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Austeridade já obrigou
53 mil imigrantes
a deixarem Portugal

Brasileiros representam quase 90% das saídas e

chineses são já a sexta maior comunidade residente

Nuno Miguel Ropio
sodedade@jn.pt

Nos últimos quatro anos, a
crise em Portugal levou 53
mil imigrantes a regressa-
rem aos seus países de ori-
gem, a maioria brasileiros.
Segundo dados do Eurostat,
já temos mais gente a sair
do que a entrar no país.

Apesar
de continua-

rem a constituir-
-se como a maior
comunidade imi-

grante em Portugal, os brasi-
leiros foram os que mais
abandonaram o país desde

2010. Só no ano passado,
13 502 retornaram ao Brasil.

Longe parece o tempo, ini-
ciado pelos dentistas brasilei-

ros, que teve o seu apogeu em
2001, aquando do processo
extraordinário de legalização.
O Brasil tinha cá 92 120 cida-
dãos residentes, no final de
2013. Quase 28 mil a menos
do que em 2010, quando a cri-
se se instalou definitivamen-
te.Também os angolanos e

cabo-verdianos registam
uma diminuição - mas, por
outro lado, a obtenção da na-
cionalidade portuguesa pode
explicar este decréscimo no

número de imigrantes.
Em contraciclo, os cidadãos

chineses e guineenses são os

únicos que continuam a au-
mentar. A China assume-se já
com a sexta maior população
estrangeira.

No total, entre população
residente e aqueles que vi-
ram os seus vistos renovados,

401,3 mil estrangeiros esco-
lheram Portugal para viver.
Menos cerca de 53 mil do que
em 2009, quando o Serviço
de Estrangeiros e Fronteiras

registou 454,1 mil.
Ainda que Lisboa, Faro e Se-

túbal se mantenham como

principais destinos desta po-
pulação, os distritos de Bra-

gança e Beja, além do arqui-
pélago dos Açores, registaram
um aumento de imigrantes,
em 2013. Também o Porto
acompanhou esse crescimen-
to e é o quarto maior destino.

Por género, há mais mu-
lheres do Brasil e Ucrânia do

que homens. Aliás, as brasi-
leiras correspondem a mais
de 60% da imigração do país
irmão.

Segundo o Eurostat, enti-
dade estatística da União Eu-
ropeia, Portugal regista já um
cenário negro no saldo mi-



gratório (resultado da dife-
rença entre o número de imi-
grantes e o de emigrantes).
Nos dados conhecidos on-
tem, na véspera do Dia Mun-
dial da População, que se as-
sinala hoje, Portugal surge ao
lado da Espanha, Grécia, Chi-

pre, Letónia e Lituânia. So-
mos ainda, na Europa a 28,

um dos cinco países onde
menos se nasce. •
PORTO REGISTA
TENDÊNCIA
CONTRÁRIA AO
RESTO DO PAIS E
RECEBE MAIS
ESTRANGEIROS
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"Saídas
têm
impactos
imediatos"
Investigadora auxiliar
do Instituto de Ciências
Sociais Univ. de Lisboa

1. 0 que perde o país com
esta saída?

A saída de famílias imi-
grantes implica uma perda
de recursos humanos, com
impactos imediatos nos di-
ferentes setores económi-
cos. Além disso, há uma per-
da demográfica importante,
de crianças e jovens adultos.
Num país que precisa ur-
gentemente de contrariar o
envelhecimento da popula-
ção, esta questão é muito si-

gnificativa. Perde-se diversi-
dade cultural, cosmopolitis-
mo.
2. Há formas de estancar
este fenómeno?

Sem emprego, crescimen-
to económico e perspetivas
positivas sobre o futuro a
curto e médio prazo do país,
é difícil encontrar soluções.
Podem criar-se políticas de

incentivo, mas tem de ha-
ver condições objetivas atra-
tivas que façam as pessoas
permanecer.
3. A ida de brasileiros
deve-se só à crise ou ao
crescimento do Brasil?

Deve-se a ambas. Temos
conhecimento de imigran-
tes que retornaram ao Brasil
só porque as suas condições
de vida se deterioraram
muito. Noutros casos, é a

possibilidade de desenvol-
ver carreira num clima eco-
nómico mais favorável que
os faz voltar.
4. Na Europa, em perío-
dos de crise, apostou-se
em políticas sociais para
captar imigrantes. Hoje
cortam-nas. Qual a opção
a tomar?

O contexto atual não são

apenas as políticas ativas de

apoio e incentivo às popula-
ções migrantes que estão a
ser afetadas. São, no geral,
muitas das políticas sociais
antes existentes nos estados

europeus. Estas alterações
são problemáticas e terão,
no médio e no longo prazo,
consequências difíceis de

equacionar.


