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OUTUBRO DE 2017

DESTAQUES ESTATÍSTICOS #10
Observatório das Migrações
Estando o Observatório das Migrações a dedicar este mês de outubro de 2017 ao tema das Estatísticas e
Indicadores de Integração de Imigrantes, para assinalar o Dia Europeu da Estatística (20 de outubro),
analisam-se neste Destaque Estatístico OM alguns dos indicadores de referência para a mensuração da
integração de imigrantes sistematizados pelo EUROSTAT para o contexto europeu nas quatro áreas: (1)
emprego, (2) educação, (3) inclusão social, e (4) cidadania ativa. Reconhecendo a importância de
desconstruir erros de perceção com factos baseados em sustentação estatística, confronta-se também
neste Destaque Estatístico OM as perceções que existem quanto à importância relativa da população
imigrante no total dos residentes de cada país. Os dados do Inquérito Social Europeu ajudam a identificar os
países, entre os quais Portugal, onde há uma perceção sobredimensionada da presença de imigrantes,
acreditando-se que no universo de residentes há mais nascidos no estrangeiro do que na realidade existem.
Para a caracterização mais detalhada do contexto português, recorre-se ainda a alguns dos indicadores
sistematizados e analisados na Coleção Imigração em Números deste Observatório das Migrações,
nomeadamente nos seus relatórios estatísticos anuais “Indicadores de Integração de Imigrantes”,
antecipando alguns dos dados mais recentes que serão disseminados nas próximas Jornadas do OM, a 18
de dezembro, no âmbito do lançamento do relatório de 2017.
Continue a partilhar connosco 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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Sabia que na maioria dos países europeus há uma perceção sobredimensionada da importância
relativa de imigrantes, acreditando-se que no universo de residentes há mais nascidos no
estrangeiro do que na realidade existem?
Pese embora se verifique alguma subjetividade na forma como se definem e identificam perceções sociais
acerca dos fluxos de imigração para diferentes países do mundo e acerca do volume que representa a
população imigrante numa dada sociedade de acolhimento, nota-se que essas imagens e estimativas
acerca da dimensão da imigração se assumem como um importante indicador sobre a perceção pública
acerca da imigração. Persistem em torno da imigração alguns mitos e estereótipos que induzem a erros de
perceção e a distorções da realidade - desde logo acerca do quanto representa a população imigrante no
total dos residentes de cada país -, mas que rapidamente se conseguem desconstruir com factos baseados
em sustentação estatística.
O inquérito Transatlantic Trends: Mobility, Migration and Integration (2014) - aplicado nos Estados Unidos,
Rússia e em onze países europeus, entre os quais Portugal - tem mostrado como em ambos os lados do
Atlântico os respondentes tendem a sobrestimar a percentagem da população nascida no estrangeiro que
reside no país e/ou a importância relativa da população imigrante no total de residentes no país.
Globalmente os inquiridos tendem a percecionar a imigração como sendo um fenómeno social
numericamente bastante mais vasto do que o é na realidade. Em média, os respondentes norte-americanos
estimam que a população imigrante no seu país ascenda aos 42,1%, quando na realidade não ultrapassa os
13% da população residente nos Estados Unidos da América. Por sua vez os respondentes portugueses
estimam que a população nascida no estrangeiro e residente em Portugal alcance os 34,6%, por
comparação aos 8,3% de naturais do estrangeiro residentes no país. Entre os países inquiridos, é a Suécia
que apresentou maior aproximação entre as estimativas e a realidade: os inquiridos suecos estimavam
18,3% de imigrantes, correspondendo esses efetivamente a 15,1% dos residentes no país (Transatlantic
Trends, 2014: 16).
De forma semelhante, no Inquérito Social Europeu (ESS), nas suas edições de 2002/2003 e 2014/2015, no
módulo de imigração, a pergunta acerca da estimativa que os inquiridos fazem da população imigrante no
país – Out of every 100 people living in [country] how many do you think were born outside [country]? -,
variando as respostas entre zero e cem, permite identificar os mesmos erros de perceção. A comparação
dos resultados dos 19 países em comum nos dois momentos da aplicação desta questão do módulo sobre
imigração do ESS permite promover uma análise longitudinal das perceções, devendo reconhecer-se ainda
assim que a realidade (factual) da imigração também mudou ao longo dos doze anos em análise, tal como
as políticas de integração de imigrantes promovidas nesses países e a sensibilidade ou o conhecimento das
populações autóctones acerca do tema.
De 2002 para 2014, na perceção da generalidade dos inquiridos do inquérito social europeu verifica-se um
aumento da importância relativa da população imigrante entre os residentes, reforçando-se por inerência a
distância face à efetiva realidade da imigração em cada país europeu. As exceções observam-se nos
resultados da França, Hungria e Israel, que são os únicos países onde se observa de 2002 para 2014 uma
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diminuição da percentagem percecionada (em média) de imigrantes no total de residentes do país. Na
generalidade dos países onde foi aplicada a questão há a perceção de que os nascidos no estrangeiro
representam mais de 10% do total de residentes (exceção para a República Checa, Polónia e Finlândia),
verificando-se um conjunto de países onde a perceção é de representam mais de um quarto do total de
residentes (e.g. França, Reino Unido, Bélgica, Suíça e Áustria).
Percentagem percecionada (em média) dos nascidos no estrangeiro no total de residentes,
em cada país do ESS1 (aplicado em 2002) e do ESS7 (em 2014)
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Fonte: European Social Survey - ESS (Cálculos e sistematização da informação da Equipa OM).
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Percentagem efetiva da população nascida no estrangeiro por total de residentes em vários países da Europa,
comparada com a percentagem percecionada por inquiridos do ESS7, em 2014
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Fonte: European Social Survey - ESS (Cálculos e sistematização da informação da Equipa OM) e Eurostat para dados
dos foreign-born por país.
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Entre os países que participaram no ESS de 2002, Portugal surgia - juntamente com a França, Reino Unido,
Holanda e Bélgica - como exemplo de país onde a perceção mais se afastava da realidade. O mesmo se
voltava a observar em 2014, mantendo-se (ou reforçando-se mesmo) a distância entre as perceções em
torno da importância relativa de imigrantes no total de residentes e a realidade nos vários países europeus,
persistindo a tendência de se verificar que na perceção dos europeus os imigrantes são mais do que na
realidade o são.
Portugal está entre os países onde a inquirição de 2014 do ESS resultou num agravamento da distância
entre a perceção do volume da imigração na sociedade e a efetiva realidade: em 2002 a distância entre a
perceção e a realidade era de cerca de 15 pontos percentuais, passando em 2014 para 17 pontos
percentuais.
É, pois, evidente que as perceções sociais tendem a sobrestimar a realidade da imigração, não apenas em
Portugal, como na maioria dos países da União Europeia. Porém, a realidade que os dados estatísticos e
administrativos disponíveis evidenciam é outra bem diferente, e que importa analisar.
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Sabia que Portugal está entre os países do mundo com menos população imigrante no total da
população residente?
Segundo dados divulgados pela Divisão de População da Organização das Nações Unidas (ONU), entre os
países que mais se destacam no mundo com mais imigrantes na sua população são os Emiratos Árabes
Unidos (88%), o Qatar (76%), o Kuwait (74%) e o Liechtenstein (63%). Outros países que se assumem como
destinos de imigração nos continentes americano e europeu e na Oceânia têm importâncias relativas de
imigrantes (por total da população) bastante distantes dessa realidade: e.g. Luxemburgo (44%), Suíça
(29%), Austrália (28%), Nova Zelândia (23%), Canadá (22%), Áustria, Chipre e Suécia (17%, respetivamente)
e Irlanda (16%). No outro extremo, encontram-se países como a China, o Vietname, Cuba, Indonésia e
Madagáscar, todos com perto de 0% de imigrantes na sua população total. Portugal está no grupo de países
em que os nascidos no estrangeiro não assumem mais do que 10% da população residente (neste caso
ficando-se pelos 8%).
População nascida no estrangeiro em percentagem da população total residente, em 2015

Fonte: ONU - Population Division, Trends in International Migrant Stock
(Cálculos e projeção em mapa da equipa do OM).

Entre os países da União Europeia (UE28), Portugal assume apenas o vigésimo primeiro lugar quanto à
importância relativa de estrangeiros (dados de nacionalidade) no total de residentes, com apenas 3,8%,
tendo nos últimos anos vindo a descer a sua posição como consequência de ter diminuído a população
estrangeira residente no país. Em janeiro de 2016, com valores abaixo de Portugal estavam apenas sete
países: a Hungria (1,6% de estrangeiros no total de residentes), Eslováquia (1,2%), a Bulgária (1%), a Croácia
(1%), a Lituânia (0,6%), Roménia (0,5%) e a Polónia (0,4%). No contexto europeu destaca-se o Luxemburgo
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com 46,7% de estrangeiros no total de residentes, tendo o segundo país com mais estrangeiros por total de
residentes no contexto europeu (Chipre) menos 30 pontos percentuais, com apenas 16,5%.
Percentagem de estrangeiros no total da população residente em cada país europeu* a 1 de janeiro de 2016

Fonte: Eurostat (Cálculos e projeção em mapa da equipa do OM).
* Inclui países da UE28, Liechtenstein, Islândia, Noruega, Suíça e Turquia.

A acumular com uma baixa importância relativa da população estrangeira no total de residentes
estrangeiros, Portugal contrasta ainda com a maioria dos países europeus por assumir um saldo migratório
negativo desde 2011 (ainda que desde 2013, em recuperação, aproximando-se o número de entradas de
pessoas com o número de saídas). Globalmente em 2016, Portugal registou 38.273 emigrantes
permanentes e 29.925 imigrantes permanentes. Recorde-se que a mudança no sentido dos saldos
migratórios dos últimos anos foi consequência da crise económica e financeira que afetou o país, tendo
induzido a um efeito conjugado do abrandamento dos fluxos de entrada no país e do incremento dos fluxos
de saída, atingindo-se o pico da quebra de entradas em 2012 (com apenas 14.606 entradas de imigrantes
permanentes) e o pico das saídas do país em 2013 (com 53.786 saídas de emigrantes permanentes). A
partir de 2014 começam a observar-se melhorias face ao início da década (Oliveira e Gomes, 2016: 18). Em
2016, por comparação ao ano de 2015, verificou-se um aumento nas entradas de pessoas e uma
diminuição nas saídas de pessoas de Portugal, gerando ainda assim um saldo migratório negativo (-8.348),
uma vez que os valores da emigração se mantiveram superiores aos da imigração. O saldo migratório de
2016 é, no entanto, menos negativo do que o apurado em 2015 (-10.481), tendência de recuperação que
vem desde 2013, assumindo-se 2012 como o ano em que desde o início do século o país atingiu o valor
mais negativo no saldo migratório (-37.352).
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Movimentos de entrada (imigração) e saída (emigração) de Portugal, entre 2004 e 2016
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Fonte: INE, Estimativas Anuais de Imigração e Estimativas Anuais de Emigração
(Sistematização de Oliveira e Gomes, 2017).

Os dados nacionais disponíveis permitem ainda realçar que a população estrangeira residente não se
distribui de forma homogénea por Portugal. Observa-se que a população estrangeira residente em Portugal
encontra-se sobretudo concentrada nos municípios da região de Lisboa - em 2015, os 388.739 estrangeiros
registados no país (segundo dados das Estimativas Anuais da População do INE) declaravam residir
essencialmente em Lisboa (13,3%), Sintra (8,0%), Cascais (5,2%), Amadora (4,4%), Loures (4,0%) e Odivelas
(3,3%) -, e que é nos municípios do Algarve onde a população estrangeira residente assume maior
importância relativa no total de residentes - destacam-se Albufeira (estrangeiros residentes são 22,5% do
total de residentes), Vila do Bispo (estrangeiros residentes são 19,4% do total de residentes no município) e
Lagos (19%).
A elevada concentração de estrangeiros na região de Lisboa resulta em grande medida das primeiras vagas
de imigração provenientes dos PALOP, embora a partir de meados da década de 1990 e dos primeiros anos
do século XXI novas vagas de imigração, em especial da Ásia e da Europa de Leste, conduziram a uma ligeira
diminuição da sobre concentração nessa região e contribuíram para uma maior dispersão geográfica dos
estrangeiros dentro do território português. Manteve-se, porém, ao longo das últimas décadas a tendência
de sobre representação da população estrangeira residente em zonas urbanas, especialmente em áreas
metropolitanas, onde os imigrantes percecionam mais oportunidades de emprego e mais rápida inserção
no mercado de trabalho, e (por isso) onde se consolidam também mais redes sociais de interajuda forte,
tendência que acompanha genericamente o observado na maioria dos países da OCDE (2016: 106).
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Percentagem de estrangeiros no total da população residente, por município, em 2015

Fonte: Serviço de estrangeiros e Fronteiras e INE - Estimativas Anuais da População Residente (Sistematização,
cálculos e projeção em mapa da equipa do OM).

Tal como os imigrantes não se distribuem de forma homogénea nos diferentes países do mundo, ou nas
várias regiões, também não são um todo uniforme, assumindo características distintas. Os Indicadores de
Integração de Imigrantes desenhados no contexto europeu, e promovidos pelo EUROSTAT, permitem
destrinçar exatamente as características das populações imigrantes nos diferentes países europeus e,
inerentemente, a sua integração a partir de quatro dimensões relevantes - (1) mercado de trabalho (2)
educação (3) inclusão social e (4) cidadania ativa -, que se destacam de seguida. Em Portugal os relatórios
estatísticos de indicadores de integração de imigrantes promovidos por este Observatório das Migrações,
através da Coleção Imigração em Números, permitem retratar também para essas mesmas dimensões a
situação dos estrangeiros residentes por comparação aos nacionais, indo, porém, além destas 4 dimensões
de integração (assumindo 11 dimensões para mais de uma centena de indicadores).
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Sabia que Portugal é o país da União Europeia onde a taxa de atividade de cidadãos estrangeiros
extracomunitários é mais elevada?
Os indicadores do EUROSTAT relativamente ao mercado de trabalho mostram, para a média da UE28, que a
taxa de atividade dos cidadãos estrangeiros é, na generalidade dos países, superior à taxa dos nacionais.
Enquanto para os cidadãos autóctones a taxa de atividade é de 57,1%, no caso dos cidadãos estrangeiros
de países extracomunitários a taxa sobe para 61% (mais 4 pontos percentuais que a taxa dos cidadãos
autóctones). Para os cidadãos estrangeiros com nacionalidade de outro país da UE28 (portanto cidadãos
em mobilidade dentro da UE28) a taxa é ainda mais elevada, atingindo os 71,2%. Estes dados indicam
claramente a elevada participação no mercado de trabalho dos imigrantes residentes na União Europeia.
Relativamente aos diferentes países, se a ordenação for efetuada pela taxa de atividade dos cidadãos
estrangeiros extracomunitários, Portugal surge na primeira posição (com 76,3%), seguido da República
Checa (75,9%), da Eslovénia (75,8%) e da Espanha (73,9%) como sendo os países da UE28 onde a taxa de
atividade dos cidadãos estrangeiros extracomunitários é mais elevada, assumindo-se também como países
mais recentes de imigração.
Taxa de atividade nos diferentes países da UE28, segundo a nacionalidade, em 2016 (%)
(cidadãos com mais de 15 anos)
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Fonte: Eurostat, Migrant Integration Indicators (sistematização e elaboração pela Equipa OM).
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Notas: Gráfico ordenado por ordem descendente dos países com maior taxa de atividade dos cidadãos estrangeiros
extracomunitários. // Para a Roménia apenas existem dados disponíveis para os cidadãos nacionais. Por esse motivo não surge
no gráfico. Para a Bulgária e Lituânia não há dados disponíveis para os cidadãos estrangeiros da União Europeia.// (1) Quebra de
série. (2) Dados considerados de baixa fidedignidade para cidadãos estrangeiros comunitários e extracomunitários. (3) Dados
considerados de baixa fidedignidade para cidadãos estrangeiros comunitários. (4) Dados considerados de baixa fidedignidade para
cidadãos estrangeiros extracomunitários.

Em 2016 as maiores distâncias da importância relativa de pessoas em idade ativa nos cidadãos nacionais e
nos cidadãos estrangeiros eram observadas em Itália, Grécia, República Checa, Eslovénia, Portugal, Croácia
e Letónia. No caso de Itália, Grécia, República Checa, Eslovénia e Portugal, a participação no mercado de
trabalho dos estrangeiros é superior à participação dos nacionais, registando os cidadãos nacionais -21,1pp
na Itália, -20,3pp na Grécia, -19,7pp na República Checa, -18,5pp na Eslovénia e -16pp em Portugal. No caso
da Croácia e Letónia a participação no mercado de trabalho dos cidadãos nacionais é superior à dos
cidadãos estrangeiros, assumindo os cidadãos nacionais +20,9pp na Croácia e +15,3pp na Letónia.
Distância (em pontos percentuais) entre a taxa de atividade dos cidadãos estrangeiros e dos cidadãos nacionais nos
países da UE28, em 2016 (cidadãos com mais de 15 anos)
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Fonte: Eurostat, Migrant Integration Indicators (sistematização e elaboração pela Equipa OM).
Notas: Para a Roménia apenas existem dados disponíveis para os cidadãos nacionais. Por esse motivo não surge no gráfico. D ados
não fidedignos para a Bulgária, Croácia e Lituânia. Quebra de série para a Dinamarca.

O Observatório das Migrações – nos seus relatórios estatísticos decenais e anuais da Coleção Imigração em
Números – veio caracterizar também a situação das populações de nacionalidade estrangeira em Portugal,
nas mais variadas dimensões que compõem o seu processo de integração, mobilizando, com as devidas
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ressalvas, de forma integrada várias naturezas de dados (Oliveira e Gomes, 2014: 19). Na área do mercado
de trabalho o Relatório Estatístico Decenal (Oliveira e Gomes, 2014) analisou diferentes indicadores,
percorrendo diferentes fontes estatísticas e administrativas. Um dos indicadores analisados foi igualmente
a taxa de atividade das populações de nacionalidade portuguesa e estrangeira residentes em Portugal nos
dois últimos Recenseamentos Gerais da População (Censos 2001 e 2011). Concluiu, à semelhança dos
resultados obtidos pelo EUROSTAT, que os cidadãos estrangeiros nas últimas décadas apresentaram
sempre taxas de atividade superiores aos cidadãos nacionais. Segundo dados dos Censos 2011, a taxa de
atividade dos portugueses era de 47% enquanto a taxa de atividade dos estrangeiros era de 61%,
representando uma descida em ambas as populações face aos dados dos Censos de 2001 quando
representavam 48% e 89%, respetivamente. Sendo Portugal um país relativamente recente de imigração, a
sua experiência imigratória ao longo das últimas décadas foi muito marcada por motivações económicas
e/ou laborais, o que justifica a elevada taxa de atividade e incorporação dos imigrantes no mercado de
trabalho português (Oliveira e Gomes, 2014: 63).
Taxa de atividade em Portugal, segundo a nacionalidade, em 2001 e 2011 (%)
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Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 (cálculos de Oliveira e Gomes, 2014: 63).

Para abordar as várias dimensões da relação dos imigrantes com o mercado de trabalho em Portugal, o
Relatório Decenal e o primeiro Relatório Anual da Coleção Imigração em Números mobilizaram ainda
outras fontes de dados administrativos, nomeadamente, os dados dos Quadros de Pessoal do Ministério do
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que permitem analisar a distribuição por grupos profissionais
dos trabalhadores estrangeiros e portugueses. Em 2015 verifica-se que os trabalhadores estrangeiros
continuam sobre representados nos grupos profissionais da base (grupos 7, 8 e 9), mantendo-se a
tendência das últimas décadas - metade (51,3%) dos trabalhadores estrangeiros encontra-se nesses três
grupos profissionais. Essa importância relativa é bastante expressiva por comparação aos portugueses, que
apenas assume 38,8% dos seus trabalhadores por conta de outrem nos grupos profissionais da base, ou
seja, os estrangeiros apresentam +13 pontos percentuais de trabalhadores nesses grupos profissionais. O
outro grupo profissional onde os estrangeiros estão mais representados corresponde ao grupo dos
trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores (24,2% dos trabalhadores
estrangeiros em 2015, traduzindo +3 pontos percentuais por comparação à distribuição dos portugueses).
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Em contraste, nos grupos profissionais de topo os trabalhadores estrangeiros estão sub-representados: em
2015 os grupos profissionais 1 (dirigentes) e 2 (especialistas de atividades científicas) concentravam apenas
7,4% dos trabalhadores estrangeiros registados nos Quadros de Pessoal, menos 7,6 pontos percentuais que
o verificado no caso dos trabalhadores portugueses, verificando-se de forma acrescida que o número de
trabalhadores desses grupos diminuiu nos últimos anos (-7% no grupo 1 e -3% no grupo 2 de 2011 para
2015, contrastando neste último grupo com o crescimento observado no caso dos trabalhadores
portugueses de +6%).
Trabalhadores por conta de outrem, portugueses e estrangeiros, por grupo profissional, em 2015 (%)
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Fonte: Quadros de Pessoal, GEP/MTSSS (sistematização e cálculos de Oliveira e Gomes, 2016).
Nota: Grupos Profissionais: GP1-Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores
executivos; GP2-Especialistas das atividades intelectuais e científicas; GP3-Técnicos e profissões de nível intermédio; GP4-Pessoal
administrativo; GP5-Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores; GP6-Agricultores e trabalhadores
qualificados da agricultura, da pesca e da floresta; GP7-Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices; GP8Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem; GP9-Trabalhadores não qualificados.

Para mais detalhes acerca destes dados consultar a Coleção Imigração em Números deste
Observatório, nomeadamente o Relatório Estatístico Decenal de 2014 (Oliveira e Gomes, 2014), cap.4,
pp.63-100, bem como o Relatório Estatístico Anual de 2016 (Oliveira e Gomes, 2016), cap. 5, pp. 87-122.
Ainda relativamente a estes dados consultar também, no separador Estatísticas e Sensibilização, os
Posters Estatísticos e, na área Compilações Estatísticas do sítio do OM, consultar dados estatísticos
acerca do Trabalho.
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Sabia que há países europeus onde a população estrangeira residente tem mais escolaridade que
a autóctone, países onde a situação é exatamente a inversa e, finalmente, países onde se tem
verificado uma aproximação entre os níveis de escolaridade dos imigrantes e dos nacionais?
População (com idade entre os 25 e 54 anos) com ensino superior completo nos diferentes países da UE28, segundo
a nacionalidade, em 2016 (%)
%
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Fonte: Eurostat, Migrant Integration Indicators (sistematização e elaboração pela Equipa OM).
Notas: Gráfico ordenado por ordem descendente dos países com maior percentagem de cidadãos estrangeiros com ensino superior
completo. // Para a Bulgária, Lituânia e Roménia dados disponíveis apenas para os cidadãos nacionais. Por esse motivo não surgem
no gráfico. //(1) Quebra de série. (2) Dados considerados de baixa fidedignidade para cidadãos estrangeiros.//A análise dos níveis de
escolaridade efetuada pelo EUROSTAT recomenda o uso do intervalo de idades entre os 25 e 54 anos, considerando-se este como o
intervalo de idades mais adequado para analisar a situação dos migrantes em idade ativa uma vez que minimiza o efeito das
migrações por razões não económicas (e.g. estudo e reforma).

Os Indicadores de Integração de Migrantes do EUROSTAT contemplam a área da educação, assumindo-se
que as competências educacionais dos imigrantes são determinantes para que possam integrar-se também
com sucesso no mercado de trabalho. Quando se analisam os níveis de escolaridade dos diferentes
indivíduos, é possível observar diferenças entre cidadãos autóctones e cidadãos estrangeiros residentes na
Europa. Em 2016 os países onde os estrangeiros residentes apresentam percentagens mais elevadas de
cidadãos com ensino superior são a Irlanda (55,5%), o Luxemburgo (54,3%) e o Reino Unido (53,9%). Por
contraste, os países onde os estrangeiros residentes com ensino superior registam as percentagens mais
baixas são a Itália (11,4%), a Grécia (11,7%) e a Eslovénia (12,2%). Em Portugal a percentagem de
estrangeiros com ensino superior também é pouco significativa (22,5%), ainda que muito equiparada com a
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percentagem observada juntos dos cidadãos nacionais (27,4%). Portugal é, por isso, o segundo país da
UE28 onde a distância entre nacionais e estrangeiros no que toca às qualificações de nível superior é mais
baixa (apenas 4,9 pontos percentuais de diferença). Neste indicador a Áustria é o país onde a distância
entre nacionais e estrangeiros é menos significativa (1,4 pontos percentuais de diferença entre os dois
grupos).
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Distância (em pontos percentuais) entre a percentagem de cidadãos nacionais e cidadãos estrangeiros com ensino
superior completo nos diferentes países da UE28, em 2016 (com idade entre os 25 a 54 anos)
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Fonte: Eurostat, Migrant Integration Indicators (sistematização e elaboração pela Equipa OM).
Notas: Para a Bulgária, Lituânia e Roménia dados disponíveis apenas para os cidadãos nacionais. Por esse motivo não surgem no
gráfico. //(1) Quebra de série. (2) Dados considerados de baixa fidedignidade para cidadãos estrangeiros.//A análise dos níveis de
escolaridade efetuada pelo EUROSTAT recomenda o uso do intervalo de idades entre os 25 e 54 anos, considerando-se
este como o intervalo de idades mais adequado para analisar a situação dos migrantes em idade ativa uma vez que
minimiza o efeito das migrações por razões não económicas (e.g. estudo e reforma).

Para o contexto nacional, também os relatórios da Coleção Imigração em Números (Oliveira e Gomes, 2014
e 2016) se debruçam sobre as habilitações dos estrangeiros ativos, comparando-as com as dos nacionais.
Os dados mais recentes trabalhados nessa vertente consideram como fonte os Quadros de Pessoal (acerca
das ressalvas necessárias inerentes a estes dados vd. Oliveira e Gomes, 2014: 66), dando conta do reforço,
na última década, do número de estrangeiros nos níveis de habilitações médio-superiores e da diminuição
dos trabalhadores estrangeiros com habilitações inferiores ou iguais ao primeiro ciclo do ensino básico
(Oliveira e Gomes, 2016: 92). De 2005 para 2015, os trabalhadores estrangeiros com habilitações até ao
nível do 1º ciclo do ensino básico passaram de 34,1% para 16%, ou seja, perderam 18 pontos percentuais
da sua importância relativa nos últimos dez anos. Em contrapartida, os trabalhadores estrangeiros com
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níveis de habilitações médio-superiores (com pelo menos o ensino secundário) passaram de 26,6% em
2005 para 36,6% em 2015, ou seja, ganharam +10 pontos percentuais nos últimos dez anos. Esta tendência
verificada nos trabalhadores estrangeiros acompanha também a evolução dos trabalhadores de
nacionalidade portuguesa registados nos Quadros de Pessoal: de 2005 para 2015, os trabalhadores
portugueses com habilitações inferiores ou iguais ao primeiro ciclo do ensino básico perderam 14 pontos
percentuais (passaram de 26,3% para 12,7%), enquanto os trabalhadores portugueses com níveis de
habilitações iguais ou superiores ao secundário passaram de 30,8% para 46%, ou seja, ganharam +15
pontos percentuais.
Trabalhadores por conta de outrem de nacionalidade estrangeira e total, segundo o nível de habilitações, em 2015
(Portugal Continental)
2015
Taxa de variação
Nível de habilitações
Portugueses
Estrangeiros
2005-2015
N

%

N

%

Port.

Estrang.

Inferior a 1º ciclo do ensino básico

11.066

0,5

1.803

1,6

-72,3

-77,4

1º ciclo do ensino básico

297.472

12,3

16.762

14,4

-53,5

-53,9

2º ciclo do ensino básico

363.554

15,0

13.987

12,1

-35,8

-36,2

3º ciclo do ensino básico

634.202

26,2

36.390

31,4

+16,7

+24,4

Ensino secundário e pós-secundário

647.452

26,7

30.417

26,2

+30,5

+22,3

Bacharelato licenciatura ou mais

465.739

19,2

12.068

10,4

+56,0

+24,6

2.157

0,1

4.584

4,0

-

-

2.421.642

100

116.011

100

-6,3

-10,8

Nível desconhecido

Total

Fonte: Quadros de Pessoal, Gabinete de Estratégia e Planeamento – GEP/MTSSS (sistematização e cálculos de Oliveira
e Gomes, 2016).

Para mais detalhes acerca destes dados consultar a Coleção Imigração em Números deste
Observatório, nomeadamente o Relatório Estatístico Decenal de 2014 (Oliveira e Gomes, 2014), cap.4,
pp.63-100, bem como o Relatório Estatístico Anual de 2016 (Oliveira e Gomes, 2016), cap. 5, pp. 87-122.
Ainda relativamente a estes dados consultar também, no separador Estatísticas e Sensibilização, os
Posters Estatísticos e, na área Compilações Estatísticas do sítio do OM, consultar dados estatísticos
acerca do Trabalho.
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Sabia que os estrangeiros extracomunitários residentes na generalidade dos países da União
Europeia apresentam maior risco de pobreza ou exclusão social que os nacionais dos países
europeus?
Outra dimensão analisada nos indicadores de integração de imigrantes sistematizados pelo EUROSTAT é a
inclusão social, na qual se considera o risco de pobreza ou exclusão social de nacionais por comparação
aos estrangeiros residentes. No âmbito da estratégia Europa 2020, que define entre outros objetivos a
redução do número de pessoas em risco de pobreza e exclusão social na União Europeia em pelo menos 20
milhões de pessoas até 2020, ficou definido este indicador que combina três indicadores: (1) o risco de
pobreza relativa que reporta não a medida da riqueza ou da pobreza dos indivíduos, mas a comparação,
entre nacionais e estrangeiros, dos rendimentos monetários líquidos anuais por referência a 60% do
rendimento médio do país, depois dos descontos sociais; (2)a situação de privação material severa; e (3) a
intensidade laboral per capita muito reduzida que mede todas as pessoas com menos de 60 anos que, no
período de referência do rendimento, viviam em agregados familiares em que a população adulta entre 18
e 59 anos (excluindo estudantes) trabalhou em média menos de 20% do tempo de trabalho possível
(Destaque INE, 2016: 5
O Inquérito às Condições de Vida e Rendimento (ICOR) - um inquérito amostral anual, realizado junto das
famílias, com um esquema de amostragem estratificado e multietápico, e aplicado nos vários países
europeus -, realça que o risco de pobreza afeta de forma diferenciada as diferentes nacionalidades de
residentes em cada país. Globalmente no contexto europeu os residentes estrangeiros, em particular os
nacionais de países fora da União Europeia, apresentam maior risco de pobreza ou exclusão social que os
nacionais desses países europeus. Os resultados de 2015 desse inquérito evidenciam que a distância de
rendimentos entre nacionais e estrangeiros extracomunitários residentes é maior na Suécia (os
estrangeiros apresentam +45 pontos percentuais de risco de pobreza e exclusão social), na Bélgica (+44,9
pontos percentuais), em Espanha (+37,8 pp), no Luxemburgo (+34,3 pp), na Grécia (+33,7 pp), na
Dinamarca (+32,1 pp), na França (+32 pp), na Finlândia (+31,9 pp), na Eslovénia (+29,5 pp), na Áustria
(+25,8 pp) e na Noruega (+25,4 pp). Entre os 30 países europeus analisados, Portugal surge em décimo
segundo lugar, com os estrangeiros extracomunitários residentes a assumirem mais 25,3 pontos
percentuais de risco de pobreza ou exclusão social que os nacionais. É na República Checa e na Islândia
onde a distância entre nacionais e estrangeiros residentes extracomunitários é menor (os estrangeiros com
+2,7 pp e +0,1 pp de risco de pobreza, respetivamente) e apenas a Polónia assume neste indicador
resultados inversos, ou seja, é o único país europeu onde os nacionais têm maior risco de pobreza que os
estrangeiros extracomunitários residentes (que apresentam -16,5 pp de risco que os nacionais).
Um panorama ligeiramente distinto surge quando a comparação dos riscos de pobreza e exclusão social é
feita entre nacionais e estrangeiros residentes com nacionalidade de um país da União Europeia, refletindo
que estes últimos assumem rendimentos líquidos mais altos que os estrangeiros extracomunitários
residentes na maioria dos países europeus. Portugal surge, neste caso, no pequeno grupo de países onde
os riscos de pobreza dos estrangeiros comunitários residentes são menores que o verificado para os
nacionais (os nacionais de países da União Europeia residentes em Portugal têm -7,4 pontos percentuais de
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risco de pobreza ou exclusão social que os nacionais portugueses). Com valores próximos de Portugal
encontramos apenas a Estónia (-2 pp), a Hungria (-9,2 pp) e a Croácia (-15,8 pp). Neste indicador é a Sérvia
que assume mais equilíbrio entre nacionais e europeus residentes (-0,1 pp).
Resulta, pois, que na grande maioria dos países europeus os residentes estrangeiros comunitários
apresentam maior risco de pobreza que os nacionais, embora a distância entre ambos os grupos de
residentes não seja tão grande como a verificada na diferença entre as taxas dos nacionais e dos residentes
estrangeiros extracomunitários. Em 2015 os resultados ICOR mostram que é na Áustria que as maiores
discrepâncias se observam: nesse país os imigrantes europeus residentes apresentam +27,3 pp de risco de
pobreza e de exclusão social que os nacionais austríacos. Depois da Áustria encontra-se a Eslovénia (+19,6
pp), a Eslováquia (+16,3 pp), a Espanha (+15,2 pp), a Dinamarca (+14,9 pp), a França (+14,7 pp) e a Suécia
(+14,5 pp).
Diferença das taxas de risco de pobreza ou exclusão social da população estrangeira de nacionalidade de países
extracomunitários e da população nacional (com 18 ou mais anos), em 2015

Fonte: EUROSTAT, Migrant Integration Indicators (Sistematização, cálculos e projeção em mapa da equipa do OM).
Notas: Dados não disponíveis para a Eslováquia, Hungria e Roménia; dados considerados de baixa fiabilidade no caso
da Bulgária, Macedónia e Polónia.
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Diferença das taxas de risco de pobreza ou exclusão social da população estrangeira residente com nacionalidade
de um país da União Europeia e da população nacional (com 18 ou mais anos), em 2015

Fonte: EUROSTAT, Migrant Integration Indicators (Sistematização, cálculos e projeção em mapa da equipa do OM).
Notas: Dados não disponíveis para a Eslováquia, Hungria e Roménia; dados considerados de baixa fiabilidade no caso
da Bulgária, Macedónia e Polónia.

Em Portugal o Inquérito às Condições de Vida e Rendimento (ICOR) tem vindo a fortalecer a sua amostra1,
embora esta amostra anual nem sempre seja controlada quanto à variável nacionalidade, sendo a mesma
só recolhida para pessoas com 16 e mais anos. Resulta, assim, que nem sempre é possível ter um número
suficiente de observações que permitam desagregar os dados dos inquiridos estrangeiros residentes em
Portugal por outras variáveis caracterizadoras (e.g. sexo, idade ou país de nacionalidade).
Analisando de forma desagregada primeiro os indicadores que compõem o indicador compósito risco de
pobreza ou exclusão social, analisa-se comparativamente os nacionais e os estrangeiros residentes em
Portugal quanto à taxa de risco de pobreza relativa, aos indicadores de privação material, e à intensidade
da privação material, entre 2011 e 2016.
Correspondendo a taxa de risco de pobreza à proporção da população cujo rendimento equivalente se
encontra abaixo da linha de pobreza definida como 60% do rendimento mediano por adulto equivalente,
em 2015 a taxa de risco de pobreza correspondia à proporção de habitantes com rendimentos monetários
1

Em 2011 a amostra foi de 8.868 unidades de alojamento, tendo a amostra vindo a aumentar desde então para 9.643
unidades em 2012, 9.587em 2013, 9.563 em 2014, e 12.049 em 2015.
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líquidos (por adulto equivalente) inferiores a 5.268 euros anuais (439 euros por mês). Este limiar da
pobreza para 2015 corresponde a 60% da mediana (8.780 euros) da distribuição dos rendimentos
monetários líquidos equivalentes (Destaque INE, 2016: 1).
Em 2015 o ICOR apurou que 19% do total das pessoas residentes em Portugal encontravam-se em risco de
pobreza, valor ligeiramente inferior ao verificado nos anos de 2013 e 2014 em que a taxa de risco de
pobreza foi de 19,5%, mas superior à taxa apurada em 2011, quando eram 17,9% as pessoas em risco de
pobreza em Portugal.
Tal como mostrado antes para o contexto europeu, em Portugal o risco de pobreza afeta de forma
diferenciada os indivíduos de acordo com a sua nacionalidade. Em 2015, enquanto os cidadãos de
nacionalidade portuguesa apresentavam uma taxa de risco de pobreza de 18,2%, essa taxa subia para
33,8% no caso dos cidadãos estrangeiros residentes no país, ou seja, os estrangeiros assumiam +15,6
pontos percentuais de risco de pobreza no país nesse ano que os nacionais. Face ao início da década, a
percentagem de cidadãos portugueses em risco de pobreza aumentou ligeiramente (de 17,0% em 2011
para 18,2% em 2015, +1,2 pontos percentuais), sucedendo o mesmo com os cidadãos estrangeiros, cuja
taxa subiu de 27,5% em 2011 para 33,8% em 2015, + 6,3 pontos percentuais).
Taxa de risco de pobreza em Portugal, segundo a nacionalidade, entre 2011 e 2015
(população residente com 16+ anos)
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Fonte: INE, ICOR-Inquérito às Condições de Vida e Rendimento (sistematização pela Equipa OM).
Notas: 1) O ano de referência do rendimento corresponde ao ano anterior ao da realização do inquérito, ou
seja, os dados relativos aos rendimentos anuais de N-1 são recolhidos no inquérito realizado no ano N; 2)
não são disponibilizadas estimativas sempre que o número de observações é inferior a 50.
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O ICOR apura ainda outros indicadores que são relevantes e complementares para aferir de que forma o
risco de pobreza ou exclusão social se relaciona com a nacionalidade dos indivíduos e, indiretamente, aferir
a situação de integração social dos estrangeiros por comparação aos nacionais, como faz o EUROSTAT.
Entre esses indicadores, constam os indicadores de privação material que se baseiam num conjunto de
nove itens relacionados com as necessidades económicas e de bens duráveis das famílias: (1) sem
capacidade para assegurar o pagamento imediato de uma despesa inesperada próxima do valor mensal da
linha de pobreza (sem recorrer a empréstimo); (2) sem capacidade para pagar uma semana de férias, por
ano, fora de casa, suportando a despesa de alojamento e viagem para todos os membros do agregado; (3)
atraso, motivado por dificuldades económicas, em algum dos pagamentos regulares relativos a rendas,
prestações de crédito ou despesas correntes da residência principal, ou outras despesas não relacionadas
com a residência principal; (4) sem capacidade financeira para ter uma refeição de carne ou de peixe (ou
equivalente vegetariano), pelo menos de 2 em 2 dias; (5) sem capacidade financeira para manter a casa
adequadamente aquecida; (6) sem disponibilidade de máquina de lavar roupa por dificuldades económicas;
(7) sem disponibilidade de televisão a cores por dificuldades económicas; (8) sem disponibilidade de
telefone fixo ou telemóvel, por dificuldades económicas; e (9) sem disponibilidade de automóvel (ligeiro de
passageiros ou misto) por dificuldades económicas (Destaque INE, 2016: 11).
Estes nove itens são, por sua vez combinados para calcular três indicadores distintos: (i) o indicador geral
de privação material, que corresponde às situações em que não existe acesso a pelo menos três dos nove
itens devido a dificuldades económicas; (ii) o indicador de privação material severa, que corresponde às
situações em que não existe acesso a pelo menos quatro dos nove itens pela mesma natureza de razões;
(iii) a intensidade da privação material, ou seja, o número médio de itens em falta para esta população em
privação material (Destaque INE, 2016: 4).
Indicadores de privação material em Portugal, segundo a nacionalidade, entre 2011 e 2016
(população residente com 16+ anos) (%)
Ano

Taxa de privação material (%)
Total da
Portugueses
Estrangeiros
população

Taxa de privação material severa (%)
Total da
Portugueses Estrangeiros
população

2011

20,9

19,5

42,0

8,3

7,4

-

2012

21,8

20,8

45,7

8,6

8,0

23,6

2013

25,5

24,3

53,4

10,9

10,0

29,3

2014

25,7

24,9

52,5

10,6

9,8

30,5

2015

21,6

21,1

41,5

9,6

9,0

29,3

2016
19,5
19,2
40,0
8,4
7,9
24,2
Fonte: INE, ICOR-Inquérito às Condições de Vida e Rendimento (sistematização pela Equipa OM).
Nota: Não são disponibilizadas estimativas sempre que o número de observações é inferior a 50.

Em 2016, a taxa de privação material do total de residentes em Portugal era de 19,5% e a taxa de privação
material severa era de 8,4%, realçando-se melhorias nos resultados dos indicadores face a 2015 em que se
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apurava 21,6% e 9,6%, respetivamente. Na série analisada, os anos em que estas duas taxas foram mais
elevadas foram os anos de 2013 e 2014. Entre o ano de 2011 e 2014, ambas a taxas foram sempre subindo,
invertendo-se essa tendência a partir de 2014, quando ambas as taxas iniciaram uma trajetória de declínio.
A mesma tendência se evidencia quando se analisam estes indicadores segundo a nacionalidade. Em 2016,
registaram-se menos estrangeiros em privação material do que nos restantes anos da série: 40% de
residentes estrangeiros em privação material em 2016, menos 2 pontos percentuais que em 2011 e menos
13,4 pontos percentuais que o observado em 2013, quando se atingiu o pico de privação material deste
grupo nos últimos anos. Relativamente à privação material severa, em 2016 a percentagem de estrangeiros
nesta condição (24,2%) também decresceu face aos anos anteriores, tendo-se registado um pico nesta taxa
em 2014 (30,5%). Do mesmo modo, entre os portugueses também se registaram menos pessoas em
privação material em 2016 (19,2%) do que em anos anteriores desta década, assumindo-se no ano de 2014
o pico da taxa de privação material dos portugueses com 24,9%.
Relativamente à intensidade da privação material, os dados revelam que em 2016 o número médio de
itens em falta para a população de nacionalidade portuguesa em privação material era de 3,6 itens,
subindo para 4,0 itens no caso da população de nacionalidade estrangeira. Neste indicador nota-se uma
ligeira melhoria de 2015 para 2016 de 4,1 itens para 4,0 itens no caso da população de nacionalidade
estrangeira, muito embora no início desta década o número de itens em falta para os estrangeiros fosse
menor (3,7 itens). No caso da população de nacionalidade portuguesa em privação material, em 2016 o
número médio de itens em falta era de 3,6, tendo-se mantido estável este valor face ao ano de 2011 e
durante todos os anos da série (com exceção do ano de 2012 quando se registaram para esta população 3,5
itens em falta).
Intensidade da privação material em Portugal, segundo a nacionalidade, entre 2011 e 2016
(população residente com 16+ anos) (%)
Ano

Intensidade da privação material (nº)
Total da
Portugueses
Estrangeiros
população

2011

3,6

3,6

3,7

2012

3,6

3,5

3,9

2013

3,6

3,6

3,8

2014

3,6

3,6

3,8

2015

3,7

3,6

4,1

2016
3,6
3,6
4,0
Fonte: INE, ICOR-Inquérito às Condições de Vida e Rendimento (sistematização pela Equipa OM).
Nota: Não são disponibilizadas estimativas sempre que o número de observações é inferior a 50.

Finalmente, consideram-se para Portugal os resultados do indicador agregado relativo à população em
risco de pobreza ou exclusão social, que combina a pobreza relativa (pessoas com rendimentos anuais por
adulto equivalente inferior ao limiar da pobreza) com a situação de privação material severa e o conceito
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de intensidade laboral per capita muito reduzida. Em 2016 a percentagem de residentes de nacionalidade
portuguesa em risco de pobreza e/ou vivendo em agregados com intensidade laboral per capita muito
reduzida e/ou em situação de privação material severa, era de 24,5%, subindo esta percentagem para os
45,6% no caso da população residente de nacionalidade estrangeira (mais 21 pontos percentuais).
Contudo, e no que concerne a população estrangeira, nota-se uma ligeira melhoria face ao ano de 2015
(quando esta taxa era de 46,6%) e face ao início desta década (em 2011, quando a taxa era de 46,5%). No
caso da população portuguesa, a taxa em 2016 foi superior (24,5%) à taxa registada no início da década
(quando a taxa era de 23,2%).
População residente em risco de pobreza ou exclusão social em Portugal, segundo a nacionalidade, entre 2011 e
2016 (população residente com 16+ anos) (%)
%
%
60

27,5
24,4

27,5

25,3

26,6

30,0
25,1

50

25,0
48,9

46,5

40

46,6

40,5

30
20

45,6

46,8

23,2

24,5

20,0
15,0

26,5

26,3

25,8

24,5

10

10,0
5,0

0

0,0
2011

2012
Portugueses

2013

2014

Estrangeiros

2015

2016

Total da população

Fonte: INE, ICOR-Inquérito às Condições de Vida e Rendimento (sistematização pela Equipa OM).
Nota: Não são disponibilizadas estimativas sempre que o número de observações é inferior a 50.
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Sabia que Portugal assume o segundo lugar entre os países da União Europeia (UE28) na
concessão da nacionalidade a cidadãos estrangeiros?
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Os Indicadores de Integração de Migrantes do EUROSTAT contemplam ainda a dimensão da cidadania
ativa. Nesse âmbito um dos indicadores trabalhados é a aquisição da nacionalidade, assumindo-se esta
dimensão como um indicador de integração muito evidente, uma vez que representa a concessão de
plenos direitos aos imigrantes nas sociedades de acolhimento. Segundo o EUROSTAT, em 2015 o número
de pessoas que adquiriram a nacionalidade de um Estado-Membro da União Europeia foi de 841,2 mil, num
universo de 35,1 milhões de estrangeiros residentes no mesmo período. A relação entre o número de
aquisições da nacionalidade e o número de residentes, definida como a taxa de naturalização, foi de 2,4%
no conjunto dos 28 países da União Europeia. Nesse ano os dois Estados-Membros que registaram as taxas
mais elevadas foram a Suécia (com 6,7%) e Portugal (com 5,2%). Portugal assume, portanto, o segundo
lugar na concessão da nacionalidade a cidadãos estrangeiros nestes indicadores de integração de
migrantes do EUROSTAT.
Taxa de naturalização nos países da União Europeia, em 2015 (%)
%
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00

Estónia (3)

Eslováquia

Letónia

Áustria

Lituânia

Eslovénia

Luxemburgo

Alemanha

Grécia

Bulgária

Bélgica

Chipre

Reino Unido

Malta

Irlanda (1)

Espanha

França (3)

Hungria

Dinamarca

Roménia (2)

Croácia

Itália (2)

Países Baixos

Finlândia

Polónia (1)

Portugal

Suécia

0,00

República…

1,00

Fonte: Eurostat, Migrant Integration Indicators (sistematização da Equipa do OM).
Notas: (1) dados provisórios; (2) dados estimados; (3) quebra de série.

Entre os países da OCDE, o caso português é também bastante interessante de analisar (Oliveira et al.,
2017: 19) por apresentar dos melhores resultados na aquisição da nacionalidade por total de residentes
estrangeiros (em terceiro lugar entre os países da OCDE em 2014, apenas ultrapassado pela Suécia e
Hungria). Portugal apresentou uma evolução surpreendente entre 2004 e 2014. Se se compararem dados
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sistematizados pela OCDE, quanto à percentagem de aquisições de nacionalidade por total de residentes
estrangeiros em 2004 e em 2014 (vd. mapas), rapidamente se conclui que em dez anos Portugal passou da
cauda dos países com menor importância relativa de naturalizações por total de estrangeiros residentes –
grupo de países essencialmente dominado pela Europa do Sul (em 2004 apenas 0,3% do total de
estrangeiros residentes no país se tornaram portugueses, assumindo-se Portugal como o país da OCDE com
mais baixa percentagem) –, para o extremo oposto no topo dos países com maior percentagem de
aquisições de nacionalidade por total de estrangeiros residentes (5,3% em 2014, apenas ultrapassado nesse
ano pela Suécia com mais 1 ponto percentual e a Hungria com mais 0,9 pontos percentuais). É ainda
relevante notar que se Portugal teve esta evolução muito positiva na promoção da aquisição da
nacionalidade na sua população imigrante de 2004 para 2014 (percurso acompanhado até certo ponto
pelos restantes países do Sul da Europa e outros países europeus, ainda que não de forma tão
exponencial), o caminho inverso foi seguido pelos principais países do Centro Norte da Europa para os
quais a percentagem de aquisições de nacionalidade por total de estrangeiros residentes diminuiu
gradualmente nos dez anos analisados (e.g., Áustria de 5,5% no início do século passa para 0,7% em 2014;
Dinamarca passa de 5,5% para 1,2%; Bélgica de 4% passa para 1,5%; França passa de 4,2% para 2,5%) –
Oliveira et al. 2017: 19.
Percentagem de aquisições de nacionalidade no total da população estrangeira residente nos países europeus da
OCDE, em 2004

Fonte: International Migration Outlook, OCDE: 2016, pp. 403-404 (sistematização de Oliveira et al., 2017: 20).//Nota:
Na indisponibilidade de dados para 2004 para alguns países sistematizados no mapa, optou-se por anos de referência
em anos próximos: França projeta-se o ano de referência de 2006 e Grécia e Irlanda o ano de 2007.

25

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

Percentagem de aquisições de nacionalidade no total da população estrangeira residente nos países europeus da
OCDE, em 2014

Fonte: International Migration Outlook, OCDE: 2016, pp. 403-404 (sistematização de Oliveira et al., 2017: 20). //Nota:
Na indisponibilidade de dados para 2014 para a Grécia considera-se o seu valor de referência em 2013.
Diferença (em pontos percentuais) na percentagem de aquisições de nacionalidade por total da população
estrangeira residente no país, de 2004 para 2014
6
4
2
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Irlanda

Hungria
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Luxemburgo

Espanha

Estados Unidos
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República Checa
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Bélgica

Islândia

Reino Unido

-4

Dinamarca

-2

Áustria

0

-6
Fonte: International Migration Outlook, OCDE: 2016, pp. 403-404 (cálculos e elaboração de Oliveira et al., 2017: 21).
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Em consequência, no conjunto dos países da OCDE analisados para o período entre 2004 e 2014, Portugal
foi o país que mais aumentou a distância (em pontos percentuais) entre o valor que tinha no início da
década analisada e no fim (+5 pontos percentuais, passando de 0,3% para 5,3% a percentagem de
aquisições de nacionalidade portuguesa por total de população estrangeira residente). No extremo oposto
encontramos países como a Áustria (-5 pontos percentuais), Dinamarca (-4 pp), Islândia (-4 pp) e Reino
Unido (-3 pp), que de 2004 para 2014 diminuíram a importância relativa das aquisições de nacionalidade
pelo total da sua população estrangeira residente (Oliveira et al., 2017: 20).
A mais recente publicação da Coleção Imigração em Números do Observatório – Oliveira et al. (2017),
Acesso à Nacionalidade Portuguesa: 10 anos da lei em números – analisou em detalhe a evolução da
concessão da nacionalidade portuguesa desde a viragem do século, refletindo sobre o posicionamento de
Portugal no contexto internacional. Em Portugal a evolução da concessão da nacionalidade portuguesa
desde a viragem do século reflete uma importante mudança legislativa a partir de 2006, aprovada na
Assembleia da República com base num amplo consenso político. Desde a sua implementação, Portugal
tem recebido ampla atenção e reconhecimento internacional por ter rapidamente passado a constar no
grupo de países com melhor enquadramento legal de acesso à nacionalidade (Oliveira et al., 2017). Ocupa
desde 2007 o primeiro lugar no ranking dos países com melhores enquadramentos de cidadania (dimensão
avaliada no MIPEX – Migrant Integration Policy Index), como dimensão das políticas de integração de
imigrantes.
Processos entrados e findos de concessão da Nacionalidade Portuguesa, entre 2001 e 2016
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 *2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Entrados

Findos

Fonte: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e Conservatória dos Registos Centrais (sistematização e elaboração de
Oliveira e Gomes, 2014 e 2016). Nota: *Processos entrados e findos desde 15-12-2006.
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Embora nem sempre sejam explícitos ou imediatos os efeitos dos enquadramentos legais nos dados
administrativos e estatísticos disponíveis, no caso dos dados administrativos apurados pela Conservatória
dos Registos Centrais acerca dos processos entrados e findos de concessão da nacionalidade portuguesa (e
sistematizados em Oliveira et al., 2017), verifica-se de forma evidente e precisa os efeitos das mudanças da
regulamentação da nacionalidade portuguesa a partir de 2006. Desde 2007 que se verifica um aumento
expressivo dos pedidos de nacionalidade portuguesa, revertido em atribuições e aquisições da
nacionalidade de forma manifesta a partir de 2008. Entre 2007 e 2016, quase meio milhão de cidadãos
pediu a nacionalidade portuguesa (477 mil pedidos em dez anos), em média 48 mil novos processos deram
entrada por ano, revertendo-se em 401.669 “novos” cidadãos portugueses, ou seja, em média, por ano,
cerca de 40 mil indivíduos tornaram-se cidadãos portugueses (40,5% por via de atribuições e 59,5% por via
de aquisições) – vd. Oliveira et al., 2017: 39. Esta evolução dos últimos dez anos contrasta bastante com a
década anterior à regulamentação de 2006: entre 1997 e 2006, registaram-se cerca de sete vezes menos
concessões de nacionalidade portuguesa (61.156 concessões de nacionalidade), decidindo-se em média
apenas cerca de 5,6 mil processos ao ano (40,6% de atribuições de nacionalidade e 59,4% de aquisições de
nacionalidade).
Atribuições e aquisições da nacionalidade portuguesa, entre 1996 e 2016
Nº
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Fonte: Direção-Geral da Política de Justiça (1996-2006) e Conservatória dos Registos Centrais (2007-2016).
Elaboração de Oliveira et al., 2017: 40.

No âmbito da temática da cidadania ativa enquadram-se também os dados relativos aos direitos políticos
dos imigrantes. No que toca ao panorama internacional, o posicionamento dos diferentes países europeus
relativamente aos direitos políticos dos imigrantes foi analisado no mais recente Boletim Estatístico OM
(Oliveira, 2017) que sistematizou os indicadores de direito de voto (VOTLAW) desenvolvidos pelo
Observatório da União Europeia sobre Democracia e Cidadania (EUDO CITIZENSHIP). Em 2015 metade dos
países da União Europeia ainda não concediam quaisquer direitos de voto aos cidadãos extracomunitários:
pontuam zero a Alemanha, Áustria, Bulgária, Chipre, Croácia, França, Grécia, Itália, Letónia, Malta, Polónia,
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República Checa, e Roménia (13 países entre a UE28). Os restantes países da União Europeia variavam
depois os seus resultados neste índice de inclusão eleitoral em função de: se concedem direitos eleitorais a
apenas uma ou algumas nacionalidades extracomunitárias, ou a todas as nacionalidades; se a concessão de
direitos eleitorais remete para menor ou maior tempo de residência desses estrangeiros residentes; e se o
acesso aos direitos eleitorais é automático, voluntário ou condicionado a inscrição. O valor máximo
registado neste índice para a UE28 é de 0,97, valor que se regista na Dinamarca, Finlândia e Suécia. Ainda
neste grupo de países com valores mais elevados no índice (assinalados a azul escuro no mapa) destacamse: Irlanda (0,95), Holanda (0,90), Luxemburgo (0,85), Bélgica (0,85), Lituânia (0,85), e Estónia (0,85).
Portugal e Espanha, com 0,56 e 0,57 respetivamente, posicionam-se ligeiramente acima do meio teórico da
escala e também do meio da distribuição observada, refletindo que o direito de voto em eleições
autárquicas de residentes extracomunitários é limitado a um número restrito de nacionalidades, não sendo
um processo automático, mas dependente de inscrição voluntária dos imigrantes (Oliveira, 2017: 3).
Em Portugal os direitos políticos dos estrangeiros, no sentido mais estrito e formal do acesso a direitos
eleitorais ativos e passivos, estão genericamente limitados à participação política nas eleições locais e
segundo o princípio da reciprocidade. Neste âmbito inúmeros estudos têm demonstrado que Portugal tem
sido menos efetivo na integração política dos imigrantes, excluindo, assim, ainda um número substantivo
de nacionalidades residentes no país (Oliveira, 2017: 8).
Relação entre estrangeiros recenseados para votar, estrangeiros residentes com mais de 20 anos e estrangeiros
com mais de 20 anos de nacionalidades elegíveis para votar, entre 2011 e 2015
Ano

Estrangeiros
recenseados
para votar*(A)

Estrangeiros
residentes com
mais de 20 anos
**(B)

Estrangeiros residentes com
mais de 20 anos de
nacionalidades elegíveis para
votar em eleições locais** (C)

A/C
(%)

C/B
(%)

2011

26.957

316.406

199.064

13,5

62,9

2012

26.698

348.722

215.529

12,4

61,8

2013

27.441

336.054

203.788

13,5

60,6

2014

27.280
332.537
199.741
13,7
60,1
27.088
329.458
199.257
13,6
60,5
2015
Taxa de variação
+1,5
-5,5
-7,5
+9,7
-2,1
entre 2012 e 2015
*
Fonte: DGAI (Direção Geral de Administração Interna) da Administração Eleitoral e **INE- Estimativas Anuais da
População Residente (Sistematização e cálculos de Oliveira, 2017: 8).

Na década passada ainda que se tenha observado um aumento da importância relativa de estrangeiros
elegíveis para votar no universo de residentes estrangeiros no país (de 53,3% em 2001 para 62,9% em
2011), mantém-se uma parte importante de estrangeiros residentes sem direitos políticos em Portugal
(37%). Por sua vez, desde 2012, e contrariando a tendência da década anterior, verifica-se uma ligeira
diminuição de estrangeiros residentes elegíveis para votar em eleições locais (-7,3% e -7,5% de 2012 para
2014 e para 2015, respetivamente), observando-se também uma diminuição da sua importância relativa no
universo de residentes estrangeiros (passam de 62,9% em 2011 para 60,1% em 2014 e 60,5% em 2015, ou
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seja, menos 3 pontos percentuais face ao início desta década), o que acompanha a diminuição da
população estrangeira residente dos últimos anos (Oliveira e Gomes, 2014: 172-176; Oliveira e Gomes,
2016: 153-156). Também contrariando a tendência da década anterior, verifica-se, porém, um aumento da
importância relativa dos estrangeiros recenseados para votar por total de residentes estrangeiros elegíveis
para votar (passam de 12,4% em 2012, para 13,7% em 2014 e 13,6% em 2015, ou seja, mais 1 ponto
percentual, com uma taxa de variação de +9,7%).
A diminuição global dos eleitores estrangeiros nos últimos anos está essencialmente associada à
diminuição de inscritos no recenseamento eleitoral de nacionalidades extracomunitárias com direitos de
voto: desde 2011 que os estrangeiros extracomunitários elegíveis para votar têm diminuído - no início da
década eram 15.656, passando para 14.310 em 2015 e para 13.988 em 2016, ou seja, uma diminuição de
2011 para 2015 e para 2016 em cerca de -8,6% e -10,7%, respetivamente. Em contrapartida, os eleitores de
países da União Europeia têm mantido a tendência de crescimento da década anterior: de 2011 para 2015
e para 2016 os eleitores comunitários passaram de 11.301 para 12.778 e para 12.992, respetivamente, ou
seja, passaram a ser +13,1% e +15%, respetivamente (Oliveira, 2017: 9).
Número eleitores estrangeiros inscritos no Recenseamento Eleitoral, entre 2006 e 2016
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Fonte: DGAI - Direção Geral de Administração Interna - Administração Eleitoral (Sistematização de Oliveira, 2017: 9).

Para mais detalhes acerca destes dados consultar a Coleção Imigração em Números deste Observatório,
nomeadamente o Boletim Estatístico OM # 2 sobre “Recenseamento eleitoral de estrangeiros” (Oliveira,
2017), o Caderno Estatístico Temático #1 (Oliveira et al., 2017), o Relatório Estatístico Decenal de 2014
(Oliveira e Gomes, 2014), cap.8, pp.163-175, bem como o Relatório Estatístico Anual de 2016 (Oliveira e
Gomes, 2016), cap. 7 e 8, pp. 145-156. Ainda relativamente a estes dados consultar também, no separador
Estatísticas e Sensibilização, os Posters Estatísticos e, na área Compilações Estatísticas do sítio do OM,
consultar dados estatísticos acerca da Aquisição da Nacionalidade Portuguesa e da Capacidade Eleitoral.
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