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3 grandes objetivos

1. Efetuar o diagnóstico das características demográficas 
estruturantes da atualidade nacional

2. Estimar como seremos no futuro, elaborando 
projeções por idade e sexo até 2051. O exercício 
permitiu identificar futuros alternativos, tendo como 
inspiração boas práticas desenvolvidas a nível interno e 
em outros contextos

3. Destacar o valor acrescentado do conhecimento das 
dinâmicas populacionais no apoio à tomada de decisão, 
permitindo corrigir ou mitigar problemas identificados 
como suscetíveis de influenciarem o futuro
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Como chegámos 
até aqui?

1. QUE PORTUGAL EM 2015?

 perde residentes desde 2010 (10,3 milhões, 4% cidadãos estrangeiros)

 o total de nascimentos é insuficiente para garantir a renovação das gerações 
(há c. 40 anos)

 os níveis de mortalidade e morbilidade são baixos (mesmo em termos comparativos 
mundiais)

 6º país mais envelhecido do mundo (5º mais envelhecido da Europa)
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1. QUE PORTUGAL EM 2015?
Como chegámos até aqui?

Portugal deixou de garantir a renovação das gerações em 1982 e hoje é o 3º país com 
menor número médio de filhos por mulher em idade fértil.

Hoje cada mulher tem em média metade dos filhos que tinha em 1970. 

Mulheres 
Idade Fértil

Taxa de Fecundidade Geral TFG
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1. QUE PORTUGAL EM 2015?
Como chegámos até aqui?

As crianças portuguesas têm mães 5 anos mais velhas que em 1960 (de 25 a 30 anos) e 
cerca de metade nunca terá irmãos (mesmo que esse pareça ser o desejo da maioria das mães)

Mais de metade dos nascimentos ocorre fora do casamento que, a realizar-se (TBNup.1970-

2014 passa de 9,4 para 3,0‰), se faz 6 anos mais tarde que em 1960 (com mais de 30 anos)
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1. QUE PORTUGAL EM 2015?
Como chegámos até aqui?

Os níveis de Mortalidade Infantil e Juvenil são muito baixos, mesmo em contexto europeu
(2013-2,3‰).

No entanto, o total de óbitos supera os nascimentos desde 2009. 

Morre-se menos, mas nasce-se ainda menos. 
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1. QUE PORTUGAL EM 2015?
Como chegámos até aqui?

Hoje os portugueses vivem em média mais 14 anos que em 1970 e o dobro do que no início 
do século XX (ou seja, mais 40 anos): elas 84,0 anos; eles 77,6 anos (2013)

A probabilidade de envelhecer saudável tem aumentado (aos 65 anos um homem pode esperar 
viver mais 18 anos e uma mulher 22, embora metade desses anos com algum tipo de incapacidade) 
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1. QUE PORTUGAL EM 2015?
Como chegámos até aqui?

Cerca de 92% do aumento populacional observado desde início do século XXI  é devido aos 
saldos migratórios (positivos entre 1993 e 2010)

Desde 2001 o número de estrangeiros residentes aumentou 70% (em 2013 cerca de 4% do 
total de residentes eram estrangeiros, 401 320).
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1. QUE PORTUGAL EM 2015?
Como chegámos até aqui?

 A emigração continua a ser uma realidade muito presente

 Mais de 20% dos portugueses vive fora de Portugal (67% na Europa, quase um 

terço na América do Norte e do Sul e 3% em outras partes do Mundo).

 França continua a ser o país onde vivem mais emigrantes portugueses; fora 
da Europa, os principais países de destino atual pertencem à CPLP

PORTUGAL FORA DE PORTAS…

Comunidades numerosas 
(embora em decréscimo no 
continente americano nos 

casos do Canadá e EUA)

Países europeus com uma 
emigração acumulada 

significativa e atual 
crescimento mais reduzido 

(França, Alemanha e 
Luxemburgo)

Países de emigração recente  
e em crescimento rápido 
(Suíça, Espanha e Reino 

Unido)

3 tipos de países de acolhimento
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1. QUE PORTUGAL EM 2015?
Como chegámos até aqui?…e DENTRO DE PORTAS

oriundos dos países desenvolvidos (UE, EUA, Canadá e Norte da Europa): 
médias ou altas qualificações; ocupam essencialmente cargos em áreas 
profissionais (no âmbito do ensino, medicina ou saúde e em cargos 
administrativos)

originários de outros países europeus e da América do Sul: com 
qualificações médias, desempenham funções na área dos serviços 
(pequeno comércio, restauração, hotelaria), ocupando pontualmente 
postos de direção)

oriundos dos países africanos e asiáticos:  com qualificações baixas, 
trabalham no setor dos serviços (limpeza e comércio a retalho), construção 
civil e agricultura)

3 PERFIS MIGRATÓRIOS

• Embora os portugueses continuem a procurar outros destinos, cidadãos estrangeiros 
continuam a ver Portugal como forma de melhorar as suas condições de vida ou manter 
uma qualidade de vida superior à que teriam no país de origem.

• São 8 anos mais jovens (2011: 34,2/42,1 anos) e têm mais 1 filho que os nacionais

• 60% são adultos ativos, 3% têm menos de 15 anos

• 9% são estudantes e 7% reformados
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1. QUE PORTUGAL EM 2015?
Como chegámos até aqui?

Mas mesmo com os contributos da mortalidade e da imigração Portugal 
apresenta uma situação pouco favorável, dado o acentuado envelhecimento 
das suas estruturas etárias e o decréscimo do total de residentes.
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1. QUE PORTUGAL EM 2015?
Como chegámos até aqui?E porque é a 

EDUCAÇÃO um 
indicador portador 

de futuro?

i. Na Saúde

ii. No Mercado de Trabalho
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1. QUE PORTUGAL EM 2015?
Como chegámos até aqui?

A iliteracia está a diminuir. 
Em 1960, 1 em cada 3 portugueses não sabia ler nem escrever. 
Hoje apenas 1 em cada 20. 
Cerca de 80% dos que não sabem ler nem escrever têm mais de 65 anos.
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1. QUE PORTUGAL EM 2015?
Como chegámos até aqui?

Em 1998 apenas 8 em cada cem portugueses entre os 25 e 64 anos tinha completado 
uma licenciatura, doze anos depois a percentagem quase duplicou.
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1. QUE PORTUGAL EM 2015?
Como chegámos até aqui?

O abandono escolar é dos mais elevados da UE28. 
Portugal é o 3º país onde os mais jovens (18-24 anos) abandonam 
precocemente a escola (17,4%), embora a evolução seja positiva nas últimas 
duas décadas. 
No inicio da década de 90’,  1 em cada 2 abandonava a escola precocemente, 
hoje 1 em cada 6.
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1. QUE PORTUGAL EM 2015?
Como chegámos até aqui?

Nos últimos 40 anos Portugal 
apresenta taxas de desemprego 
inferiores à média dos estados-
membros da UE e da OCDE. Com 
exceção dos anos de crise.
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1. QUE PORTUGAL EM 2015?
Como chegámos até aqui?

Hoje a população empregada é mais instruída.
No final dos anos 90 apenas 1 em cada 10 empregados possuía uma 
licenciatura; em 2014 o rácio é de 1 em cada 4.
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1. QUE PORTUGAL EM 2015?
Como chegámos até aqui?

Ter o ensino básico aumenta a probabilidade de desemprego e ter uma 
licenciatura pode reduzir o risco de desemprego. 

Assim, o aumento do nível instrução aumenta as probabilidades de 
empregabilidade.
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1. QUE PORTUGAL EM 2015?
Como chegámos até aqui?

O desemprego entre os adultos jovens (15-24 anos) é
mais do dobro do desemprego entre os mais velhos 
(55-64 anos).
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1. QUE PORTUGAL EM 2015?
Como chegámos até aqui?

As alterações no equilíbrio numérico entre ativos e inativos torna urgente 
pensar o contrato entre ex contribuintes (atuais pensionistas) e atuais 
contribuintes (futuros pensionistas).
Em 2001, por cada pensionista havia 10 pessoas empregadas; em 2015 apenas 
cinco, o que significa que o número de pensionistas cresceu 2,5% ao ano.
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1. QUE PORTUGAL EM 2015?
Como chegámos até aqui?

As pessoas não 
trabalham até mais 
tarde do que algumas 
décadas atrás. 
Em 1970 os homens 
reformavam-se em 
média aos 73 anos e as 
mulheres aos 72 anos, 
5 e 6 anos mais tarde 
do que hoje.

A duração média das pensões é a mais 
longa de sempre. 
Em 1992 cada pessoa podia esperar 
receber 12 anos de pensão e em 2014 
18 anos.
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2. QUE PORTUGAL EM 2051?
Quantos e como seremos?

Hoje somos 7,3 mil milhões no 
planeta e em 2050 seremos 9,7 mil 
milhões. 
Na Europa somos 738 milhões e 
em 2050 seremos 734 milhões. 

Em Portugal somos hoje 10,3 
milhões de residentes, o dobro
do que eramos em 1900.
Em 2051 seremos 8,4 milhões, 
tantos quanto em 1950.

O máximo populacional ocorreu 
em 2011, com 10,6 milhões.

(Rodrigues e Henriques, 2015)



2. QUE PORTUGAL EM 2051?
Quantos e como seremos?

Em 2051 haverá menos mães e menos 
filhos.

Se o número de filhos esperados for igual 
a filhos reais, teríamos 2 vezes mais
bebés!

(Rodrigues e Henriques, 2015)
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2. QUE PORTUGAL EM 2051?
Quantos e como seremos?

É a primeira vez na história que 
Portugal apresenta saldos 
naturais e migratórios negativos.

(Rodrigues e Henriques, 2015)
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2. QUE PORTUGAL EM 2051?
Quantos e como seremos?

Em 2051 a sociedade será 
mais igualitária
no que se refere aos 
sobreviventes por sexo.

…e a pirâmide de idades 
estará formalmente invertida!

(Rodrigues e Henriques, 2015)
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2. QUE PORTUGAL EM 2051?
Quantos e como seremos?

Em 1991, 1 em cada 4 portugueses era jovem
Em 2051, 1 em cada 8!

Em 1900 havia 3,3 milhões 
de pessoas entre os 15 e 64 
anos. Em 1991 eram o 
dobro.

Em 2051 haverá 4,6 
milhões, tantos ativos 
tantos quantos em 1940!

(Rodrigues e Henriques, 2015)
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2. QUE PORTUGAL EM 2051?
Quantos e como seremos?

Em 2011 havia 5 vezes mais 
idosos do que em 1900.

Em 2051 haverá 8 vezes 
mais e a população idosa 
estabilizará perto dos 3 
milhões.

(Rodrigues e Henriques, 2015)

Natalidade e Fecundidade
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Estrutura da População

Em 1900 existiam 310 mil pessoas com 65+ 
anos.
Foram necessários 50 anos para duplicar, 80 
anos para triplicar.



2. QUE PORTUGAL EM 2051?
Quantos e como seremos?

O aumento de esperança de vida e dos 
riscos de maior incidência de 
determinadas doenças crónicas e 
incapacitantes pode ser 
contrabalançado pelo aumento do 
nível educacional da população.

Seremos menos, mas o que perdemos 
em número ganhamos em qualidade, 
informação e competências.

(Rodrigues & Henriques, 2015)
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SERÁ POSSÍVEL (RE)BIRTH? 

• As dinâmicas populacionais devem ser lidas 
como um indicador, um recurso e um 
multiplicador de poder e podem constituir 
uma janela de oportunidade ou um risco

• A relativa inércia e previsibilidade das 
tendências de evolução populacionais 
permitem adiantar cenários prospetivos com 
razoável grau de certeza (embora menor no 
caso das migrações) 

DO GERAL…. …PARA O CASO PORTUGUÊS

• O conhecimento das dinâmicas populacionais 
deve ser entendido como um instrumento de 
apoio à decisão política e estratégica.

• O presente e o futuro de Portugal estão 
indissociavelmente ligados a dois fenómenos 
de índole demográfica, que podem ter 
impactos antagónicos: ENVELHECIMENTO & 
MIGRAÇÕES

Até que ponto e de que forma as questões ligadas às dinâmicas populacionais atuais e de futuro poderão 
vir a representar algum potencial elemento de fragilidade e/ou fonte de poder (oportunidade)?

ASSIM



3. SERÁ POSSÍVEL (RE)BIRTH PARA PORTUGAL?

PARTIMOS DE VÁRIAS CERTEZAS CONFRONTAMO-NOS COM VÁRIAS DÚVIDAS

SERÃO AS 
MIGRAÇÕES A 

SOLUÇÃO?

SERÁ POSSIVEL/ 
NECESSÁRIO 

AUMENTAR A 
NATALIDADE

SERÁ DE ADMITIR 
UMA “GUERRA DE 

GERAÇÕES” (ENTRE 
ATIVOS E INATIVOS)

AUMENTO DA 
ESPERANÇA DE VIDA 
OU ESPERANÇA  DE 

SAÚDE

&



3. SERÁ POSSÍVEL (RE)BIRTH PARA PORTUGAL?

ASSUMINDO QUE O DECRESCIMENTO POPULACIONAL É INEVITÁVEL, 
ELEGEMOS 3 VETORES PRIVILEGIADOS PARA MITIGAR A NOVA 

REALIDADE: 

1. POLÍTICAS MIGRATÓRIAS E DE 
ACOLHIMENTO

2. POLÍTICAS DE NATALIDADE E 
FAMÍLIA

3. POLÍTICAS DE EMPREGO E 
EDUCAÇÃO



3. SERÁ POSSÍVEL (RE)BIRTH PARA PORTUGAL?

 Políticas de acolhimento bem-
sucedidas colocam Portugal 
entre os melhores em termos de 
práticas de integração. 

 Os volumes de entrada 
persistem em ser moderados, 
porque faltam oportunidades de 
emprego e os nossos imigrantes 
têm um perfil maioritário de 
imigrante económico pouco 
qualificado.

 O Plano Estratégico para as 
Migrações (2015-2020) define 
eixos e medidas para alterar esta 
situação:

melhorar a capacidade para captar imigrantes e não apenas mão-de-obra 

criar condições estruturais favorecedoras de estabilidade do mercado de trabalho 
(por via fiscal) e de promoção do emprego (por via da formação ao longo da vida e 
da sua valorização fiscal)

melhorar a capacidade para reter pessoas de outras nacionalidades assegurando a 
diversidade cultural

revalorizar áreas estratégicas em que a sociedade portuguesa é manifestamente bem-
sucedida (ciência, educação, turismo e saúde), o que pode tornar Portugal um país de 
residência preferencial para outros cidadãos europeus reformados

Políticas Migratórias e de Acolhimento

Políticas de Natalidade e Família

Políticas de Emprego e Educação



3. SERÁ POSSÍVEL (RE)BIRTH PARA PORTUGAL?

 A solução para alterar a tendência negativa dos 
nascimentos exige a efetivação de soluções integradas
que permitam fazer coincidir aspirações e realização 
familiar.

 Não se trata de uma questão estritamente financeira, 
porque o nível de poder de compra e de rendimento 
tem vindo a subir, mas de falta de expectativa sobre o 
futuro e de confiança nas instituições

 Maior justiça fiscal (cada filho conta); leis flexíveis de 
articulação família-trabalho (licenças parentais, 
trabalho parcial), consolidar os sistemas de apoio à 
educação e acesso à saúde (maior apoio e menos 
custos); compromisso social com famílias mais 
carenciadas

 Trata-se de remover obstáculos à qualidade do 
tempo da família:

Efetivar uma política de natalidade integrada de todos os 
intervenientes para todos os cidadãos

Valorizar a família como unidade base da sociedade

Promulgar medidas que, mais que criar benefícios, 
reduzam obstáculos a quem quer ter mais filhos

Assumir uma atitude estratégica e prospetiva: as mudanças 
de comportamento inscrevem-se em tempos longos

Políticas Migratórias de Acolhimento

Políticas de Natalidade e Família

Políticas de Emprego e Educação

(J. Azevedo, Por um Portugal amigo das Crianças, das Familias e da Natalidade (2015-2035), 2014)



3. SERÁ POSSÍVEL (RE)BIRTH PARA PORTUGAL?

Até 2051 Portugal poderia ganhar 1,2 milhões de novos residentes por via migratória (caso se concretizasse o saldo

migratório mais otimista em torno dos 40 mil efetivos/ano). MAS por si só as migrações não poderão evitar a
descida do número de residentes.

Caso o número de filhos esperados se aproxime do número desejado, poderão nascer duas vezes mais bebés em 2050 
que em 2015, mas só o cenário mais otimista, resultante da revisão em alta dos nascimentos e das migrações a partir 

de 2016, poderia evitar a anunciada redução da população portuguesa até 2050. MAS por si só a alteração da 
tendência do número anual de nascimentos não poderá evitar a descida do número de residentes, 

mesmo que posse possível alterar a partir de hoje os níveis de fecundidade.

Políticas Migratórias de Acolhimento

Políticas de Natalidade e Família

Políticas de Emprego e Educação



3. SERÁ POSSÍVEL (RE)BIRTH PARA PORTUGAL?

1. Políticas dirigidas à entrada de jovens no 

mercado de trabalho

2. Políticas para evitar a saída precoce de 

trabalhadores mais velhos

3. Medidas que promovam ambos os grupos

Mitigar o declínio demográfico 
através de políticas de 
emprego e educação

Políticas Migratórias de Acolhimento

Políticas de Natalidade e Família

Políticas de Emprego e Educação



3. SERÁ POSSÍVEL (RE)BIRTH PARA PORTUGAL?
Políticas Migratórias de Acolhimento

Políticas de Natalidade e Família

Políticas de Emprego e Educação



O (RE)BIRTH É POSSÍVEL. 

Desafios demográficos colocados 
à sociedade portuguesa
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“Demography must be considered a major driver of politics 
[…] political scientists cannot afford to ignore demography in

seeking to understand patterns of political identities, conflict and change”

KAUFMANN , E. & TOFT , M. 


