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POPULAÇÃO 
ESTRANGEIRA 
RESIDENTE EM 
PORTUGAL
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662 095
Em 2020 residiam em Portugal cidadãos estrangeiros, 

mais 12% do que em 2019

72%
72% dos estrangeiros residiam em 4 distritos: 

Lisboa, Faro, Setúbal ou Porto

6,2%
Em 2017, os portugueses estimavam que o peso dos imigrantes 
(extracomunitários) na população portuguesa era de 20.6%, ao 

passo que a percentagem real, segundo o Eurostat, era 6.2%

01/02

Aumento da População Estrangeira
Distritos com maior aumento de população

Proporção da População Estrangeira
Relação com a população residente

01 Aumento da População Estrangeira

 Distritos com maior aumento de população

 FONTE 
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras – SEFSTAT

02 Proporção da população Estrangeira

 Relação com a população residente

 FONTE 
Pordata/INE/SEFMSI

03 População estrangeira em Portugal 

 2020

 FONTE 
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras - SEFSTAT

01 02 População estrangeira em Portugal 
2020
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POPULAÇÃO 
ESTRANGEIRA 
RESIDENTE EM 
PORTUGAL

01
Tendo em conta as 10 nacionalidades mais 
representadas em Portugal em 2020…
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A comunidade 
estrangeira com 

maior proporção de 
crianças e jovens 

até aos 19 anos é a 
chinesa (23,7%)

A comunidade 
estrangeira com 

maior proporção de 
residentes entre os 
20 e os 64 anos é a 

indiana (87,5%)

A comunidade 
estrangeira com 

maior proporção de 
residentes com 65 

anos ou mais é a do 
Reino Unido (31,7%)

Estrutura etária 
População residente por cidadania em 2020

04 Principais países de origem dos 
estrangeiros que adquiriram a 
nacionalidade portuguesa
2020

05

04 Estrutura etária 

 População residente por cidadania em 2020

 FONTE 
INE

05 Países de origem
 Principais países de origem dos estrangeiros que 

adquiriram a nacionalidade portuguesa em 2020

 FONTE 
Pordata/INE/DGPJ/MJ - Aquisição e Atribuição da 
Nacionalidade Portuguesa

Fonte: INE

32 174
Estrangeiros que adquiriram nacionalidade 

portuguesa em 2020.

PrinciPais Países de origem dos 
estrangeiros que adquiriram a 
nacionalidade Portuguesa em 2020



REqUERENTES DE 
ASILO, REFUGIADOS
E PROTEÇÃO 
SUbSIDIáRIA
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05

Alguns conceitos …  

 Proteção subsidiária é um mecanismo de proteção internacio-
nal atribuido a estrangeiros ou apátridas que não podem ser 
enquadrados no estatuto de refugiado, mas que sejam impedi-
dos ou se sintam impossibilitados de regressar ao país de ori-
gem ou da sua residência habitual, quer por quaisquer indícios 
de uma violação sistemática dos direitos humanos que aí se 
verifique, quer por ocorrer o risco de sofrer ofensa grave.

 No contexto da União Europeia, a Reinstalação consiste na 
transferência de refugiados em situações de vulnerabilidade 
e com necessidade de proteção internacional de um primeiro 
país de asilo, fora da União Europeia, para um Estado-membro 
que o aceita acolher. Este processo é feito a pedido do ACNUR 
(Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados). No 
novo pais de acolhimento, por regra, esta pessoa / família ace-
de a um estatuto de residência de longa duração.   

 A Recolocação é um processo interno à União Europeia, no qual 
há o movimento de refugiados de um Estado-membro que lhes 
concedeu proteção internacional para outro Estado-membro.  

95% dos menores não acompanhados que pediram asilo em 
Portugal em 2020 são do sexo masculino. Cerca de 79% dos 
menores não acompanhados possuem entre 16 e17 anos.

Fonte: 
Observatório das Migrações / Lei n.º 27/2008, de 30 de Junho

Pedidos de proteção internacional
2020

Proteção internacional
Em 2020 apenas 13 Estados-Membros acolheram refugiados ao abrigo do Programa de Reinstalação.

02

Pedidos de proteção internacional
Menores não acompanhados

Pedidos de asilo de menores não 
acompanhados
Principais nacionalidades (2020)
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01

01 Programa de Reinstalação

 FONTE 
SEF/GEPF

02 Pedidos de proteção internacional
 2020

 FONTE 
SEF/GEPF

03 Pedidos de proteção internacional
 Menores não acompanhados

 FONTE 
SEF/GEPF /Eurostat

04 Pedidos de asilo de menores não acompanhados
 Principais nacionalidades dos pedidos (2020)

 FONTE 
SEF/GEPF /Eurostat



PORTUGAL 
E A PolítiCA 
MIGRATóRIA

03
A População e a imigração
Percentagem da população que considera a imigração como um dos dois principais desafios:

01

01 A População e a imigração

 FONTE 
Standard Eurobarometer 95 (Spring 2021) 
Standard Eurobarometer 87 (Spring 2017) 
Standard Eurobarometer 75 (Spring 2011) 
Flash Eurobarometer_State of the European Union 
(2021)

02 Políticas de integração dos imigrantes
 Avaliação pelo MIPEX das políticas de integração dos 

imigrantes

 FONTE 
MIPEX

03 Índice de Políticas de Integração de Migrantes
 Países com maior pontuação no MIPEX - Migrant Integration 

Policy index (2019)

 FONTE 
MIPEX

04 Percepções sobre a imigração extracomunitária
 2017

 FONTE 
Eurobarometro Especial 469 / Integração de 
imigrantes na União Europeia (outubro 2017)

05 05

05

Políticas de integração dos 
imigrantes
Avaliação pelo MIPEX das políticas de 
integração dos imigrantes (2019)

Índice de Políticas de Integração 
de Migrantes
Países com maior pontuação no MIPEX - 
Migrant Integration Policy Index (2019)

Percepções sobre a imigração 
extracomunitária
2017
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RACiSmo, 
XENOFObIA E 
diSCRimiNAção
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01/02

05

A discriminação com base 
na origem étnica

Percepções sobre a discriminação em Portugal
Proporção da população que admite demonstar maior desconforto nas seguintes situações... 
(2019)

01 02

01 A discriminação com base na origem étnica

 Percentagem da população que considera que a 
discriminação com base na origem étnica é comum ou 
muito comum no país

 FONTE 
Eurobarómetro Especial n.º 296 (2008) 
Special Eurobarometer 393 (2012) 
Eurobarómetro Especial n.º 437 (2015) 
Eurobarómetro Especial n.º 493 (2019), observatório 
das migrações

02 Percepções sobre a discriminação em Portugal
 Proporção da população que admite demonstar maior 

desconforto nas seguintes situações... (2019)

 FONTE 
Eurobarómetro Especial n.º 493 (2019)

se tivesse colegas de trabalho com quem estivesse 
em contacto diário dos seguintes gruPos (%):

se um filho estivesse numa relação amorosa com alguém 
Pertencente a um dos seguintes gruPos (%):

se um filho estivesse numa relação amorosa com alguém Pertencente a um dos 
seguintes gruPos religiosos (%):

33%
1 em cada 3 portugueses consideram que os esforços feitos 

para combater as discriminações são ineficazes. 
Na UE esta proporção é de 28%

Percentagem da PoPulação que 
considera que a discriminação com 
base na origem étnica é comum ou 
muito comum no seu País



RACiSmo, 
XENOFObIA E 
diSCRimiNAção
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03 Queixas de discriminação de base racial e étnica

 Queixas recebidas pela CiCdR, e processos de 
contraordenação (PCos) instaurados, entre 2007 e 2020

 FONTE 
CiCdR - Comissão para a igualdade e Contra a 
Discriminação Racial / Observatório das Migrações

04 Queixas de Discriminação de Base Racial e Étnicas 
recebidas CICDR

 2020

 FONTE 
CiCdR - Comissão para a igualdade e Contra a 
Discriminação Racial

05 Queixas recebidas e a situação pandémica
 FONTE 

CiCdR - Comissão para a igualdade e Contra a 
Discriminação Racial

05 05

Queixas recebidas pela Comissão para 
a Igualdade e Contra a Discriminação 
Racial (CIcDR)
Número de queixas e PCO (processos de 
contraordenação) instaurados

Queixas de Discriminação de Base Racial e Étnicas recebidas pelo CICDR
2020

Queixas recebidas e 
a situação pandémica
Quase 13% das queixas recebidas pela 
CICDR em 2020 foram relacionadas direta 
ou indiretamente com a COVID-19 ou com a 
situação pandémica, nomeadamente:

03 04

05

Proveniência das queixas

PrinciPais contextos das alegadas 
Práticas discriminatórias

PrinciPais factores de 
discriminação

entidade/Pessoa visada nas queixas 
recebidas Pela cicdr



PObREzA E 
ExClUSão SoCiAl
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01 Evolução da Taxa de Risco de pobreza e exclusão social

 População com 18 ou mais anos

 FONTE 
Eurostat, EU-SilC

02 Taxa de risco de pobreza entre as crianças
 Risco de pobreza entre as crianças segundo a nacionalidade 

dos pais e ano do inquérito

 FONTE 
Eurostat, EU-SilC 2020

03 Indicadores EU-SILC 2020
 indicadores do EU-SilC 2020 por cidadania e por 

naturalidade

 FONTE 
Eurostat, EU-SilC 2020

04 Rendimento disponível
 Rendimento disponível mediano anual por adulto 

equivalente
 FONTE 

Eurostat, EU-SilC 2020 

Evolução da Taxa de Risco de pobreza e exclusão social
População com 18 ou mais anos

Indicadores EU-SILC 2020
Indicadores do EU-SILC 2020 por cidadania e 
por naturalidade

Rendimento disponível
Rendimento disponível mediano anual por 
adulto equivalente (EU-SILC 2020)

Taxa de Risco de pobreza entre as crianças
Risco de pobreza entre as crianças segundo a nacionalidade dos pais e ano do inquérito

01 03

04

02

Por gruPos de cidadania (nacionalidade)

Por gruPos de cidadania (nacionalidade) 
e de Países de nascimento (naturalidade)




