NÚMEROS DA IMIGRAÇÃO EM
PORTUGAL
Os indicadores reportam dados de 2019 e 2020.
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QUANTOS SÃO?

Em 2020 Portugal atingiu os 662 mil
residentes estrangeiros

Portugal é apenas o 18.º país na UE com
mais estrangeiros, com 6 estrangeiros
por cada 100 residentes
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Em 2020 Portugal registou um saldo
migratório de +41.274 pessoas

QUEM SÃO?

5 nacionalidades mais
representadas

49,2%

Brasil
Reino Unido
Cabo Verde
Roménia
Ucrânia

50,8%
Maioria dos estrangeiros
são do sexo masculino

ESTRANGEIROS PORTUGUESES
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Maioria dos estrangeiros em
idade jovem, ativa e fértil
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COMO CONTRIBUEM PARA A DEMOGRAFIA DO PAÍS?
Os estrangeiros em Portugal têm
idades mais jovens e ativas,
apresentando apenas 102 idosos
por cada 100 jovens.

Os estrangeiros contribuem para
reforçar as camadas jovens e
férteis da população e atenuar o
envelhecimento do país.

A população portuguesa é a
uma das mais envelhecidas do
mundo, tendo 166 idosos por
cada 100 jovens.

Em 2020, 13,5% dos
nascimentos em Portugal
foram de mãe estrangeira.

COMO TRABALHAM?
Taxa de
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Os estrangeiros têm taxas de atividade
mais elevadas que os nacionais.

Empregos
pouco
qualificados

Os estrangeiros continuam mais vulneráveis a
desemprego que os nacionais.

Trabalhadores em
situação de
12,5%
sobrequalificação

50%
38%

As remunerações dos estrangeiros são
8,2% mais baixas que as dos nacionais.

Taxa de
empreendedorismo

3,8%

17,4%
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5 em cada 10 estrangeiros inserem-se
em grupos profissionais menos
qualificados e de maior risco (vs. 4 em
cada 10 portugueses).

13 em cada 100 estrangeiros com habilitações
superiores tem um emprego pouco
qualificado (vs. 4 em cada 100 portugueses).

17 em cada 100 estrangeiros
extracomunitários trabalham por
conta própria (vs. 13 em cada 100
portugueses).

COMO CONTRIBUEM PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL?
Saldo de contribuições
para a Segurança Social

651

Contribuintes

por cada 100 residentes

52

45
83

2020

2019

2018

2017

por cada 100 contribuintes

64

884 802

419 514 milhões de €
2016

Beneficiários

0

0

Os estrangeiros mostram uma elevada
capacidade contributiva, representando
um saldo financeiro muito positivo
para a Segurança Social, que atingiu
valores inéditos em 2019 e 2020.

Os estrangeiros têm maior
proporção de contribuintes por
cada 100 residentes que os
nacionais.

Os estrangeiros têm menor
proporção de beneficiários de
prestações sociais por cada 100
contribuintes que os nacionais.

COMO HABITAM?

4 em cada 10 estrangeiros (37%) são proprietários
de habitação (vs. 8 em cada 10 portugueses ou 78%)

2 em cada 10 estrangeiros (19%) vivem em alojamentos
sobrelotados (vs. 1 em cada 10 portugueses ou 8%)

COMO SE INSEREM NO SISTEMA EDUCATIVO?
Ensino Superior

Ensino Básico e Secundário

68 mil

estudantes estrangeiros em 19/20, de
179 nacionalidades, correspondendo
a 6,7% dos estudantes

Os alunos estrangeiros têm taxas de
transição/conclusão mais baixas que
os alunos nacionais, mas a distância
89% tem diminuído ao longo da última
década.

96%

63 mil

estudantes estrangeiros em 19/20, de
172 nacionalidades, correspondendo a
16,5% dos estudantes

7,5 mil

diplomados estrangeiros no ano
letivo de 19/20

0

APRENDEM PORTUGUÊS?

90%

5.039

dos imigrantes em Portugal
têm um nível avançado de
português

alunos do ensino básico e secundário
frequentaram a disciplina de Português
Língua Não Materna em 2019/20

13.179

olá

12.210
Quero aprender Português

formandos frequentaram os cursos
do programa Português Para Todos
em 2020

pessoas aprenderam português
pela Plataforma Português Online
em 2020

COMO É O SEU ESTADO DE SAÚDE?
Autoapreciação do
estado de saúde

6 em cada 10 imigrantes (63%) reportam
níveis de saúde bons ou muito bons (vs.
5 em cada 10 nativos – 50%)

Limitações nas
atividades diárias

Doenças crónicas

19%

37%

19% dos imigrantes reportam limitações
nas atividades diárias devido a problemas
de saúde prolongados (vs. 24% dos nativos)

37% dos imigrantes reportam doenças
crónicas ou problemas de saúde
prolongados (vs. 44% dos nativos)

COMO SE RELACIONAM COM O SISTEMA DE JUSTIÇA?
Reclusos estrangeiros

Prisão preventiva

19%

32%

1 em cada 5 reclusos estrangeiros não
é imigrante mas sim um indivíduo “em
trânsito”, sem residência em Portugal.

32 em cada 100 reclusos estrangeiros
estão em prisão preventiva (vs. 18 em
cada 100 portugueses), não tendo
ainda sido condenados.
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Indivíduos “em trânsito”

Os reclusos estrangeiros em Portugal
têm vindo a diminuir, descendo para
1.764 reclusos em 2020.

SÃO ALVO DE DISCRIMINAÇÃO?
Queixas de discriminação de base racial e étnica
Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial

67%
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dos inquiridos em Portugal
para o Eurobarómetro
consideram que a
discriminação com base na
origem étnica é comum ou
muito comum

655

2020

Perceções de discriminação

Aumento de queixas de discriminação reflete:
 novo regime jurídico de combate e prevenção da discriminação racial (agosto de 2017)
 maior consciencialização
 maior conhecimento dos mecanismos de combate a este tipo de discriminação

PARTICIPAM NA CIDADANIA?

dos estrangeiros em Portugal
têm direito de voto

66%
dos estrangeiros com direito de
8% voto estão recenseados para votar

estrangeiros adquiriram
nacionalidade portuguesa em 2020

104 mil
pessoas tornaram-se cidadãos
689 mil portugueses entre 2007 e 2020

Fonte: Oliveira, C. R. (2021), Indicadores de Integração de Imigrantes. Relatório Estatístico Anual 2021, Coleção Imigração em Números (C. R. Oliveira, cord.), Observatório das Migrações

