,4

51,0

Fonte: Estatísticas demográficas e Estimativas Anuais da População Reside, INE
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