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PAÍS MELHOR OU PIOR COM IMIGRAÇÃO?

Portugal continua a estar entre os países europeus com menor importância
relativa de imigrantes no total de residentes (20º lugar entre os países da UE28
em 2019): apenas 6 em cada 100 residentes em Portugal são estrangeiros.
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IMIGRAÇÃO: OPORTUNIDADE OU PROBLEMA?
Portugal é um dos países europeus onde é
mais expressa a perceção de que a imigração
é principalmente uma oportunidade para o
país, contrastando com um número cada vez
maior de países europeus onde a imigração é
percecionada mais como um problema:
segundo dados do Eurobarómetro Especial
469 (2018) 32% dos inquiridos de Portugal
acreditam que os imigrantes são uma oportunidade para o país, versus 26% que pensam
a imigração mais como um problema. Na
Grécia (o país mais contrastante), apenas 3%
vê a imigração como uma oportunidade,
quando 63% tem a perceção de que a
imigração é um problema.

IMIGRANTES CONTRIBUEM PARA A DEMOGRAFIA
Mulheres estrangeiras responsáveis por 13% do total de
nados-vivos de Portugal em 2019 (embora os estrangeiros apenas
representem 6% do total de residentes no país).

IMIGRAÇÃO BOM OU MAU PARA A ECONOMIA?
Portugal destaca-se como o país europeu onde há
mais a perceção de que a imigração é boa para a
economia: segundo dados do Inquérito Social
Europeu de 2018, Portugal surge com a média
mais alta (6,3 pontos, numa escala de 1 a 10),
seguido da Suíça (6,2 pontos), da Alemanha (6,1) e
do Reino Unido (6).

IMIGRANTES CONTRIBUEM PARA A ECONOMIA PORTUGUESA
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Portugal está entre os países europeus mais
favoráveis quanto à perceção dos efeitos da
imigração: segundo dados do Inquérito Social
Europeu (entre 2008 e 2018) cada vez mais
inquiridos de Portugal acreditam que a imigração
torna o país melhor.

Estrangeiros mais concentrados nos
grupos etários mais jovens, em idades
férteis e em idades ativas: 61 em cada
100 mulheres estrangeiras tem entre
20 e 49 anos (+25 que mulheres
portuguesas nessas idades) e 59 em
cada 100 homens estrangeiros (+21
que homens portugueses)
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Portugal é um dos países europeus
onde é maior o erro de perceção da
proporção de imigrantes no total
de residentes no país: segundo
dados do Eurobarómetro Especial
469 (2018) os inquiridos de Portugal
acreditam que os imigrantes
representam cerca de 21 em cada
100 residentes no país, quando na
realidade são apenas 6 em cada 100
(erro de perceção de +15pp).

REAL PROPORÇÃO DE RESIDENTES ESTRANGEIROS EM PORTUGAL
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PERCEÇÃO DA PROPORÇÃO DOS IMIGRANTES NOS RESIDENTES

IMIGRANTES CONTRIBUEM PARA A SUBSISTÊNCIA FINANCEIRA
DO SISTEMA DE SEGURANÇA SOCIAL DE PORTUGAL

Estrangeiros representam um contributo muito positivo para a
sustentabilidade do sistema de segurança social: saldo de +884,4 milhões
de euros em 2019 com contribuintes estrangeiros; há 67 contribuintes por
cada 100 residentes estrangeiros (versus 45 nos portugueses) e há apenas
28 beneﬁciários por 100 contribuintes estrangeiros (versus 58 nos
portugueses). As prestações sociais recebidas pelos estrangeiros
representam apenas 11% no total das suas contribuições para o sistema de
segurança social de Portugal.
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Estrangeiros com taxas de atividade superiores aos
nacionais: extracomunitários em Portugal com taxa de
atividade de 76% (+17pp que o observado para os
portugueses).Estrangeiros mais representados nos
grupos proﬁssionais da base (50% nos grupos
proﬁssionais 7,8 e 9, +11pp que os nacionais).
Estrangeiros com remunerações base médias inferiores
aos nacionais (-5,4%). Estrangeiros geradores de
emprego em Portugal: estrangeiros com maior número
de empregadores por total de ativos que os nacionais.
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Fonte: Oliveira, C. R. (2020), “Imigração e a sua importância: entre perceções e a realidade”, Indicadores de Integração de Imigrantes. Relatório Estatístico Anual 2020, Coleção Imigração em Números
(C. R. Oliveira, coord.), Observatório das Migrações.

