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1. Introdução

A) Objetivo da investigação – Explorar as repercussões da crise económica e financeira nos fluxos 
migratórios internacionais, na mobilidade geográfica interna da população residente no país nos 
padrões residenciais dos imigrantes em Portugal. 

B) Perguntas de investigação

Qual é a relevância da mobilidade residencial inter-municipal?

Os diversos grupos de imigrantes têm propensões de mobilidade residencial distintas à escala 
nacional?

Estarão os diversos grupos de imigrantes a redistribuírem-se no espaço nacional de forma 
semelhante à população nativa?

Há diferenças nos padrões de mobilidade interna dos diferentes grupos de imigrantes?



2. Dados e métodos

Dados de fontes secundárias recolhidos junto de:

• Censos da População (2001 e 2011)

• SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

• Inquérito ao Emprego/(dados sistematizados pela PORDATA)

• Dados do Ministério do Emprego – Quadros de Pessoal



3. A crise económica e financeira e a alteração do 

panorama migratório: o regresso à emigração e o 

declínio da imigração



Fonte: Eurostat.

Taxa de crescimento real do PIB per capita, 1995-2014



Fonte:INE e Observatório da Emigração

Emigração entre 2000 e 2014 – estatísticas na origem e 

no destino



Emigração e indicadores económicos (2001-

2014)

Fonte: Observatório da Emigração e Pordata
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Stock de cidadãos estrangeiros com residência documentada em

Portugal, 2003-2015
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Fonte: SEF



4. Efeitos da crise económica na situação

perante o trabalho dos imigrantes



Taxas de desemprego em Portugal, 2000-2014

Fonte: INE, Inquérito ao Emprego



Taxas de desemprego em Portugal, nacionais e estrangeiros, 

2003, 2008, 2011 e 2014

Fonte: INE, Inquérito ao EmpregoN
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5. Os padrões de mobilidade da população em tempos 

de austeridade: nativos e imigrantes numa perspetiva 

comparada



Fonte: Recenseamentos da População 2001 e 2011, INE.

População 
estrangeira em 
Portugal por 1000 
habitantes, 2001 e 
2011

2001

2011



Taxa de variação 

concelhia da população 

estrangeira documentada, 

2008-2014 (%)

Taxa de variação = -10,53% 

Fonte: SEF.



Ainda não 
tinha 

nascido

Residia no 
mesmo

local

Na mesma 
freguesia

Noutra 
freguesia 

do mesmo 
concelho

Noutro 
concelho

No 
estrang.

População total 4,8 72,2 8,8 5,8 6,4 2,0

Cidadãos portugueses 4,8 73,9 8,5 5,7 6,3 0,9
Cidadãos estrangeiros e 
duplos nacionais 4,4 44,0 13,3 8,1 9,2 21,0

Brasileiros 3.2 23.1 16.2 9.5 11.2 36.8

Ucranianos 4,2 36,8 22,5 11,4 10,3 14,9

PALOP 2,1 42,9 13,8 8,5 9,9 22,9

Chineses 6,3 35,3 10,2 6,5 15,6 25,9

Fonte: Recenseamento da População 2011, INE.

População residente em 2011, segundo os locais de 

residência em 31/12/2005 (%)



Proporção da 

população residente 

segundo o município 

de residência no 

momento censitário 

(2011) que residia 

noutro município em 

31/12/2005

População total Cidadãos estrangeiros e 

duplos nacionais



Proporção da 

população residente 

segundo o município 

de residência no 

momento censitário 

(2011) que residia 

noutro município em 

31/12/2009

População total Cidadãos estrangeiros e 

duplos nacionais



Taxa de variação dos 

cidadãos estrangeiros 

documentados, 2008-

2014 (%)

Total Brasileiros



Taxa de variação dos 

cidadãos estrangeiros 

documentados, 2008-

2014 (%)

Chineses
Ucranianos



6. Explicação dos padrões de mobilidade interna dos 

imigrantes e dos nativos: os resultados de uma análise 

de regressão



Mercado de 
habitação

Encargos médios mensais com aquisição ou arrendamento de habitação (€)  Censos 
2011

Valor médio mensal das rendas dos alojamentos familiares clássicos arrendados (€)à 
data dos Censos 2011

Encargos médios mensais por aquisição de habitação própria (€) data dos Censos 
2011

Emprego e 
mercado de 
trabalho 

Desempregados inscritos em 2009  nos centros de emprego e de formação 
profissional no total da população residente com 15 a 64 anos (%)

Desempregados inscritos em 2010  nos centros de emprego e de formação 
profissional no total da população residente com 15 a 64 anos (%)

Taxa de Desemprego em 2011 (Censos)

Taxa de atividade 2011 HM

Taxa de atividade feminina 2011

Percentagem de pop. Activa no sector primário

Percentagem de pop. Activa no sector terciário

Educação Pop. Res. 15 e mais anos, com ensino superior completo

Padrões territ. Densidade da População 2013

Estrutura etária Índice de envelhecimento 2011

Nível de rendimento
Índice de poder de compra per capita 2011

Beneficiários do RMG e RSI em % da pop. residente

Pop. migrante Pop. Nac. Estrang. Resid. noutro município, 2005(%)

Variáveis 
independentes 
incluídas nos 
modelos de 
regressão



Resumo dos Modelos de regressão

Modelo R R quadrado
R quadrado 

ajustado
Erro-padrão da 

estimative
1 .610

a
.372 .370 1.98383

2 .731
b

.535 .532 1.70962

3 .771
c

.594 .590 1.60041

4 .780
d

.608 .603 1.57482

5 .788
e

.620 .614 1.55230

6 .793
f

.628 .621 1.53850

Variável dependente: 

Proporção da população que 

em 2005 residia num 

município diferente do 

município de residência nos 

Censos 2011 

Preditores: 
a) Foreign population who in 2005 resided in a different municipality (%)
b) Foreign population who in 2005 resided in a different municipality(%); Proportion of foreign resident population or double nationals. 2011.

c) Foreign population who in 2005 resided in a different municipality(%); Proportion of foreign resident population or double nationals. 2011; Average monthly
expenditures with housing acquisition or renting (€)  2011 Census .

d) Foreign population who in 2005 resided in a different municipality(%); Proportion of foreign resident population or double nationals. 2011; Average monthly
expenditures with housing acquisition or renting (€)  2011 Census; Proportion of unemployed persons enrolled in employment and professional training centres in 2010  
in the total resident population aged between 15 and 64 years old (%)

e) Foreign population who in 2005 resided in a different municipality(%); Proportion of foreign resident population or double nationals. 2011; Average monthly
expenditures with housing acquisition or renting (€)  2011 Census; Proportion of unemployed persons enrolled in employment and professional training centres in 2010  
in the total resident population aged between 15 and 64 years old (%); Average commuting time (minutes) of the employed or student resident population Census
2011.

f) Foreign population who in 2005 resided in a different municipality(%); Proportion of foreign resident population or double nationals. 2011; Average monthly
expenditures with housing acquisition or renting (€)  2011 Census; Proportion of unemployed persons enrolled in employment and professional training centres in 2010  
in the total resident population aged between 15 and 64 years old (%); Average commuting time (minutes) of the employed or student resident population Census
2011; Purchase power index, per capita, 2011.



Model

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 2.529 .257 9.835 .000

Foreign population residing in a different
municipality in 2005 (%)

.393 .029 .610 13.452 .000

6 (Constant) -1.059 .785 -1.350 .178

Foreign population residing in a different
municipality in 2005 (%)

.324 .025 .503 12.859 .000

Proportion of foreign resident pop. by place of
resid. at the time of the 2011 Census (%)

.264 .034 .299 7.776 .000

Average monthly expenditures with housing
acquisition or renting (€)  2011 Census

.007 .002 .154 3.717 .000

Proportion of unemployed persons enrolled in 
employment and professional training centres in 
2010  in the total resident population aged
between 15 and 64 years old (%)

-.169 .041 -.160 -4.154 .000

Average commuting time (minutes) of the
employed or student resident population
Census 2011

.081 .028 .114 2.910 .004

Purchase power index, per capita, 2011 .013 .005 .105 2.538 .012

Variável dependente: Proporção da população que em 2005 residia num município diferente do 

município de residência nos Censos 2011 



Modelos R R quadrado
R quadrado 

ajustado
Erro-padrão da 

estimativa
1 0.525

ª
0.275 0.273 2.12345

2 0.589
b

0.346 0.342 2.01975

3 0.645
c

0.416 0.410 1.91188

4 0.652
d

0.426 0.418 1.89971

5 0.658
e

0.434 0.424 1.88962

Preditores: 

a. Female activity rate  2011

b. Female activity rate  2011, Proportion of unemployed persons enrolled in employment and professional training centres in 2009  in the total 
resident population aged between 15 and 64 years old (%)

c. Female activity rate  2011, Proportion of unemployed persons enrolled in employment and professional training centres in 2009  in the total 
resident population aged between 15 and 64 years old (%). Average commuting time (minutes) of the employed or student resident population
Census 2011

d. Female activity rate  2011, Proportion of unemployed persons enrolled in employment and professional training centres in 2009  in the total 
resident population aged between 15 and 64 years old (%). Average commuting time (minutes) of the employed or student resident population
Census 2011, Activity rate 2011 (Men+Women).

e. Female activity rate  2011, Proportion of unemployed persons enrolled in employment and professional training centres in 2009  in the total 
resident population aged between 15 and 64 years old (%). Average commuting time (minutes) of the employed or student resident population
Census 2011, Activity rate 2011 (Men+Women), Average monthly cost of the rents of rented classic family dwellings (€) at the time of the 2011 
Census.

Variável dependente: 

Proporção da população 

portuguesa que em 2005 

residia num município 

diferente do município de 

residência nos Censos 

2011 



Model
Unstandardized

Coefficients
Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) -2.161 0.727 -2.971 ,003

a. Female activity rate  2011 0.200 0.019 0.525 10.778 ,000

5 (Constant) -,595 1,389 -,429 0.669
a. Female activity rate  2011 ,320 ,075 ,840 4,280 0.000
unemployed persons enrolled in employment
and professional training centres in 2009  in the
total resident population aged between 15 and
64 anos (%)

-,300 ,057 -,259 -5,301 0.000

Average commuting time (minutes) of the
employed or student resident population
Census 2011

,184 ,033 ,257 5,622 0.000

Activity rate 2011 (Men+Women) -,200 ,088 -,436 -2,261 0.024
Average monthly cost of the rents of rented
classic family dwellings (€) at the time of the
2011 Census

,006 ,003 ,118 2,060 0.040

Variável dependente: Proporção da população portuguesa que em 2005 residia num município 

diferente do município de residência nos Censos 2011 



Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 ,459

a
,210 ,208 3,44891

2 ,517
b

,268 ,263 3,32689

3 ,558
c

,311 ,304 3,23272

4 ,570
d

,325 ,316 3,20539
5 ,580

e
,336 ,325 3,18412

Predictors:
a. Female activity rate  2011
b. Female activity rate  2011; Average commuting time (minutes) of the employed or student resident population Census 2011

c. Female activity rate  2011, Average commuting time (minutes) of the employed or student resident population Census 2011; 
Average monthly cost of the rents of rented classic family dwellings (€) at the time of the 2011 Census; 
d. Female activity rate  2011, Average commuting time (minutes) of the employed or student resident population Census 2011; 
Average monthly cost of the rents of rented classic family dwellings (€) at the time of the 2011 Census; Unemployment rate at
the time of the 2011 Census.
e. Female activity rate  2011, Average commuting time (minutes) of the employed or student resident population Census 2011; 
Average monthly cost with housing acquisition (€) at the time of the 2011 Census; Unemployment rate at the time of the 2011 
Census; Average monthly cost of the rents of rented classic family dwellings (€) at the time of the 2011 Census.

Variável dependente: Proporção da população estrangeira e dupla nacional que em 

2005 residia num município diferente do município de residência nos Censos 2011 



Model
Unstandardized

Coefficients
Standardized
Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta
1 (Constant) -2,616 1,181 -2,214 ,028

Female activity rate  2011 ,272 ,030 ,459 9,031 ,000

2 (Constant) -5,912 1,324 -4,464 ,000

Female activity rate  2011 ,235 ,030 ,395 7,798 ,000

Average commuting time (minutes) of the
employed or student resident population Census
2011

,276 ,056 ,248 4,885 ,000

3 (Constant) -2,528 1,503 -1,682 ,094

Female activity rate  2011 ,301 ,033 ,507 9,132 ,000

Average commuting time (minutes) of the
employed or student resident population Census
2011

,289 ,055 ,259 5,257 ,000

Average monthly cost with housing acquisition (€) 
at the time of the 2011 Census -,017 ,004 -,238 -4,362 ,000

Variável dependente: Proporção da população estrangeira e dupla nacional que em 2005 residia 

num município diferente do município de residência nos Censos 2011



Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

4 (Constant) -,657 1,668 -,394 ,694

Female activity rate  2011 ,315 ,033 ,530 9,496 ,000

Average commuting time (minutes) of the employed or
student resident population Census 2011

,312 ,055 ,280 5,648 ,000

Average monthly cost with housing acquisition (€) at
the time of the 2011 Census

-,019 ,004 -,269 -4,847 ,000

Unemployment rate, Census 2011 -,162 ,065 -,123 -2,491 ,013

5 (Constant) -,844 1,659 -,509 ,611

Female activity rate  2011 ,343 ,035 ,577 9,737 ,000

Average commuting time (minutes) of the employed or
student resident population Census 2011

,316 ,055 ,284 5,754 ,000

Average monthly cost with housing acquisition (€) at
the time of the 2011 Census

-,013 ,005 -,183 -2,737 ,007

Unemployment rate, Census 2011 -,199 ,067 -,151 -2,990 ,003

Average monthly cost of the rents of rented classic
family dwellings (€) at the time of the 2011 Census

-,013 ,006 -,161 -2,250 ,025

Variável dependente: Proporção da população estrangeira e dupla nacional que em 2005 

residia num município diferente do município de residência nos Censos 2011 



Modelo R R quadrado R quadrado ajustado
Erro-padr

Ao da estimativa
1 ,501

a
,251 ,219 4,07091

Modelo

Unstandardized
Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 35,400 7,683 4,607 ,000

População ativa no 
sector dos serviços, 
2011 (%)

-,319 ,113 -,501 -2,834 ,009

a. Preditores: (Constante), População ativa no sector dos serviços, 2011 (%)

Variável dependente: Proporção de cidadãos brasileiros que em 2005 residia num 

município diferente do município de residência nos Censos 2011 



Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 ,620

a
,384 ,358 5,25874

Model
Unstandardized

Coefficients
Standardized
Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta
1 (Constant) 45,723 7,965 5,741 ,000

Average monthly cost of the
rents of rented classic family
dwellings (€) at the time of the
2011 Census

-,087 ,023 -,620 -3,868 ,001

a. Preditores: (Constant), Average monthly cost of the rents of rented classic family

dwellings (€) at the time of the 2011 Census

Variável dependente: Proporção de cidadãos ucranianos que em 2005 residia num 

município diferente do município de residência nos Censos 2011 



Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

1 ,521
ª

,271 ,241 8,11072

2 ,635
b

,403 ,351 7,49661

Model
Unstandardized Coeffic.

Standardized
Coeffic. t Sig.

B Std. Error Beta

2 (Constant) -96,266 43,728 -2,201 ,038

Unemployed persons enrolled in 
employment and professional training 
centres in 2010  in the total resident
population aged between 15 and 64 years
old (%)

2,473 ,642 ,674 3,854 ,001

Activity rate  2011 1,869 ,828 ,394 2,257 ,034

Variável dependente: Proporção de cidadãos chineses que em 2005 residia num 

município diferente do município de residência nos Censos 2011 



Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 ,499

a
,249 ,217 3,97204

2 ,657
b

,432 ,382 3,52836

3 ,758
c

,575 ,517 3,12034

Model
Unstandardized

Coefficients
Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1
(Constant) -44,962 20,233 -2,222 ,036
Activity rate 2011 1,140 ,405 ,499 2,819 ,010

3

(Constant) -89,086 20,041 -4,445 ,000
Activity rate 2011 6,325 1,309 2,766 4,831 ,000
Female activity rate  2011 -4,897 1,198 -2,400 -4,086 ,000

Average commuting time (minutes) of
the employed or student resident
population Census 2011

,659 ,242 ,562 2,722 ,012

Variável dependente: Proporção de cidadãos dos PALOP que em 2005 residia num município 

diferente do município de residência nos Censos 2011 



Explicação dos padrões de mobilidade interna dos 
imigrantes e dos nativos nas áreas metropolitanas de Lisboa 
e do Porto



Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

1 ,517
a

,267 ,237 2,18301

2 ,662
b

,438 ,389 1,95310

Predictors:

a. Activity rate 2011

b. Activity rate 2011; Average monthly cost of the rents of rented classic family

dwellings (€) at the time of the 2011 Census.

Variável dependente: População estrangeira e dupla nacional que em 2005 

residia num município diferente do município de residência nos Censos 2011 (%) 



Model

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) -21,220 11,120 -1,908 ,068

Activity rate  2011 ,658 ,222 ,517 2,959 ,007

2 (Constant) -24,614 10,032 -2,454 ,022

Activity rate 2011 ,838 ,210 ,659 3,986 ,001

Average monthly cost of the rents of
rented classic family dwellings (€) at
the time of the 2011 Census.

-,023 ,009 -,437 -2,643 ,015

Variável dependente: Proporção da população estrangeira e dupla nacional que em 2005 residia 

num município diferente do município de residência nos Censos 2011 



Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

1 ,684
a

,469 ,446 2,13409

Model
Unstandardized Coeffic.

Standardized
Coeffic.

T Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 20,888 2,606 8,016 ,000

Unemployment
rate 2011

-,844 ,183 -,684-4,600 ,000

Variável dependente: Proporção da população portuguesa que em 2005 residia 

num município diferente do município de residência nos Censos 2011 



• Os imigrantes são mais móveis que os nativos, particularmente os 
grupos de cidadãos das vagas mais recentes (Brasileiros, 
Chineses…).

• Os fatores económicos, nomeadamente o emprego, são o principal 
motivo da mobilidade interna da população.

• Nas áreas metropolitanas, com maior concentração de imigrantes, 
a mobilidade residencial está relacionada com o mercado de 
habitação e a suburbanização dos imigrantes.

• Há diferenças dignas de nota entre os vários grupos de imigrantes, 
segundo a nacionalidade.

7. Discussão dos resultados e notas conclusivas


