www.om.acm.gov.pt / om@acm.gov.pt

JANEIRO DE 2021

NEWSLETTER
Observatório das Migrações
Balanço OM 2020
Nesta newsletter OM passamos em revista as principais atividades da Equipa do Observatório das
Migrações (OM) que marcaram o ano de 2020. Com o mote Migrações em Mudança: conhecer mais para
agir melhor, 2020 foi um ano de aprofundamento e sistematização dos indicadores de integração de
imigrantes e de refugiados, e de reflexão e partilha do conhecimento sobre migrações.
Num ano de uma nova realidade de trabalho com uma pandemia mundial, o Observatório das Migrações
apostou numa presença mais virtual, com atualizações permanentes no site www.om.acm.gov.pt e
dinamização das redes sociais, lançamento de publicações digitais e participação e organização de
Webinars.
Mantendo os objetivos de estimular a prática de investigação-ação na vertente da gestão e integração dos
fluxos migratórios para Portugal e de monitorizar as políticas para imigrantes e refugiados, em 2020 o OM
reforçou as suas linhas editoriais com novas publicações. Destaque para novas publicações na Coleção
Imigração em Números: o Relatório do Asilo # 1 – Entrada, acolhimento e integração de requerentes e
beneficiários de proteção internacional em Portugal de Catarina Reis Oliveira; o Boletim Estatístico OM #6 –
Literacia e Sucesso Escolar dos Estudantes Imigrantes, de Rita Monteiro; e o Relatório Estatístico Anual
2020 – Indicadores de Integração de Imigrantes, de Catarina Reis Oliveira. A Coleção Estudos OM ganhou
um novo volume – Estudo 66 – Diversidades, Espaço e Migrações na Cidade Empreendedora, com
coordenação de Maria Manuela Mendes, Nuno Oliveira e José Mapril – e a Coleção de Teses OM um novo
volume, a Tese 52 – A violência sexual e de género nos campos de população refugiada: Enquadramento e
análise legal de Tatiana Morais.
O OM dinamizou também este ano um momento de debate e reflexão, mobilizando o diálogo entre
investigadores, decisores políticos e representantes de organizações da sociedade civil, estreando-se na
organização de um Webinar em direto a partir do Salão Nobre do INE no 18 de dezembro, Dia Internacional
dos Migrantes (conheça aqui o balanço deste Webinar OM).
Continue a partilhar as suas novidades académicas através do email om@acm.gov.pt e acompanhe-nos no
sitio www.om.acm.gov.pt e na página do Facebook https://www.facebook.com/observatoriodasmigracoes
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Imigração em Números: sistematização e análise de informação estatística
O Observatório das Migrações (OM) tem entre as suas atribuições “recolher, sistematizar e analisar
informação estatística e administrativa de fontes nacionais e internacionais respeitantes ao fenómeno da
imigração, nomeadamente os indicadores de integração de imigrantes” (alínea a) do artigo 2º da
Deliberação n.º 1243/2016, de 8 de agosto), atribuição essa que concretiza nomeadamente medidas de
planos de ação para a integração de imigrantes (antes a medida 4 do II Plano para a Integração de
Imigrantes 2010, depois medida 6 do Plano Estratégico para as Migrações em implementação até ao final
de 2020) e desde 2019 também a primeira medida do objetivo 1 do Plano Nacional de Implementação do
Pacto Global das Migrações.
Procurando aprofundar a sistematização e análise de informação estatística e administrativa de fontes
nacionais e internacionais relativas à integração de imigrantes em Portugal, o OM tem desenvolvido a
sistematização e análise de informação estatística, publicando esse trabalho na Coleção Imigração em
Números, lançada em 2014 com coordenação científica de Catarina Reis Oliveira.
Em 2020 o OM reforçou esta coleção, com novas publicações – Relatório do Asilo # 1 – Entrada,
acolhimento e integração de requerentes e beneficiários de proteção internacional em Portugal de Catarina
Reis Oliveira; o Boletim Estatístico OM #6 – Literacia e Sucesso Escolar dos Estudantes Imigrantes, de Rita
Monteiro; e o Relatório Estatístico Anual 2020 – Indicadores de Integração de Imigrantes, de Catarina Reis
Oliveira – e novas edições de sensibilização e comunicação estatística – 1 nova Infografias OM – Imigrantes
em Portugal: Retrato em Números, de Catarina Reis Oliveira e Natália Gomes.
Entre as novidades de 2020 destacam-se:
Relatório do Asilo # 1 – Entrada, acolhimento e integração de requerentes e
beneficiários de proteção internacional em Portugal de Catarina Reis Oliveira,
maio de 2020: Este primeiro relatório estatístico do asilo do OM promove a
sistematização e análise de dados estatísticos e administrativos, de fontes
internacionais e nacionais, para informar decisores políticos e sensibilizar a opinião
pública, combatendo mitos e estereótipos através de factos e dados, e contribui
para a concretização do estipulado na Resolução da Assembleia da República n.º
292/2018 que recomenda a elaboração e apresentação de um relatório anual
sobre a política de asilo em Portugal. Reconhecendo que o volume de pessoas
deslocadas contra a sua vontade atingiu nos últimos cinco anos valores inéditos no
mundo, com muito rápida evolução, e que Portugal não esteve alheio a esta nova
realidade migratória, tendo-se densificado também a entrada de requerentes e
beneficiários de proteção internacional no país, este primeiro relatório estatístico
do asilo tem como período de referência os anos entre 2014 e 2019. O relatório
foca a análise nos dados de fontes internacionais (e.g. ACNUR, EUROSTAT) e nos
dados administrativos de fontes nacionais que acompanham o processo (e.g. SEF,
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ISS, ACM), para salientar as principais tendências e características
sociodemográficas dos requerentes e beneficiários de proteção internacional em
Portugal e a realidade do acolhimento e da integração daqueles que obtêm
acompanhamento social no país. O melhor conhecimento acerca da entrada, do
acolhimento e da integração dos requerentes e beneficiários de proteção
internacional é essencial para a definição e aprofundamento de políticas públicas,
sendo porém desafiado pela falta de dados disponíveis e pela dispersão de
informação por múltiplas instituições com critérios distintos de recolha. O relatório
sinaliza os desafios que se colocam à monitorização sistemática da realidade do
asilo em Portugal e responde a lacunas de compreensão de como se processa e
evolui a entrada, o acolhimento e a integração de requerentes e beneficiários de
proteção internacional ao longo dos anos em Portugal. Este primeiro Relatório
Estatístico do Asilo (2020) encontra-se disponível aqui e o sumário dos principais
resultados aqui.
Relatório Estatístico Anual 2020 – Indicadores de Integração de Imigrantes, de
Catarina Reis Oliveira, dezembro de 2020: no Dia Internacional dos Migrantes, 18
de dezembro, o OM lançou o quinto volume dos Relatórios Estatísticos Anuais da
Coleção Imigração em Números. Neste relatório são analisados 312 indicadores
acerca da integração de imigrantes, distribuídos por quinze dimensões analíticas de
47 fontes de dados administrativos e estatísticos (32 fontes nacionais e 16
internacionais). O relatório de 2020 volta a assumir a integração como um processo
multidimensional, caracterizando a situação dos estrangeiros residentes em
Portugal por comparação aos nacionais em várias áreas. Em cada uma das quinze
dimensões de integração consideradas (e.g. educação e qualificações,
aprendizagem da língua portuguesa, trabalho, inclusão e proteção social,
demografia, habitação, saúde, recenseamento eleitoral, sistema de justiça,
discriminação de base racial e étnica, remessas, e acesso à nacionalidade) procedese a uma análise comparada dos indicadores em Portugal com os restantes países
europeus ou, quando possível, por comparação aos países da OCDE, recorrendo
aos Migrant Integration Indicators do EUROSTAT. Este novo relatório estatístico
anual de indicadores de integração de imigrantes (2020) está disponível aqui e o
sumário das principais tendências aqui.
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Em março de 2017 o OM lançou a
edição de Boletins Estatísticos OM
com disseminação de compilações
estatísticas de dados oficiais nacionais
e internacionais sobre temas de
trabalho do OM.
Em 2020 o OM lançou um novo Boletim Estatístico: Boletim Estatístico OM #6 –
Literacia e Sucesso Escolar dos Estudantes Imigrantes, de Rita Monteiro,
edição que assinala o Dia Internacional dos Estudantes, 17 de novembro de
2020: Boletim Estatístico focado no tema da literacia e do sucesso escolar dos
imigrantes, recorrendo a indicadores internacionais disponíveis do Programme
for International Student Assessment (PISA), com foco nos resultados de
Portugal, e a dados administrativos nacionais acerca do aproveitamento escolar
dos alunos estrangeiros. Boletim Estatístico OM #6 disponível aqui.

Com a missão de informar e sensibilizar para os temas da imigração, o Observatório das Migrações (OM)
lançou, em janeiro de 2018, mais uma rubrica de comunicação estatística: “Infografias da Imigração”. Este
espaço pretende assumir-se como um repositório de infografias sobre a imigração em Portugal, que
tenham na sua base indicadores de integração de imigrantes sistematizados por este Observatório, na
sua Coleção Imigração em Números. Em 2020 o OM lançou uma nova Infografia da Imigração:

Infografias OM – Imigrantes em Portugal: Retrato em Números, de
Catarina Reis Oliveira e Natália Gomes (conceção gráfica de Carlos Cravo) de
janeiro de 2020, com dados dos indicadores de integração de imigrantes
sistematizados e analisados nos relatórios estatísticos anuais da Coleção
Imigração em Números do OM.
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Publicações OM de 2020
Nos últimos 18 anos o Observatório foi consolidando várias linhas editoriais para melhor dar visibilidade ao
seu trabalho, cumprindo a sua atribuição de “promover publicações através das diversas linhas editoriais do
OM, em suporte físico e digital, relativos aos estudos e demais atividades de produção científica do OM”
(alínea o) do artigo 2º da Deliberação n.º 1243/2016, de 8 de agosto). Em 2020, as duas coleções mais
antigas do Observatório somaram novos volumes: a Coleção Estudos ganhou o volume 66 e a Coleção de
Teses o volume 52.

Coleção Estudos
ESTUDO OM 66: Diversidades, Espaço e Migrações na Cidade Empreendedora, com
coordenação de Maria Manuela Mendes, Nuno Oliveira e José Mapril, de
dezembro de 2020: Este estudo procurou lançar um novo olhar sobre a diversidade
cultural numa dupla perspetiva: por um lado, como é que esta é organizada nos
espaços urbanos centrais e, por outro lado, como se articula com expressões e
regimes espaciais particulares. O estudo analisa várias modalidades através das
quais a diversidade, de um tipo cosmopolita, integra certos espaços do tecido
urbano, sendo nesse âmbito solicitada por decisores políticos e utilizada
estrategicamente por empreendedores de origem imigrante. A investigação levada
a efeito sustentou-se numa abordagem qualitativa e incidiu sobre os mecanismos e
estratégias para a acomodação da diversidade cultural no espaço local, explorando
quer a vertente das experiências quotidianas e dos encontros culturais quer os
aspetos estratégicos e deliberativos das redes de governança local e da diversidade
de atores presentes nos territórios analisados: Lisboa e Porto. O livro estende-se por
7 capítulos, sendo que no primeiro procede-se a um balanço sobre as principais
perspetivas teóricas e trabalhos empíricos nacionais e internacionais em que se
entrecruza espaço urbano, migrações e diversidade. No capítulo dois, descreve-se a
história da presença de populações imigrantes nas cidades de Lisboa e Porto; de
seguida, analisam-se as políticas, programas e medidas da diversidade e com
impacto, principalmente na escala local (capítulo 3); no quarto capítulo, analisam-se
os repertórios dos principais protagonistas das mudanças em curso: os
comerciantes de origem imigrante e os gentrificadores; seguidamente, faz-se uma
reflexão em torno dos principais processos recentes de transformação urbana nas
cidades de Lisboa e Porto (Capítulo 5); e no capítulo seis cruzam-se as narrativas
produzidas pelos atores institucionais (políticos e técnicos das autarquias,
associações de imigrantes, ONGs, entre outros) e atores sociais (comerciantes de
origem imigrante e gentrificadores) em torno da diversidade. Por último, este livro
encerra com um capítulo final que procura fazer uma síntese articulada em torno
principais conclusões-chave desta pesquisa e apresentam-se algumas pistas em
termos de recomendações para o desenho de políticas, programas e projetos à
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escala local e que respondam aos principais desafios elencados nesta investigação e
que sejam capazes de intersectar as questões da diversidade, migrações e das
dinâmicas de transformação do espaço urbano. Estudo OM 66 disponível aqui e
sumário aqui

Coleção Teses
TESE OM 52: A violência sexual e de género nos campos de população
refugiada: Enquadramento e análise legal, de Tatiana Morais, janeiro de
2020: esta dissertação de mestrado versa sobre a temática da Violência Sexual e
de Género (VSG) nos campos de população refugiada. Uma vez que a temática
tem escassa bibliografia lusófona, foram analisados dois estudos desenvolvidos
no terreno: um dos estudos foi desenvolvido por Yonas Gebreiyosus no campo
de população refugiada de Mai Ayni na Etiópiam, e o outro estudo foi
desenvolvido por Claire Waithira Mwangi no campo de população refugiada de
Kakuma no Quénia. A Tese não procurou fazer o diagnóstico acerca da situação
da população refugiada, uma vez que há estudos recentes, projetos e pesquisas
desenvolvidos por ONGs que, desde a década de 1980, focam a questão da
Violência Sexual e de Género, e permitem ter uma noção da realidade vivida
pela população refugiada em todas as fases do ciclo de refúgio. O que a Tese
procurou foi refletir sobre uma hipotética resposta a dar aos casos de VSG que
ocorreram nos campos de população refugiada, enveredando por uma solução
de iure constituendo. Para tanto, foca na resposta dada quer pelo sistema de
justiça estadual quer pelo sistema de justiça tradicional, de que constitui
exemplo a Shimgelena (à qual recorre uma parte da população refugiada no
campo de Mai Ayni na Etiópia) e a Maslaha (à qual recorre uma parte da
população refugiada no campo de Kakuma no Quénia), e estabelecer um
paralelo com os modelos de justiça retributiva e justiça restaurativa, analisando
qual a possibilidade de a Etiópia e de o Quénia integrarem a mediação penal
(um dos mecanismos da justiça restaurativa) no seu sistema de justiça penal
formal, tal como acontece em Portugal, por exemplo. É com base no
paralelismo entre os modelos em análise que o estudo explorou uma possível
solução para as sobreviventes de Violência Sexual e de Género as quais clamam
por Justiça. Tese OM 52 disponível aqui e sumário aqui
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Investigação sobre imigração e integração
Criado em 2002, o Observatório das Migrações tem desde a sua génese a missão de fomentar a
investigação e a observação dos fenómenos migratórios, em articulação com centros de estudos
universitários, com vista a contribuir para a definição e avaliação de políticas públicas e monitorizar a
integração dos imigrantes e os seus contributos para Portugal (alínea b) do artigo 2º da Deliberação n.º
1243/2016, de 8 de agosto). Na última década e meia, o Observatório tem procurado ser um catalisador de
discussão e reflexão acerca das políticas públicas e respostas para uma melhor integração dos imigrantes
em Portugal, trazendo os Estudos OM sempre recomendações para política pública e/ou avaliação de
medidas para as migrações.
Neste âmbito, e recorrendo a cofinanciamento comunitário, o OM tem sido chamado a gerir avisos de
fundos comunitários, avaliando as candidaturas para a realização de estudos sobre migrações e integração
de imigrantes em Portugal. No âmbito do Objetivo Nacional 3 e do Objetivo Específico 2 do FAMI (Fundo
Asilo, Migração e Integração) – Integração e Migração Legal, em 2020, o OM continuou a acompanhar a
execução de estudos de 4 avisos de candidaturas aprovadas ao FAMI, destinadas ao cofinanciamento de
Estudos sobre Migrações e a Integração de Nacionais de Países Terceiros em Portugal. Os concursos
tiveram como objetivo o aprofundamento contínuo do conhecimento sobre o fenómeno migratório, em
parceria com o Observatório das Migrações, através do apoio ao estudo e investigação acerca de nacionais
de países terceiros em Portugal, e de áreas e projetos com relevância para as políticas públicas e os
decisores políticos, numa lógica de conhecer mais para agir melhor. A avaliação das candidaturas, de
acordo com os critérios de seleção previstos foi efetuada pelo Alto Comissariado para as Migrações (ACM),
enquanto Autoridade Delegada, e um painel de avaliadores independentes nacionais da rede deste
Observatório das Migrações (Catarina Reis Oliveira, Maria da Conceição Cerdeira, Alina Esteves, José Carlos
Marques, Joana Azevedo, Ana Paula Beja Horta e Pedro Góis).
Em 2020 foram concluídos vários estudos desses avisos, encontrando-se em fase de preparação editorial
para sua publicação na Coleção de Estudos do OM. Em 2020 estiveram também em execução estudos de
Avisos FAMI mais recentes e que no decurso do ano requereram acompanhamento do OM. Entre os
estudos concluídos ou em curso dos avisos FAMI acompanhados pelo OM e dos quais resultarão livros a
integrar a Coleção de Estudos OM nos próximos anos, encontram-se:
- Integração de refugiados em Portugal: papel e práticas das instituições de acolhimento
(PT/2017/FAMI/151, Universidade Aberta);
- De menor a maior: acolhimento e autonomia de vida em menores desacompanhados (PT/2017/FAMI/153,
Cis-IUL/ISCTE);
- Trabalhadoras/es imigrantes na Grande Lisboa: da integração laboral à participação cívica
(PT/2017/FAMI/148, CESIS);
- Integr(arte): Imigração, artes, educação e experiências locais de integração (PT/2017/FAMI/156, Instituto
Politécnico de Lisboa);
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- Imigração e tráfico para exploração laboral. Nepaleses nas estufas em Portugal (PT/2017/FAMI/158,
UNIAUDAX);
- Percurso de saúde da criança imigrante: um estudo de coorte para o Concelho da Amadora
(PT/2018/FAMI/350, Universidade Nova de Lisboa);
- Promoção da Cidadania e Direitos Sexuais em Populações Imigrantes em Portugal (PT/2018/FAMI/356,
Associação para a Investigação e Desenvolvimento da Faculdade de Medicina);
- O Impacto da imigração no sector agrícola: o caso do Alentejo (Candidatura FAMI nº. 352, UNIAUDAX);
- Migrações e Integração de NPT: Políticas Locais e Integração de Imigrantes em Viana do Castelo
(PT/2018/FAMI/353, Município de Viana do Castelo)
- Trajetórias de Refúgio: análise de género, intersecionalidade e políticas públicas em PT
(PT/2018/FAMI/351, CIES-IUL/ISCTE)
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Informação e Sensibilização, combatendo mitos sobre imigração
O Observatório das Migrações tem entre as suas atribuições informar e sensibilizar a opinião pública acerca
das migrações, nomeadamente através do combate a mitos e estereótipos, com factos científicos e dados
estatísticos oficiais que sistematiza e dissemina acerca de estrangeiros residentes em Portugal, como
estipula a alínea i) do artigo 2.º da Deliberação n.º 1243/2016, de 8 de agosto. Neste âmbito, em 2020 o
OM manteve uma atualização regular do seu site www.om.acm.gov.pt com destaques sobre o estudo das
migrações: nomeadamente, com novidades de investigação, com destaques para projetos de investigação,
para oportunidades para investigadores, para programas e cursos pós-graduados, para novas Teses de
Doutoramento e Dissertações de Mestrado; com novidades bibliográficas, de livros e monografias, de
artigos e revistas, e de outras publicações; e de eventos científicos nacionais e internacionais.

Site www.om.acm.gov.pt

O site do Observatório das Migrações, lançado em 2002, manteve-se em 2020 como um canal de referência
no que respeita à troca e divulgação de informação científica acerca do que de mais relevante é produzido
a nível nacional e internacional sobre os fenómenos da imigração, do diálogo intercultural e da integração
de migrantes, contando com uma atualização permanente dos seus conteúdos. O site do OM tem, ao longo
dos anos, procurado constituir um instrumento de consulta para académicos, jornalistas, representantes da
sociedade civil e ONG, quadros da administração pública e imigrantes. Nesse âmbito, o site integra um
vasto repositório de informação útil e diversa acerca da temática das migrações, distribuídas por grandes
categorias de informação, com destaque para as Publicações OM, Dados Estatísticos, Notícias, Investigação,
Referências Bibliográficas e Eventos. Com uma procura crescente, em 2020 a atingir 58.850 utilizadores
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(foram 43.639 utilizadores em 2019) e 73.745 sessões (foram 57.168 sessões em 2019), o site do OM temse vindo a afirmar como um repositório de dados sobre imigrantes, refugiados e a sua integração em
Portugal. Continue a acompanhar-nos em: http://www.om.acm.gov.pt/

OM nas redes sociais

Em
2020,
o
OM
manteve
a
sua
presença
nas
redes
sociais
na
página
https://www.facebook.com/observatoriodasmigracoes/ enquanto veículo informativo e de sensibilização
para a desconstrução de mitos e apresentação de factos em torno das migrações. Através desta página,
foram divulgadas as novas publicações das Coleções OM, destacadas participações e comunicações da
equipa do OM em conferências, e o Webinar Indicadores de Integração de Imigrantes do OM promovido no
Dia Internacional dos Migrantes (18 de dezembro de 2020), destacando-se no último ano o alcance obtido
com a divulgação da Tese OM 52, que chegou a 9.726 pessoas. Junte-se a nós em:
https://www.facebook.com/observatoriodasmigracoes/
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Retrospetiva dos eventos OM em 2020
O Observatório das Migrações tem também entre as suas atribuições promover o debate e a reflexão
académica acerca de políticas migratórias e integração de migrantes, nomeadamente diligenciando um
diálogo construtivo e produtivo entre decisores políticos e académicos, e disseminar resultados de
produção científica acerca das migrações através da organização de conferências, jornadas anuais,
seminários e workshops, conforme as alíneas f), g) e h) do artigo 2.º da Deliberação n.º 1243/2016, de 8 de
agosto. No contexto da pandemia mundial, o OM teve de cancelar em 2020 os seus eventos presenciais,
tendo mantido, porém, a habitual conferência anual do dia 18 de dezembro, Dia Internacional das
Migrações, mas num formato novo de Webinar.

Webinar OM Indicadores de Integração de Imigrantes 2020

No dia 18 de dezembro de 2020, Dia Internacional dos Migrantes, decorreu o Webinar "Indicadores de
Integração de Imigrantes 2020", organizado pelo Observatório das Migrações e o ACM em colaboração com
o Instituto Nacional de Estatística. Este evento, com transmissão online em direto a partir do salão nobre
do Instituto Nacional de Estatística, lançou o mais recente Relatório Estatístico Anual 2020 – Indicadores
de Integração de Imigrantes, da autoria de Catarina Reis de Oliveira, Diretora do Observatório das
Migrações, que na sua apresentação sumarizou as principais tendências estatísticas encontradas no
relatório.
O Webinar contou com 9 intervenções, tendo assistido online 235 participantes, sobretudo de serviços
públicos, nomeadamente de fontes de dados estatísticos e administrativos que contribuíram para o
relatório indicadores de integração de imigrantes, do meio académico, de ONGs, de Câmaras, de IPSS, de
Organizações Internacionais, da sociedade civil, jornalistas, entre outros.
O Presidente do Instituto Nacional de Estatística, Francisco Gonçalves de Lima, deu início aos trabalhos do
Webinar, dando as boas vindas ao INE a mais este relatório Indicadores de Integração de Imigrantes que
tem resultado numa parceria frutuosa entre o INE e o Observatório das Migrações nos últimos anos. Nas
palavras do Presidente do INE, o relatório é um excelente exemplo da necessária complementaridade das
fontes de dados estatísticos e administrativos disponíveis no nosso país, e dos impactos que pode ter a
monitorização estatística para informar e decidir.
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Na sessão de abertura interveio ainda a Secretária de Estado para a Integração e as Migrações, Cláudia
Pereira, que realçou a importância da edição anual do Relatório Indicadores de Integração de Imigrantes
para a tomada de decisões mais informadas na vertente da imigração e das políticas de integração.
Em cerca de quarenta minutos a autora do Relatório Estatístico Anual 2020 – Indicadores de Integração de
Imigrantes, Catarina Reis de Oliveira, sintetizou as principais tendências da integração dos imigrantes nos
anos de referência de 2018 e 2019, a partir de dados de 47 fontes estatísticas e administrativas, nacionais e
internacionais, destacando os 312 indicadores das 15 dimensões de integração consideradas no relatório,
comparando nacionais com estrangeiros residentes.

Entre os principais resultados identificados no Relatório Estatístico Anual 2020 – Indicadores de
Integração de Imigrantes estão:
- Portugal surge ao lado do número limitado de países onde a imigração é vista mais como uma
oportunidade para o país que um problema, tendo nos últimos anos aumentado as perceções mais
favoráveis acerca dos efeitos da imigração. Os inquiridos de Portugal tendem também a valorizar mais o
desenvolvimento de políticas de integração para imigrantes;
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- Entre os países da União Europeia (UE28), Portugal ocupa o vigésimo lugar quanto à importância relativa
de estrangeiros no total de residentes;
- Entre os países da União Europeia, Portugal é o terceiro país mais envelhecido e com mais grave
fragilidade demográfica, dependendo da imigração para atenuar os efeitos do envelhecimento
demográfico;
- Em 2019 observa-se um aumento dos vistos de residência atribuídos nos postos consulares, bem como
um aumento da população estrangeira residente que atinge o valor inédito de mais de 590 mil titulares de
autorização de residência, passando os estrangeiros a representar 5,7% do total de residentes em Portugal;
- A análise dos vistos de residência atribuídos nos postos consulares mostra que as razões de entrada de
estrangeiros no país estiveram principalmente associadas ao estudo, ao reagrupamento familiar e a
reformados;
- Os títulos que mais cresceram desde o início da presente década foram as autorizações de residência para
atividade independente, as autorizações para atividade altamente qualificada, as autorizações de
residência para investimento, e as autorizações de residência para atividade profissional subordinada;
- Em 2019 inverte-se a tendência, verificada desde o início da presente década, de feminização da
imigração, passando os homens estrangeiros a ser mais que as mulheres estrangeiras;
- Em 2019 as mulheres de nacionalidade estrangeira foram responsáveis por 12,7% do total dos nados-vivos
em Portugal (embora os estrangeiros só representem 5,7% dos residentes);
- Tem aumentado a importância relativa dos casamentos mistos e dos casamentos entre estrangeiros,
contrariando a tendência de decréscimo observada nos casamentos entre portugueses;
- Os óbitos de indivíduos de nacionalidade estrangeira apenas representaram 1,6% no total de óbitos
ocorridos em Portugal;
- Entre o início da década e o ano letivo de 2018/2019 nota-se uma melhoria do desempenho escolar dos
alunos estrangeiros do ensino básico e secundário;
- No ano letivo de 2018/2019, 15,4% do total de estudantes inscritos no Ensino Superior eram estrangeiros
(cerca de 57 mil);
- verifica-se um incremento do reconhecimento de graus académicos e diplomas de ensino superior
atribuídos por instituições de ensino superiores estrangeiras;
- A aprendizagem da língua portuguesa continua a ser uma dimensão importante de integração dos
estrangeiros residentes: observa-se um crescimento dos matriculados na disciplina de Português como
Língua Não Materna (PLNM) e dos formandos do Programa Português para Todos (PPT);
- Os estrangeiros continuam a estar, por comparação aos nacionais, mais representados nos grupos
profissionais da base, a não usarem plenamente as suas habilitações nas funções que exercem no mercado
de trabalho, a terem em média remunerações mais baixas que os nacionais portugueses (-5,4% em 2018), e
a mostrar taxas de desemprego superiores às dos nacionais;
- Nota-se uma melhoria no risco de pobreza e exclusão social nos estrangeiros residentes em Portugal,
embora se mantenha a tendência da prevalência do risco de pobreza e exclusão social ser superior nos
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estrangeiros extracomunitários residentes por comparação aos nacionais portugueses e aos estrangeiros
nacionais de países da UE28;
- O sistema da Segurança Social português continua a traduzir um saldo financeiro bastante positivo com os
estrangeiros residentes no país: em 2019 atinge-se o valor inédito de +884,4 milhões de euros, o valor mais
elevado alguma vez alcançado no país;
- Na vertente da habitação, os estrangeiros extracomunitários mostram maior prevalência em residirem em
alojamentos sobrelotados;
- De uma forma geral, em Portugal os imigrantes revelam indicadores do estado de saúde mais favoráveis
do que os naturais portugueses;
- Entre 2007 e 2019, mais de meio milhão de cidadãos (585.484) acederam à nacionalidade portuguesa;
- Os estrangeiros continuam a estar sub-representados no recenseamento eleitoral;
- O número de reclusos estrangeiros no sistema prisional português continua a diminuir;
- Incremento das queixas de discriminação de base racial e étnica reportadas à Comissão para a Igualdade e
Contra a Discriminação Racial (CICDR), refletindo os impactos da revisão do regime jurídico da prevenção,
proibição e combate à discriminação;
- Continua a verificar-se saldos muito positivos da relação das remessas que entram e das remessas que
saem do país.
O relatório completo encontra-se em livre acesso aqui.
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À apresentação do relatório seguiu-se um painel de debate, com as intervenções da Professora Lucinda
Fonseca, do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, e dos
Conselheiros do Conselho para as Migrações: Carlos Vianna (representante da Comunidade
Brasileira), Lívio de Morais (representante da Comunidade Moçambicana), Virgínia Neto (representante da
Comunidade Santomense) e Shiv Kumar Singh (representante da Comunidade Indiana).

A Sessão de Encerramento ficou a cargo da Alta-Comissária para as Migrações, Sónia Pereira, que
destacou o amplo detalhe do relatório dos indicadores, cobrindo diferentes dimensões de integração de
imigrantes e apoiando decisões mais informadas nas áreas de intervenção do ACM.

Os dados do Relatório Estatístico Anual 2020 – Indicadores de Integração de Imigrantes apresentados neste
webinar foram alvo de cobertura em diversos órgãos de comunicação social, tendo sido destacado o
aumento em 2019 do número de estrangeiros residentes em Portugal (atingindo o valor inédito de 590 mil
residentes), assim como o saldo financeiro de +884 milhões de euros obtido nesse ano pela Segurança
Social com as contribuições dos cidadãos estrangeiros.
Notícias relacionadas:
- Contribuições dos imigrantes para a Segurança Social subiram 36% em 2019, Dinheiro Vivo
- Portugal ultrapassou em 2019 a marca de meio milhão de residentes estrangeiros, TVI
- Imigrantes contribuíram com 884 milhões para a Segurança Social em 2019, Jornal de Negócios
- Portugal ultrapassou os 500 mil residentes estrangeiros em 2019, Rádio Renascença
- Segurança Social lucrou 2,4 milhões de euros, por dia, com imigrantes, TSF
- Imigrantes rendem 884 milhões de euros à Segurança Social, Jornal de Notícias
- Portugal com meio milhão de residentes estrangeiros em 2019, RTP
- Relatório diz que Portugal ultrapassou em 2019 marca de meio milhão de residentes
estrangeiros, Observador
- Imigrantes contribuem cada vez com mais dinheiro para a Segurança Social, SIC Notícias
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