
Refugiados e

migrantes vão
fazer mexer o
PIB português
integração Portugal é o terceiro

país da União Europeia com o
melhor nível de integração de

migrantes e refugiados no mercado
de trabalho. Mas quanto valem
estes para a economia do país?
As estimativas apontam para um

impacto positivo que pode chegar
aos 0,5% no produto interno bruto.



Quanto valem
os migrantes
e refugiados?
Todos os estudos publicados apontam para
ganhos nos países de acolhimento. Em Portugal
pode chegar a 0,5% do PIB. Texto: Paulo Ribeiro Pinto



Em Portugal, e depois de seis
anos de evolução negativa, o sal-
do migratório regressou a valores
positivos em 2017, tendo o país
acolhido quase mais dez mil mi-
grantes do que no ano anterior.
Mesmo assim, Portugal é um dos

países europeus com menor nú-
mero de estrangeiros por total de
residentes no país. É um universo
de 3,9% da população portugue-
sa, o que faz que o país assuma

apenas o 21.° lugar entre os 28
Estados membros da União Eu-
ropeia com estrangeiros residen-
tes.

Quanto aos refugiados, desde
dezembro de 2015 até abril deste
ano Portugal acolheu 1692 pes-
soas ao abrigo do programa Reco-
locação e do acordo União Euro-
peia-Turquia, sendo o sexto país
da UE que mais refugiados reco-
locados acolheu. 795 pessoas es-
tão integradas no mercado de

trabalho, em formação ou no en-
sino superior. Até ao final de se-

tembro, 50% dos cidadãos em
idade ativa estavam integrados
em formação profissional ou em-
prego.

De acordo com os dados dispo-
nibilizados pelo Alto Comissa-
riado para as Migrações, no que
diz respeito à integração em mer-

cado de trabalho, 19% estão in-
seridos no setor primário; 25%
no secundário e 56% no terciá-
rio. No Instituto de Emprego e

Formação Profissional (lEFP) es-
tão inscritos os restantes 61%
dos cidadãos recolocados em idade
ativa.

Em 2017, Portugal foi o terceiro
Estado membro com a maior taxa
de emprego entre os migrantes,
o que é um sinal da capacidade
de integração, revelam os últi-
mos números do Eurostat, o de-

partamento de estatística da União
Europeia.

Impacto na economia
Todos os estudos apontam para
ganhos das economias dos países
de acolhimento, desfazendo o
mito do "fardo" dos migrantes
e refugiados.

O mais recente, publicado em
junho na revista Science Advan-
ces, mostra que os refugiados e

migrantes começam a "devol-
ver" o dinheiro que se gastou
com eles logo no ano da chegada.
Este estudo analisa 30 anos de
dados dos principais países euro-
peus, incluindo Portugal. Para a
totalidade da amostra, o contri-
buto para o produto interno bru-
to per capita pode chegar a 0,59%

ao fim de cinco anos desde a che-

gada.
Também recente é o estudo "Im-

pactos macroeconómicos de dife-
rentes estruturas de consumo de
nacionais e estrangeiros", apresen-
tado em junho na Migration Con-
ference, no Instituto Superior de
Economia e Gestão (ISEG). O im-
pacto positivo dos imigrantes pode
chegar a 0,5% do PIB.

De acordo com os resultados, por
cada cem euros gastos pelas famí-
lias com todos os elementos portu-
gueses, a economia ganha 78,6 eu-
ros. Já se for uma família com todos
os elementos estrangeiros, o acrés-
cimo para o PIB é de 78,9 euros.
A diferença pode parecer insignifi-
cante, mas, "em termos agregados,
pode ser considerável", refere José
Carlos Coelho, autor do estudo
com os economistas João Ferreira
do Amaral, Vítor Escária e João Car-
los Lopes, do ISEG.

Um outro estudo da Organiza-
ção para a Cooperação e Desenvol-
vimento Económicos (OCDE), de

2014, indica que "os migrantes
contribuem mais em impostos e

contribuições para a Segurança So-
cial do que aquilo que recebem em
benefícios individuais". O impacto
orçamental (positivo e negativo)
varia entre zero e 0,5% .

Maisaa Katef
A esperança
numa barra de sabão

Ao entrar no rés-do-chão onde
são produzidos os sabões de Ale-

po sente-se um intenso cheiro a

manjericão. Era um dos ingre-
dientes de teste para uma varian-
te do tradicional sabão sírio que

originalmente e feito com óleo
de louro. Era, porque poucos dias

antes, o frasco com o óleo caiu e

partiu-se, daí o cheiro. Mas tam-
bém cheira a funcho, lavanda e

erva-príncipe que denunciam os



sabonetes que estio guardados
na arrecadação ainda à espera de

certificação do Infarmed para se-
rem vendidos ao público.

O projeto nasceu numa disci-

plina de empreendedorismo so-
cial da Nova SBE, quando Bene-
dita Contreras (uma das cofunda-
doras) conheceu uma família sí-
ria através das Equipas de Jovens
de Nossa Senhora. O objetivo era
resolver um problema da socie-
dade e estavam com um em
mãos: a família estava com difi-
culdade em arranjar trabalho.
E foi assim que surgiu o projeto
Amai (que quer dizer esperança
em árabe).

Maisaa Katef é uma espécie de
"diretora de produto". É pelas
mãos dela e de Amai Moait que
passam todos os sabões. Maisaa
pediu para não fotografarmos a
cara. Chegou a Portugal há um
ano e sete meses através do me-
canismo europeu de recolocação
de refugiados. Vivia em Damasco
com a família e fugiu primeiro
para Alepo, de autocarro, seguin-
do depois a pé para a Turquia.
"Foram dez horas debaixo de
muita chuva e com frio. Foi mui-
to difícil. Tivemos de subir e des-
cer montanhas. Conseguimos
chegar a Istambul, onde estive-
mos um mês e meio. Dali fomos

para a Grécia num barco de bor-
racha", conta Maisaa.

A família esteve num centro
de acolhimento grego durante
dez meses antes de viajar até Por-

tugal. Na altura já estava grávida
da filha que acabou por nascer
em Lisboa. Na Síria, Maisaa era
cabeleireira; agora não pensa re-

gressar à profissão.
Nesta fase, no Amai Soap, con-

segue-se produzir cerca de 700 sa-
bonetes por mês. As vendas ainda

são feitas numa pequena escala,
entre o círculo de amigos e fami-
liares. O objetivo é entrarem no
circuito das concept stores e nos
canais oriline, mas falta a certifi-

cação do Infarmed, que pelas pre-
visões só deve estar concluída no
final deste ano. Depois é começar
a produzir e empregar mais mu-
lheres sírias.



Abdul Anis
Abrir novos mercados
para exportação

Abdul Anis é a antítese do este-

reótipo do refugiado: recebe-nos
de fato e gravata, num ambiente
de escritório e num inglês fluen-
te. Chegou com a família a Portu-
gal há quatro anos, depois de uma
fuga atribulada da Síria da qual
restam marcas, algumas físicas.
Abdul foi vítima de traficantes,
tal como muitos milhões de refu-

giados e o destino final nem se-

quer era Portugal.
"O destino era a Suécia. O bi-

lhete estava marcado para Esto-

colmo, mas houve uma escala em
Lisboa e tudo mudou", afirma
num tom irónico. Este engenhei-
ro civil de formação garante que a

família se "apaixonou" por Lisboa
e que não teve "a sensação de ser
um estranho".

Abdul Anis trabalhou mais de
15 anos na área da gestão, no se-
tor das exportações e importa-
ções, mas a guerra empurrou-o
para fora do país. A ele, à mulher,
ao filho e mais recentemente à

sogra. Agora dedica-se de novo às

exportações na Recheio com res-

ponsabilidade em novos merca-
dos do Médio Oriente e de África

para venda de produtos agrícolas,
tendo conseguido entrar, para já,
em sete países.

Abdul Anis integrou o projeto
do Grupo Jerónimo Martins (JM)
para formação e acolhimento de

migrantes e refugiados para inte-
gração no mercado de trabalho.
O projeto começou em 2014 e até
à data já acolheu mais de 130 pes-



soas em ações de formação e ca-

pacitação. Só este ano já acolheu
mais 28 refugiados.

Quando Abdul recebeu um
e-mail para entregar o currículo

pensou que "era uma piada. Não
tomei aquela proposta como sen-
do séria. Surgiram-me uma série
de perguntas: porquê eu? O que
querem de mim?" Alguns dias de-

pois recebeu mesmo um telefo-
nema para integrar o programa
do grupo que começou com aulas
de português. Há seis meses que
está no departamento de expor-
tações.

Abdul Anis insiste várias vezes
durante a entrevista que não

quer mais apoios do Estado por-
tuguês. "Não podemos contar
com os apoios do governo. Já têm
muitos problemas. Temos de ser
nós a encontrar trabalho. Não po-
demos ficar à espera que chegue
um anjo com dinheiro na mão."

Agora, garante, "quero retribuir
ao país que me acolheu", através
do "pagamento dos impostos e da

contribuição para a Segurança So-
cial".

Safa Mubaied
"Os portugueses gostam
muito de arroz de pato"



Foi na Cozinha Central de Odi-
velas, que abastece boa parte das

lojas do Pingo Doce em Lisboa,
que Safa Mubaied percebeu o

gosto dos portugueses por arroz
de pato já confecionado. "Não sa-
bia nada sobre comida portugue-
sa. Agora já sei sobre bacalhau à

Braz e pato. Trabalhei muito com

pato, fazia muito arroz de pato.
As pessoas em Portugal gostam
muito", confessa a rir-se.

Safa Mubaied está em Portugal
há um ano e sete meses. Fugiu da
Síria a pé, através da Turquia, pri-
meiro, e depois pela Grécia de
onde partiu de avião com o mari-
do e o filho para Portugal ao abri-

go do mecanismo europeu de re-
colocação de refugiados.

Parte da família do marido ain-
da está na Síria. Outra está refu-
giada na Holanda, também ao

abrigo do programa da União Eu-
ropeia.

Na Síria estava na faculdade a
estudar língua árabe para mais

tarde ser professora. Para já o so-
nho fica de lado, mas não exclui
aprender bem português e reto-
mar os estudos. Ainda tem difi-
culdade em falar a língua do país

que a acolheu, mas garante que
vai estudar mais.

Fugiu do país para o marido
não ter de trabalhar "com bom-
bas e com trabalho mau", refere
entre palavras em português e

inglês.
O regresso à Síria está fora dos

planos desta família. O filho de
3 anos está no infantário e apesar
de "no início ter estranhado a co-

mida, agora já gosta muito, come
tudo. E também gosta muito da

professora Carla. Quando chega a

casa está sempre a repetir 'Carla,
Carla, Carla,' ..."

Safa Mubaied confessa que no
início foi "difícil. A língua era
muito diferente, a comida dife-
rente. Agora gosto muito. É mais
fácil. O trabalho é bom e os cole-

gas também". E está perto de casa

"para ir buscar o filho quando
tem febre", refere com um sorri-
so largo.

E como é trabalhar no atendi-
mento aos portugueses, numa
padaria? "Às vezes foi complica-
do, porque era uma novidade

para as pessoas. É normal, não sa-

biam que sou síria. Há pessoas
que gostam muito das famílias
da Síria; há outras que não. Mui-
tas chegaram a perguntar-me
porque tinha um lenço na cabe-

ça, porque estava muito calor." O
marido também está a trabalhar
numa das lojas do grupo, na
Grande Lisboa.

Philippe
Legrain
"Imigração
pode
impulsionar
o PIB em 2%'

Philippe Legrain foi conselheiro
económico de Durão Barroso,
na Comissão Europeia e é pro-
fessor convidado do London
School of Economics. É autor
dos livros Immigrants e Prima-
vera Europeia, entre outros.

É possível medir o impacto
económico da imigração?
Nada pode ser medido na per-
feição, mas há estudos que
nos dão uma boa ideia do im-
pacto económico da imigra-
ção. Por exemplo, um estudo
refere que um aumento de 1%

de imigrantes na população
tende a impulsionar o PIB per

capita em 2% a longo prazo.
Porquê? Principalmente por-
que a imigração aumenta a di-
versidade de competências, e

também porque os imigrantes
tendem a ser jovens trabalha-
dores, um grande benefício
para os países com população
idosa.

Quando se refere ao valor da

imigração, não é apenas o va-
lor económico?
É claro! Entre os maiores bene-
fícios da imigração estão os so-
ciais e os culturais. A diversida-
de alarga os nossos horizontes.

Enriquece a nossa cultura. Esti-
mula novas formas de arte, mú-
sica e escrita.
Como responde aos céticos
da imigração?
Alguns adversários da imigra-
ção são simplesmente racistas e

xenófobos, e por isso temos de
continuar as campanhas para
persuadir as pessoas de que to-
dos têm igual valor e devem ser
tratados como tal. Outras pes-
soas culpam os imigrantes por
todo o tipo de problemas: a per-
da de empregos, o aumento da

pressão sobre os serviços públi-
cos devido à austeridade, a mi-
séria que tem sido criada pelas
crises financeiras e da zona cu-
ro. Não basta salientar que os

imigrantes não são culpados por
todas essas coisas. É preciso res-

ponder às legítimas necessida-
des e problemas das populações.
Que países, na Europa, se-
riam os mais beneficiados e

possivelmente os mais preju-
dicados?
Ironicamente - tendo em con-
ta o brexit - a Grã-Bretanha é

um dos maiores beneficiários
da imigração: tem recebido pes-
soas muito trabalhadoras e ta-
lentosas de toda a UE que fo-
ram atraídas pela facilidade de

trabalhar no Reino Unido, pelo
dinamismo e abertura econó-
micos. Em contrapartida, a Gré-



cia recebeu muitos requerentes
de asilo e imigrantes que te-
riam muito potencial para con-
tribuir para a Europa, se pudes-
se deslocar-se e trabalhar em
outros países.


