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Introdução # 41
Este mês o Observatório das Migrações (OM) destaca o tema da População Imigrante para assinalar o Dia
Mundial da População, 11 de julho. Esta data foi proclamada pelas Nações Unidas em 1989, com o intuito
de sensibilizar os países do mundo para a importância das questões populacionais. Desde 1945 a população
mundial mais do que triplicou, embora assuma um ritmo mais lento de crescimento nas últimas décadas e
essa evolução não seja idêntica em todos os países. Projeções da população continuam a confirmar o
aumento da população a nível mundial, embora se observe também um número crescente de países já com
decréscimos da população induzidos por baixas taxas de fecundidade. Portugal ocupa lugar entre os países
mais envelhecidos e com mais graves fragilidades demográficas do mundo (terceiro lugar no contexto da
União Europeia). No âmbito destas questões populacionais, as migrações tornaram-se na componente
populacional principal de alguns países, demonstrando-se que apenas a imigração atenua o declínio
populacional de alguns países. Os mais recentes relatórios das Nações Unidas (World Population Prospects
2019) e da União Europeia (Demographic Scenarios for the EU: Migration, Population and Education, 2019),
em destaque nesta Newsletter OM, realçam como sem imigração o declínio natural da população na
maioria dos países europeus é inevitável. Destaca-se, porém, que a imigração só poderá atenuar os
problemas do envelhecimento, sendo limitados os efeitos que poderá ter na alteração da estrutura etária
dos países.
Tendo o OM entre as suas atribuições recolher, sistematizar e analisar informação estatística sobre a
população imigrante e promover o seu melhor conhecimento, conheça nesta newsletter a Coleção OM
Imigração em Números, lançada em 2014 com a coordenação científica e autoria de Catarina Reis Oliveira,
desenvolvida a partir de quatro linhas editoriais – Relatórios Estatísticos Decenais; Relatórios Estatísticos
Anuais de Indicadores de Integração de Imigrantes; Cadernos Estatísticos Temáticos; Boletins Estatísticos –
e diversos suportes de comunicação estatística – Estatísticas de Bolso; Destaques Estatísticos Sabia que…;
Posters Estatísticos e Infografias – que permitem uma consulta rápida e direta dos principais indicadores
relativos à população imigrante em Portugal, combatendo mitos e estereótipos com factos estatísticos.
Conheça ainda nesta newsletter duas novas edições da Coleção OM Imigração em Números que o OM lança
este mês para assinalar o tema da População Imigrante: Estatísticas de Bolso da Imigração (Catarina Reis
Oliveira e Natália Gomes, 2019) e a Infografia “Imigrantes e Indicadores de Integração de Portugal” (Natália
Gomes e Catarina Reis Oliveira, 2019).
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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População Imigrante e tendências demográficas
Há um conjunto de fatores ou componentes que condicionam a evolução numérica das populações, a sua
dispersão e a sua estrutura etária, destacando-se neste âmbito os nascimentos, os óbitos e as migrações.
Os nascimentos acrescentam a população e rejuvenescem-na, podendo ser conceptualizados, consoante os
fins, como natalidade (nascimentos por 1.000 habitantes) ou fecundidade (número de filhos de uma mulher
na totalidade da sua carreira reprodutiva). Os óbitos subtraem à população e podem envelhecê-la ou
rejuvenescê-la conforme as idades em que tenham maior incidência. Finalmente, as migrações podem
acrescer (imigração) ou subtrair (emigração) a população, bem como rejuvenescê-la ou envelhecê-la
conforme os grupos de idades que afetarem mais e o sentido do seu efeito. As migrações são, pois, uma
das determinantes dos fenómenos demográficos, ditando o crescimento (ou não) da população, e
definindo a sua estrutura e distribuição (Oliveira e Gomes, 2018: 75).
No debate científico contemporâneo a relação entre imigração e demografia tem assentado sobretudo na
noção de migrações de substituição. Esta noção surgiu pela primeira vez no relatório da Divisão de
População da Organização das Nações Unidas em 2000: Replacement Migration: Is It a Solution to Declining
and Ageing Populations? (ONU, 2000). Nessa publicação, as migrações de substituição eram definidas como
a proporção de migrantes necessários para contrariar tanto os declínios populacionais (associados à quebra
de nascimentos e da população ativa) como o envelhecimento da população de cada país (ONU, 2000: 1);
tendo apresentado uma estimativa dos saldos migratórios necessários em função das metas demográficas.
Apesar do conceito de migrações de substituição ter sido desde a transição para o século XXI alvo de
críticas, mantém-se um conceito amplamente usado na bibliografia internacional e nacional (Rosa et al.,
2004; Peixoto et al, 2017), tendo gerado novas reflexões sobre os desafios contemporâneos da demografia
e da sua relação com a imigração.
A forma como os países chegam aos seus saldos migratórios induz a diferentes resultados e impactos das
migrações de substituição: o mesmo valor no saldo migratório pode ser atingido com mais imigração e
emigração ou, simultaneamente, menos imigração e emigração. Por outro lado, um país pode chegar a um
saldo migratório positivo porque atrai imigrantes ou porque consegue reter os seus nacionais. Resulta, pois,
que as projeções das migrações de substituição necessárias para contrariar o envelhecimento da
população ou o seu decréscimo variam em função da capacidade de cada país em atrair imigrantes e
conter a sua emigração: mais emigração induz à necessidade de mais imigração para chegar a saldos
migratórios positivos, enquanto maiores fluxos imigratórios poderão dar alguma margem à existência de
emigração, embora a margem possa ainda assim ser limitada em função da dependência de saldos
migratórios positivos para compensar saldos naturais negativos ou nulos (Oliveira e Gomes, 2018: 76).
Quando a fecundidade de um país não assegura a substituição de gerações, as migrações assumem
também um papel fundamental na gestão das consequências do envelhecimento e declínio populacional.
Importa, no entanto, compreender que a composição etária e sexual dos fluxos não é indiferente aos
resultados das migrações de substituição: se um fluxo de entrada de pessoas mais jovens implica não
apenas que estas se manterão na população ativa durante mais tempo, mas também viverão a sua idade
reprodutiva no país de acolhimento (contribuindo assim também para a natalidade do país) - ainda que a
prazo os padrões de fecundidade da sociedade de acolhimento tendam a ser adotados pelos imigrantes -;
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por contraste, um fluxo imigratório de reformados ou idosos, ainda que possa induzir a saldos migratórios
positivos de um país, não contraria o envelhecimento demográfico de uma sociedade, mas antes reforça-o
(Oliveira e Gomes, 2018: 77).

1. Principais determinantes demográficos do contexto mundial
População mundial atinge 7,7 mil milhões de pessoas em 2019 e deverá alcançar os 11 mil milhões no
final deste século: O mais recente relatório sobre a população da Organização das Nações Unidas World
Population Prospects 2019, traça o retrato da população a nível mundial e identifica as tendências de
mudança para as principais variáveis demográficas. Sabemos hoje que a população mundial tem
continuado a crescer, embora a um ritmo mais lento (face às décadas de 1950-1970) e não em todas as
regiões do globo. De acordo com os cenários das Nações Unidas, nos próximos 30 anos, em 2050, a
população deverá atingir os 9,7 mil milhões e no final deste século, em 2100, os 11 mil milhões de pessoas.
As novas projeções da população confirmam que, a par do aumento da população a nível mundial, há um
número crescente de países cuja população observa uma tendência de recuo.
Taxa de fecundidade diminui a nível mundial: A nível mundial a taxa global de fecundidade passou de 3,2
nascimentos por mulher em 1990, para 2,5 em 2019, prevendo-se que continue a diminuir para 2,2 em
2050. Na Europa o índice de fecundidade é bastante inferior, sendo de 1,7 em 2019, projetando-se um
ligeiro aumento para 1,8 em 2100 (World Population Prospects 2019).
Envelhecimento da população irá continuar a acentuar-se em todo o mundo: em 2018 e pela primeira vez
o número de pessoas com 65 e mais anos foi superior ao número de crianças com menos de 5 anos. O
envelhecimento da população é hoje uma realidade transversal à escala mundial que reflete, por um lado,
a melhoria das condições de vida da população, designadamente através do aumento da esperança média
de vida e, por outro, a redução da natalidade. Nos próximos 30 anos estima-se que 16% da população
mundial tenha 65 ou mais anos, o que reflete um crescimento de 7 pontos percentuais (p.p.) relativamente
a 2019 (9%). Em 2050, uma em cada 4 pessoas a viver no continente europeu e na América do Norte terão
65 ou mais anos (World Population Prospects 2019). O impacto potencial do envelhecimento demográfico
no mercado de trabalho e no desempenho económico (tendo em conta a redução da relação entre
população em idade ativa e a população com 65 ou mais) coloca desafios à escala mundial que remetem
para o contributo das migrações internacionais como fatores de desenvolvimento social e económico.
Migrações internacionais atenuam decréscimo da população: Em 2015 o número de migrantes
internacionais era de 244 milhões, cerca de 3,3% da população mundial. A maioria desta população (72%)
encontrava-se em idade ativa (20-64 anos). Durante a presente década (2010-2020), alguns países da União
Europeia como a Alemanha, Hungria, Estónia e Itália, observaram um aumento da população residente
devido à entrada de imigrantes. Este fenómeno permitiu contrariar o efeito de decréscimo resultante do
saldo natural negativo (número de nados vivos inferior ao número de óbitos) registado nesses países.
Também ao nível do espaço europeu o relatório da Comissão Europeia de 2019 (Demographic Scenarios for
the EU: Migrations, Population and Educations) identifica novos desafios para a UE, em consequência do
aumento da esperança média de vida, da diminuição da taxa de fecundidade a par da melhoria do nível de
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escolaridade da população: o envelhecimento da população na UE continua a agravar-se com
consequências sociais e económicas para o futuro, nomeadamente ao nível do mercado de trabalho.
Embora seja improvável esperar que as migrações possam parar o envelhecimento ou o declínio das
populações, o debate neste âmbito tem sido consensual em reconhecer que a imigração embora não
forneça por si só a solução para o ‘problema’ do envelhecimento especialmente sentido nos países da
Europa, entre os quais Portugal, será sempre uma componente importante para o atenuar (Oliveira e
Gomes, 2018: 75-91). Neste âmbito a Estratégia de Desenvolvimento Sustentável da União Europeia
reconhece o contributo que a imigração pode ter para responder aos desafios que se colocam com os
cenários demográficos esperados. No recente relatório da União Europeia (UE, 2019: 8) sobre cenários
demográficos conclui-se que sem imigração de países terceiros à UE, o declínio natural da população
resultante da baixa fertilidade e o aumento da esperança média de vida induzirá à diminuição real da
população e ao envelhecimento acentuado da população nativa. O mesmo relatório reconhece, porém, que
a imigração só poderá atenuar os problemas do envelhecimento da população europeia, sendo limitados os
efeitos que a imigração poderá ter na alteração da estrutura etária da UE, atendendo a que os migrantes
embora chegando mais jovens, em idade fértil e ativa, tendem a estabelecer-se por longos períodos e
também envelhecem como a população nativa.

2. Demografia e População Imigrante em Portugal
Em 2018 o saldo migratório volta a ser positivo e atenua o decréscimo da população residente em
Portugal. De acordo com as estimativas e projeções da população publicadas pelo INE, continua a observarse uma tendência de redução da população no país: em 2018 a população recuou 0,14%, face ao ano
anterior, e fixou-se em 10 278 617. A melhoria do saldo migratório entre 2017 e 2018, permitiu atenuar a
queda da população por efeito do agravamento do saldo natural negativo. As recentes projeções
confirmam a tendência de diminuição muito significativa da população residente em Portugal: em 2033 a
população estará abaixo do limiar dos 10 milhões de indivíduos e em 2080 deverá situar-se nos 7,9 milhões.
As tendências de redução da população são fortemente impulsionadas pelas características demográficas
do país associadas ao agravamento do envelhecimento da população, e ao baixo índice sintético de
fecundidade. Portugal está entre os países com um dos índices mais baixos do mundo, entre 1,35 e 1,4 na
última década, (2,1 crianças por mulher é o nível mínimo de substituição de gerações nos países mais
desenvolvidos) e apresenta o aumento da idade média das mulheres ao nascimento do primeiro filho (29,8
anos em 2018).
Neste contexto, os fluxos migratórios assumiram um papel determinante nas alterações da população,
nomeadamente no mercado de trabalho, quando a pressão demográfica sobre a população ativa tem vindo
a acentuar-se: em 2008 havia 50,1 jovens e idosos por cada 100 pessoas em idade ativa, em 2018 este
indicador do índice de dependência total subiu para 55,1.
Em 2018 a entrada de Imigrantes permanentes em Portugal atingiu o valor mais elevado da década:
Portugal regista, pelo segundo ano consecutivo, um saldo migratório positivo, em resultado do aumento
das entradas permanentes no país e das entradas terem voltado a superar as saídas de população do país.
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Em 2018, o número de entradas permanentes de imigrantes alcançou os 43 170 indivíduos e foi o mais
elevado da década. Cerca de 53% dos migrantes entrados em 2018 eram do sexo feminino, reforçando a
feminização da imigração no país (Gomes, 2017).
Imigrantes permanentes e emigrantes permanentes, Portugal, 2008-2018
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Fonte: Observatório das Migrações (Oliveira e Gomes, Indicadores de Integração de Imigrantes. Relatório Estatístico
Anual 2019, Coleção Imigração em Números OM) a partir de dados do INE, Estimativas anuais da Imigração e
Estimativas Anuais da Emigração.

Monitorizar a População Imigrante em Portugal: Em Portugal, o Observatório das Migrações tem entre as
suas atribuições recolher, sistematizar e analisar informação estatística sobre a população imigrante e
promover o seu melhor conhecimento. Em 2014 o OM lançou a Coleção Imigração em Números com
coordenação científica e autoria de Catarina Reis Oliveira, com o objetivo de proceder à sistematização,
análise e disseminação de dados acerca da população estrangeira residente em Portugal, recorrendo a
inúmeras fontes estatísticas e administrativas que dispõem de dados desagregados por nacionalidade,
sistematizando e analisando informação com o intuito de melhor caracterizar a situação das populações
estrangeiras no país nas mais variadas dimensões que compõem o seu processo de integração.
A Coleção Imigração em Números do OM integra, para além de relatórios estatísticos - Relatórios
Estatísticos Decenais; e Relatórios Estatísticos Anuais – outras linhas editoriais temáticas - Cadernos
Estatísticos Temáticos; Boletins Estatísticos – e diversos suportes de comunicação estatística - Estatísticas
de Bolso; Destaques Estatísticos Sabia que…; Posters Estatísticos e Infografias – que permitem uma
consulta mais rápida e direta dos principais indicadores relativos à imigração em Portugal, e sensibilizar a
opinião pública, combatendo mitos e estereótipos acerca dos imigrantes através de factos e dados
estatísticos. Com este trabalho, e em particular com a publicação dos relatórios estatísticos anuais
“Indicadores de Integração de Imigrantes”, o Observatório responde simultaneamente às recomendações
da Comissão Europeia para o país dispor de indicadores e mecanismos de monitorização da situação de
integração dos imigrantes. Por outro lado, com os relatórios estatísticos o OM concretiza também medidas
previstas em planos de ação de Portugal, nomeadamente a medida 6 do Plano Estratégico para as
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Migrações – PEM (Resolução do Conselho de Ministros nº12-B/2015), em implementação entre 2015 e
2020, que remete para a “Melhoria dos dados oficiais sobre a integração dos migrantes” e que na sua
primeira ação realça a necessidade de se criarem novos indicadores e melhorar os já existentes nas fontes
oficiais que acompanham, de forma direta ou indireta, o nível de integração dos imigrantes, estando esta
ação sob a responsabilidade deste Observatório das Migrações, em parceria com o Instituto Nacional de
Estatística (INE) e demais entidades com dados relevantes sobre imigrantes e estrangeiros residentes, na
qual se estabelece como indicador de execução a “elaboração de um relatório analítico anual, com
disponibilização online de dados promovido pelo Observatório das Migrações”. Por sua vez, o relatório
estatístico decenal “Monitorizar a Integração de Imigrantes em Portugal”, publicado em 2014, veio
também responder a uma medida do segundo Plano para a Integração de Imigrantes (2010-2013) (PII), que
previa igualmente a “melhoria dos dados oficiais sobre a integração dos imigrantes”, a implementar com o
envolvimento de várias instituições públicas com dados estatísticos ou administrativos acerca dos
estrangeiros em Portugal (Oliveira e Gomes, 2014: 17-20).
A partir de 2017, o OM iniciou ainda a publicação de Cadernos Estatísticos Temáticos com vista a um
conhecimento factual a partir de dados oficiais disponíveis de diversas temáticas na vertente da integração
de imigrantes em Portugal. Os volumes publicados até ao momento procuraram assinalar datas marcantes,
tendo o primeiro (Acesso à Nacionalidade Portuguesa: 10 anos da lei em números, Oliveira et al., 2017)
procedido a um balanço, em números, da primeira década de implementação da alteração da Lei da
Nacionalidade (2007-2016), e o segundo (Migrações e Saúde em Números: o caso português, Oliveira e
Gomes, 2018) abordado a relação entre migrações e saúde, para assinalar o aniversário das quatro décadas
do Sistema Nacional de Saúde.
Também em 2017, o OM iniciou a edição de Boletins Estatísticos OM com disseminação de compilações
estatísticas de dados oficiais nacionais e internacionais sobre temas de trabalho do OM. Desde a criação
desta linha editorial o OM lançou 5 Boletins Estatísticos de vários autores dedicados a vários temas (e.g.
mulheres estrangeiras; recenseamento eleitoral; estudantes estrangeiros; cidadãos europeus;
discriminação).
Estas publicações têm sido complementadas por diversos suportes de sensibilização e comunicação
estatística que têm vindo a ser criados e produzidos pelo OM, com destaque para duas novas edições que o
OM lança este mês para assinalar o tema da População Imigrante no Dia Mundial da População: Estatísticas
de Bolso da Imigração (Catarina Reis Oliveira e Natália Gomes, 2019) e a Infografia “Imigrantes e
Indicadores de Integração de Portugal” (Natália Gomes e Catarina Reis Oliveira, 2019). Tal como a edição
das Estatísticas de Bolso de 2015, esta nova publicação tem o intuito de contribuir para a desconstrução de
falsas perceções com factos acerca da imigração baseados em sustentação estatística, e o propósito de
responder de forma rápida e direta às principais questões recorrentemente levantadas por diferentes
profissionais, decisores políticos e sociedade portuguesa em geral.
Ainda neste âmbito da sensibilização e comunicação estatística, o OM tem vindo a produzir várias
Infografias, com base nos indicadores de integração de imigrantes sistematizados por este Observatório, e
Posters Estatísticos também com o intuito de sensibilizar e desconstruir mitos relacionados com as
migrações, mediante a disseminação de dados. Os Destaques Estatísticos Sabia que… do OM reforçam
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também, desde 2017, a divulgação de informação estatística temática mensalmente (no total 27 edições),
assumindo-se como uma rubrica de sensibilização orientada para informar e desconstruir mitos
relacionados com as migrações, sintetizados em formato “Sabia que…”, recorrendo a informação estatística
nacional e internacional publicada na Coleção Imigração em Números do OM.
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Coleção Imigração em Números: Relatórios Estatísticos Decenais e Anuais OM
Relatórios Estatísticos Anuais
Indicadores de Integração de Imigrantes: Relatórios Estatísticos Anuais, de Catarina Reis Oliveira e
Natália Gomes
Desde 2016 o OM publica, por ocasião do Dia Internacional dos Migrantes (18 de
dezembro), os Relatórios Estatísticos Anuais Indicadores de Integração de Imigrantes.
Estes relatórios estatísticos anuais assumem a integração como um processo
multidimensional, caracterizando a situação dos estrangeiros residentes em Portugal por
comparação aos nacionais em várias dimensões (e.g. demografia,
educação e qualificações, aprendizagem da língua, trabalho, inclusão e
proteção social, habitação, acesso à nacionalidade, recenseamento
eleitoral, sistema de justiça, discriminação, remessas, e saúde). Em cada
uma das quinze dimensões de integração consideradas procede-se 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 e aos Indicators of Immigrant Integration da
OCDE. Estes relatórios têm vindo continuamente a ser reforçados com novos indicadores
e atualizações, tendo chegado a 305 indicadores acerca da integração de imigrantes em
2018, organizados em quinze dimensões analíticas, disseminando dados de 47 fontes de
dados administrativos e estatísticos (32 fontes nacionais e 15 internacionais). Estes
Relatórios Estatísticos Anuais do OM foram reconhecidos pela FRA (Relatório Together in
the EU. Promoting the participation of migrants and their descendants) em 2017, que
destacou Portugal, ao lado da Alemanha, como sendo um dos países com maior e mais
ampla sistematização de dados e indicadores de integração de imigrantes no contexto europeu, indo muito
para além das recomendações e indicadores estabelecidos na Declaração de Zaragoza (FRA, 2017: 37).
Os Relatórios Estatísticos Anuais Indicadores de Integração de Imigrantes estão todos disponíveis aqui.
Relatórios Estatísticos Decenais
Monitorizar a Integração de Imigrantes: Relatório Estatístico Decenal, de Catarina Reis Oliveira e Natália
Gomes, dezembro de 2014
Atendendo a que Portugal estava entre os Estados-membros que não dispunha de um
sistema permanente de recolha e sistematização estatística acerca da integração de
imigrantes, no âmbito do segundo Plano para a Integração de Imigrantes (2010-2013) (PII),
ficou salvaguardada uma medida que previa a “melhoria dos dados oficiais sobre a
integração dos imigrantes”, a implementar com o envolvimento das várias instituições
públicas com dados estatísticos ou dados administrativos passíveis de tratamento
estatístico acerca dos estrangeiros em Portugal. A meta desta medida contemplava a
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constituição de um grupo de trabalho, coordenado pelo ACIDI (atual Alto Comissariado para as Migrações –
ACM, IP), com diferentes entidades, e a redação de um relatório de análise estatística. Este relatório – a
primeira publicação da Coleção Imigração em Números do OM – traduziu o culminar dos trabalhos
associados a esta medida do PII. Os dados publicados e analisados neste relatório pretendem dar conta da
diversidade de fontes oficiais de dados estatísticos e administrativos disponíveis para caracterizar a
situação dos estrangeiros em inúmeras dimensões (e.g. demografia, trabalho, educação, cidadania ativa,
inclusão social, habitação, discriminação) entre 2001 e 2012. Para efeitos operacionais, atendendo ao
volume de informação recolhida e disponibilizada pelas instituições públicas, considerou-se na análise a
evolução de uma década para vários grupos de nacionalidades: portugueses e estrangeiros, nacionais de
países terceiros à União Europeia e nacionais da europa comunitária, e para as dez nacionalidades
estrangeiras numericamente mais representadas em Portugal. Os dados sistematizados neste relatório
permitem sinalizar tendências em que os estrangeiros diferem (mais ou menos e para melhor ou pior) dos
portugueses. Este relatório encontra-se disponível aqui.
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Coleção Imigração em Números: Cadernos Estatísticos Temáticos OM
Com vista a um conhecimento factual a partir de dados oficiais disponíveis de diversas temáticas na
vertente da integração de imigrantes em Portugal, o OM iniciou em 2017, a coleção Cadernos Estatísticos
Temáticos, tendo até à data publicado 2 volumes focados em duas temáticas distintas:
Acesso à Nacionalidade portuguesa: 10 anos da lei em números, de Catarina Reis
Oliveira, Natália Gomes e Tiago Santos, Junho de 2017: O primeiro volume dedicado à
temática “Acesso à Nacionalidade Portuguesa: 10 anos da lei em números” procedeu a
um balanço, em números, da primeira década de implementação da alteração da Lei da
Nacionalidade (2007-2016), comparando esses resultados com a década imediatamente
anterior (1996-2006), sistematizando os dados administrativos disponíveis no país e
identificando nas principais tendências e canais adotados (entre as aquisições e as
atribuições) pelos cidadãos para acederem à nacionalidade portuguesa. São poucos os
exemplos de enquadramentos legais com efeitos tão evidentes na evolução de um fenómeno social como o
é a Lei da Nacionalidade e que colocou Portugal em primeiro lugar, desde 2007, no ranking dos países do
mundo com melhores enquadramentos de cidadania. Esta publicação pode ser encontrada aqui.
Migrações e Saúde em números: o caso português, de Catarina Reis Oliveira e Natália
Gomes, setembro de 2018: Este segundo volume dos Cadernos Estatísticos Temáticos, da
Coleção Imigração em Números, assinalando as quatro décadas do Sistema Nacional de
Saúde, procurou conhecer a relação entre migrações e saúde e os seus impactos,
sistematizando e analisando informação estatística de várias fontes (nacionais e
internacionais), para o período de referência de 2005 a 2016, que permitem retratar, de
forma comparada os imigrantes e os nativos, quanto ao estado de saúde – a partir da
autoapreciação do estado de saúde e da qualidade de vida, do reporte de incapacidades
temporárias por problemas de saúde, e de doenças crónicas –, à acessibilidade e utilização dos serviços de
saúde – confrontando as estatísticas da utilização de serviços de saúde, com o enquadramento legal e
institucional do acesso à saúde e as barreiras do acesso e efeitos desmobilizadores do uso dos serviços de
saúde –, e à mortalidade e causas de morte. A análise dos dados disponíveis induz à identificação de
algumas iniquidades em saúde na comparação dos imigrantes com os não imigrantes em Portugal, sendo
essas desigualdades enquadradas pelos determinantes da saúde, na sua dimensão estrutural, social e
grupal, e individual. Esta publicação encontra-se disponível aqui.
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Coleção Imigração em Números: Boletins Estatísticos OM
O OM iniciou em março de 2017, a
edição de Boletins Estatísticos OM
com disseminação de compilações
estatísticas de dados oficiais nacionais
e internacionais sobre temas de
trabalho do OM. Desde a criação
desta linha editorial o OM lançou 5 Boletins Estatísticos sobre vários temas:
Discriminação em razão da origem racial, étnica ou migratória nos países da União
Europeia: perceções e experiências reportadas em inquéritos, Boletim Estatístico OM # 5,
de Tiago Santos, março 2019: Boletim Estatístico focado na dimensão europeia do
fenómeno da discriminação em razão da origem racial, étnica ou migratória, recorrendo a
informação coligida por meio de grandes inquéritos internacionais. Boletim disponível aqui.

Europeus Comunitários em Portugal: uma análise exploratória, Boletim Estatístico OM
#4, de Tiago Santos e Susana Godinho, novembro 2018: O quarto Boletim Estatístico OM
dá a conhecer os cidadãos europeus comunitários residentes em Portugal, não apenas no
que os diferencia face à população portuguesa e aos demais estrangeiros residentes, mas
também no que respeita à sua própria diversidade interna. Boletim disponível aqui.

Estudantes Estrangeiros nos Diferentes Níveis de Ensino, Boletim Estatístico OM #3, de
Catarina Reis Oliveira e Natália Gomes, novembro 2017: O terceiro Boletim OM descreve
os fluxos migratórios de estudantes estrangeiros no contexto europeu (imigrantes por
“razões educativas”) e em Portugal, e sistematiza um conjunto de indicadores de
caracterização da situação de alunos estrangeiros residentes em Portugal no ensino básico,
ensino secundário e ensino superior. Boletim disponível aqui.
Recenseamento Eleitoral de Estrangeiros, Boletim Estatístico OM #2, de Catarina Reis
Oliveira, setembro 2017: O segundo Boletim Estatístico OM analisa alguns dos indicadores
disponíveis para aferir a capacidade de participação política dos estrangeiros residentes no
contexto europeu e em Portugal, assumindo os direitos políticos dos imigrantes como uma
dimensão da integração dos imigrantes. Boletim disponível aqui.

A Mulher Estrangeira na População Residente em Portugal, Boletim Estatístico OM #1, de
Natália Gomes, março 2017: Este primeiro Boletim Estatístico OM dedica-se ao tema da
feminização da população imigrante e caracteriza a situação das mulheres estrangeiras
residentes em Portugal para um conjunto de indicadores. Boletim disponível aqui.
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Estatísticas de Bolso da Imigração e Destaques Estatísticos Sabia que…
Estatísticas de Bolso
Para destacar o tema da População Imigrante no mês em que se assinala o Dia Mundial da População, o
OM lança a nova edição das Estatísticas de Bolso da Imigração (2019), de Catarina
Reis Oliveira e Natália Gomes. Com as Estatísticas de Bolso da Imigração o OM
pretende continuar a contribuir para a desconstrução de falsas perceções acerca da
imigração em Portugal, trabalho que desenvolve há quase duas décadas. A partir
desta publicação, os leitores adquirem um entendimento objetivo e factual da
situação dos estrangeiros residentes em Portugal em várias dimensões e em formato
de pergunta-resposta às principais questões que se colocam sobre a imigração e
integração de imigrantes em Portugal. Esta publicação analisa dados da última
década para o período de referência entre 2008 e 2018, e pode ser consultada aqui.

OM lançou pela primeira vez em 2015 as Estatísticas de Bolso, de Catarina Reis
Oliveira e Natália Gomes, com o intuito de contribuir para a desconstrução de falsas
perceções com factos acerca da imigração baseados em sustentação estatística. Com
esta publicação o OM pretendeu apoiar um conhecimento mais rigoroso da imigração
no país, respondendo às questões recorrentemente levantadas por diferentes
profissionais, decisores políticos e sociedade portuguesa em geral. Os principais
factos, elencados de forma sucinta na primeira edição, asseguram uma consulta fácil
e direta dos principais indicadores relativos à imigração em Portugal, tendo como
anos de referência de 2001 a 2012. A edição pode ser encontrada aqui.

Destaques Estatísticos OM
Em 2017 o OM lançou os Destaques Estatísticos
OM temáticos, uma rubrica de sensibilização,
orientada para informar e desconstruir mitos
relacionados com as migrações, recorrendo à
disseminação de dados estatísticos e
administrativos sistematizados e analisados pelo OM na Coleção Imigração em Números. Já em perto de
três dezenas de Destaques Estatísticos, o OM tem disseminado e apresentado dados nacionais e
internacionais sobre as temáticas em análise em cada mês do ano, sintetizados em formato “Sabia que…”.
Apresentam-se alguns dos temas abordados nos Destaques Estatísticos publicados em 2018 e 2019:
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Migrações e Remessas Familiares



Migrações e Segurança Social



Migrações e Saúde



Discriminação Racial e Étnica



Estrangeiros e o Sistema de Justiça



Cidadãos da União Europeia em Portugal



Imigração e Envelhecimento



Imigração e Línguas



Imigração e Igualdade de Género



Jovens descendentes de imigrantes



Refugiados



Diversidade Cultural em Portugal



Imigração e Nupcialidade



Dados e Indicadores de Integração de Imigrantes

Consulte as 27 edições dos Destaques Estatísticos do OM aqui.
Sabia que… no Facebook
No âmbito das suas rotinas de trabalho mensal, o OM tem vindo a promover periodicamente a divulgação
da rubrica “Sabia que…” no facebook, num formato de pergunta com resposta indireta a partir de gráficos
e mapas com projeção de dados nacionais e internacionais sobre a População Imigrante. Conheça os “Sabia
que…” publicados em https://www.facebook.com/observatoriodasmigracoes/.:
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Comunicação Estatística OM: Infografias da Imigração
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. O espaço criado no
site do OM para esse fim 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.

Nova Infografia OM: O OM lança neste mês de Julho a mais recente Infografia
OM Imigrantes e Indicadores de Integração de Portugal, de Natália Gomes e
Catarina Reis Oliveira (conceção gráfica de Carlos Cravo), com dados dos indicadores
de integração de imigrantes sistematizados e analisados no relatório anual da Coleção
Imigração em Números do OM: Indicadores de Integração de Imigrantes. Relatório
Estatístico Anual 2018, de Catarina Reis Oliveira e Natália Gomes (2018).

Infografia OM Migrações e Saúde em Portugal de Natália Gomes e Catarina Reis
Oliveira, abril de 2019 (conceção gráfica de Carlos Cravo), com dados
sistematizados e analisados no Caderno Estatístico Temático OM Migrações e
Saúde em Números: o caso português, de Catarina Reis Oliveira e Natália Gomes
(2018).

Infografia OM Factos e Números da Imigração em Portugal: Natália Gomes e
Catarina Reis Oliveira, janeiro de 2018 (conceção gráfica de Carlos Cravo), com dados
dos indicadores de integração de imigrantes sistematizados e analisados no relatório
anual da Coleção Imigração em Números do OM: Indicadores de Integração de
Imigrantes. Relatório Estatístico Anual 2017, de Catarina Reis Oliveira e Natália
Gomes (2018).

O OM tem produzido ainda Posters Estatísticos com o intuito de sensibilizar e
desconstruir mitos relacionados com as migrações, mediante a disseminação de
dados. Desde que foi criada esta rubrica de comunicação estatística sobre a População
Imigrante, em 2016, o OM produziu e divulgou em suporte físico e online 34 Posters
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OM com dados estatísticos mais relevantes em temáticas centrais abordadas pelo OM ao longo dos últimos
quatro anos:

 Imigração e Remessas Familiares
 Imigração e Segurança Social
 Estrangeiros e o Sistema de Justiça
 Imigração e aprendizagem da língua
 Refugiados
 Imigração e Saúde
 Discriminação racial e étnica
 Imigração e Nupcialidade
 Estudantes estrangeiros
 Imigração, educação e qualificações
 Estatísticas da Imigração
 Estrangeiros e recenseamento eleitoral
 Acesso à nacionalidade portuguesa
 Sinistralidade laboral de estrangeiros
 Mulheres migrantes
 Contributos da imigração para a demografia
 Contributos da imigração para a economia
 Contributos da imigração para Portugal
Conheça todos os Posters OM aqui.

OBSERVATÓRIO DAS MIGRAÇÕES | OBSERVATORY FOR MIGRATION | www.om.acm.gov.pt

15

www.om.acm.gov.pt / om@acm.gov.pt
16

Agenda
7/7

Financiamento de missões científicas de curta duração
A rede internacional de dados étnicos e relativos a minorias imigrantes obtidos através de inquéritos
(Ethmigsurveydata, acção COST 16111) tem aberto um convite à apresentação de candidaturas a
financiamento para missões científicas de curta duração (mínimo de 5 dias) junto de instituições que sejam
membros desta rede. As missões devem decorrer até 30 de abril de 2020 e o convite está aberto em
permanência até 15 de março de 2020, sendo que a próxima ronda de avaliações terá lugar a 7 de julho
de 2019. Este é um financiamento ao abrigo da tipologia de ferramentas de criação de redes promovida
pelas ações COST e são elegíveis pessoas de qualquer nacionalidade que se encontrem afiliadas com uma
instituição de qualquer um dos 35 países participantes nesta ação, o que inclui Portugal. Mais informações
sobre estes financiamentos aqui.

8/7

Eventos OM no Centro de Documentação
O Observatório das Migrações (OM) assinala o Dia Mundial da População (11 de julho) com um conjunto de
iniciativas no Centro de Documentação do ACM, I.P (Rua Álvaro Coutinho, 14, em Lisboa, entre as 09h30 e
as 16h30). Entre os dias 1 e 12 de julho de 2019 terá lugar uma quinzena temática sobre População
Imigrante durante a qual estarão disponíveis para consulta e oferta publicações relevantes das coleções do
OM e dos fundos do Centro de Documentação, bem como dados oficiais sistematizados e analisados pela
equipa do OM. Também entre os dias 8 e 12 de julho o OM promove uma Feira do Livro.
Estes dois eventos OM no Centro de Documentação terão como ponto alto, no Dia Mundial da População
(11 de julho), o lançamento da mais recente infografia OM, intitulada Imigrantes e Indicadores de
Integração de Portugal, e da nova edição das Estatísticas de Bolso da Imigração (de Catarina Reis Oliveira e
Natália Gomes). Não perca!
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Saiba mais sobre estes eventos OM aqui.

15/7

8.ª Conferência da Associação Europeia para a Investigação por Inquérito (ESRA)
A oitava conferência da ESRA terá lugar de 15 a 19 de julho de 2019 na Faculdade de Economia e Negócios
da Universidade de Zagreb. O tema desta edição da conferência é “sublinhar a contribuição da investigação
por inquérito num ambiente de informação em mudança”. O programa da conferência inclui várias sessões
sobre temas relacionados com as migrações: “desafios ao desenho e à mensuração na pesquisa sobre
imigrantes” (três sessões), “desafios e soluções na adaptação e administração de questionários em
inquéritos a imigrantes” (uma sessão), “atitudes públicas para com os imigrantes” (uma sessão), e “entre a
generalização e a especificidade: atitudes para com os imigrantes e grupos étnicos” (duas sessões). Mais
informações acerca desta conferência aqui.

31/7

Segundo Fórum Internacional sobre Estatísticas das migrações (IFMS 2020)
Assumindo haver necessidade de estatísticas das migrações fiáveis e desagregadas que sejam relevantes a
nível nacional e comparáveis a nível internacional, e reconhecendo que os dados atualmente existentes são
insuficientes e ainda não são plenamente analisados, utilizados e partilhados, a OCDE e OIM pretendem
com o IFMS 2020 debater a melhoria dos dados sobre as migrações em todas as suas dimensões. A
conferência permitirá diálogo entre uma grande variedade de interlocutores, tais como a administração
pública local e nacional, as ONG, as agências internacionais e o sector privado. O convite à apresentação de
propostas relativo ao IFMS 2020 encontra-se aberto até 31 de julho de 2019. O formulário para submissão
de propostas encontra-se aqui.
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