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1. Introdução
Um pouco por todo o mundo, as cidades tornam-se cada vez mais
interculturais, e Braga não é exceção. Por forma a dar resposta a esta
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nova realidade, a Câmara Municipal de Braga projetou “Braga – Uma
Viagem Intercultural”, um projeto financiado pelo FAMI – Fundo para o
Asilo, a Migração e a Integração, que almeja promover a plena
integração de Nacionais de Países Terceiros (NPTs), bem como o
reconhecimento das diferentes culturas presentes no território municipal.
No âmbito dos esforços de promoção da inclusão social dos cidadãos
oriundos de fora da União Europeia, o projeto reconhece a importância
do combate aos preconceitos e estereótipos tantas vezes associados a
estes migrantes, e procura minimizar as atitudes e comportamentos
discriminatórios dirigidos aos NPTs através da potencialização do
diálogo intercultural.
Assim, sob as bandeiras da valorização da diversidade e da tolerância,
o projeto “Braga – Uma Viagem Intercultural” comportará um variado
leque de atividades, entre as quais a “Campanha Anti-Rumor”,
componente que objetiva a desmistificação de rumores e preconceitos
afetos à comunidade de NPTs do Município de Braga.
A perpetuação de estereótipos e mitos sobre imigrantes alimenta a
desconfiança dos locais em relação a estes grupos interculturais, o que
exacerba o conflito social e potencializa o discurso anti-imigração –
esta

componente

do

projeto

pretende

combater

atitudes

discriminatórias e preconceitos através da fomentação de uma
imagem positiva sobre a migração, baseada em informação fidedigna
e inequívoca.

De modo a melhor desenhar uma abordagem de desconstrução desta
narrativa

discriminatória,

é

necessário

identificar,

numa

primeira

instância, quais os rumores e mitos sobre migração que se identificam
ao nível mundial, europeu e nacional. Para tal, este Diagnóstico Inicial
pretende recolher, caracterizar e desmistificar, com recurso a dados
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estatísticos, os principais rumores existentes. O diagnóstico será
fundamentado por uma pesquisa documental que abranja informações
essenciais sobre estereótipos, preconceitos e rumores afetos a questões
de multiculturalidade.

2. Rumores, Estereótipos e Preconceitos
2. 1. Definições dos conceitos
O discurso anti-imigração tem vindo a crescer e está a moldar as nossas
5

perceções

sociais

e

a

Preocupações

e

económica

conflitos

e

maneira

ansiedades
nas

como

nos

relacionadas
comunidades

interrelacionamos.
com

são

instabilidade

frequentemente

espelhadas nos migrantes que chegam ao país, na forma de mitos e
preconceitos, muitas vezes alimentados por desinformação partilhada
nas redes sociais ou enraizados em crenças erróneas partilhadas.
Ainda que, frequentemente, a chegada de imigrantes seja sinónimo de
benefícios económicos para o país recetor, normalmente esta é
indissociável de um sentimento anti-migrantes, muitas vezes capitalizado
por políticos que usam a retórica do medo e a demonização dos
imigrantes para angariar apoio para as suas causas. Podemos constatar
isso nos países onde promessas de construção de muros fronteiriços
conquistaram eleições, e a antipatia pelos imigrantes ditou massivas
reformas políticas e legislativas.
O medo dos imigrantes assume diferentes formas e nomenclaturas em
diferentes partes do mundo. A imigração advinda do Médio Oriente e
do Norte de África despoletou na Europa variados esforços de
prevenção

da

chamada

‘islamização’.

Nos

Estados

Unidos,

a

proximidade dos países latinos do sul da fronteira, o crescimento do
desemprego e a estagnação económica levaram a um crescimento
galopante do discurso anti hispânico.
Atualmente,
convencional

a
e

ideologia

anti-imigrante

mainstream,

e

está

infiltrou-se
presente

em

no

discurso

meios

de

comunicação social amplamente consumidos, os quais difundem

mensagens discriminatórias infundadas sob a fachada de argumentos
razoáveis e válidos, usando técnicas de desumanização dos imigrantes
associadas a tópicos que suscitam reações emocionais e são do
interesse geral, como o desemprego, a criminalidade e o terrorismo.
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É, por isso, crucial que se implementem, a nível global e local, iniciativas
informativas

que

desmistifiquem

estes

argumentos

anti-imigração

baseados em conceções erradas, empoderando os cidadãos para
distinguirem a realidade da ficção e empregarem a razão e os factos
na sua relação com o fenómeno da imigração. Como tal, é crucial
começarmos por clarificar os vários conceitos-chave relacionados com
a temática.
Estereótipos
Crenças de que detemos características de um grupo específico,
principalmente as que nos diferenciam de outros grupos (género,
idade, etnicidade, nacionalidade, profissão, aparência física, etc.). São
generalizações que podem ser negativas (mais frequentes) ou positivas
(podem ter consequências igualmente negativas).

Preconceitos
Atitudes (na sua maioria negativas) injustificadas em relação a um
grupo específico ou seus membros. Representam uma dimensão
afetiva das nossas atitudes e incluem emoções e sentimentos que
podem materializar-se em antipatia, desconfiança, medo ou até ódio,
ainda que possam surgir outros preconceitos mais ambivalentes e até
positivos.
Os estereótipos e os preconceitos partilham uma característica
importante: são generalizações, e por isso, não reconhecem os

membros do grupo estigmatizado como indivíduos únicos, que
contribuem para a diversidade dentro do grupo em questão. A crença
de que todas as pessoas que compõem um determinado grupo são
iguais, sem quaisquer elementos distintivos, é injusta e redutora.
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Adicionalmente,

os

estereótipos

e

preconceitos

constituem

um

problema no sentido em que, por serem passíveis de influenciar
comportamentos e atitudes, podem ter consequências extremamente
negativas, tais como a discriminação.
Discriminação
Comportamento injustificado e negativo, baseado na pertença de
pessoas a determinados grupos, o qual pode ser incentivado pela
influência

dos

estereótipos

e

preconceitos

nas

atitudes

e

comportamentos. A discriminação pode afetar várias áreas da vida
(trabalho, educação, saúde, acesso à habitação, etc.) e pode ocorrer
mediante variados aspetos: etnicidade (racismo), local de origem
(xenofobia),

religião

(islamofobia,

antissemitismo,

etc.),

género,

orientação sexual, idade, estatuto social, profissão, entre outros.
Na realidade, os juízos de valor associados a um grupo não são
perpetuados apenas por indivíduos que estão constantemente a
propagar estas crenças – de facto, até as pessoas que pertencem a
grupos estigmatizados podem internalizar e aceitar os estereótipos
associados ao seu próprio grupo, tornando estas crenças ainda mais
difíceis

de

superar. Adicionalmente,

estudos

sugerem

que

não

precisamos de acreditar num estereótipo negativo sobre um grupo para
que este nos influencie negativamente.

Rumores
Afirmações sobre indivíduos, grupos ou eventos que se espalham de
uma pessoa para outra(s). A credibilidade dos rumores não advém de
evidências concretas, mas sim da confiança que o recetor tem no
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emissor da afirmação – acreditamos no que nos dizem as pessoas em
quem confiamos. Os rumores são, muitas vezes, baseados em
estereótipos e contados em formato de história, normalmente sobre um
amigo de um amigo que ‘viu’ alguma coisa ou sobre a experiência de
um amigo de um tio de um vizinho.
Apresentados os conceitos essenciais, passamos agora a explorar
alguns dos mitos e rumores que são frequentemente difundidos sobre a
migração. Estes serão apresentados primeiramente numa perspetiva
mundial, depois serão abordados os rumores mais propagados na União
Europeia, e, em último lugar, serão escrutinados os mitos mais
perpetuados em Portugal.

2.2. Rumores sobre imigrantes à escala mundial
RUMOR
Nunca houve tantos migrantes e refugiados no mundo, especialmente
nos países desenvolvidos da Europa e da América do Norte…
“Estamos a ser invadidos!”.
Na verdade, o número de migrantes em termos de percentagem de
população mundial manteve-se constante – os migrantes compõem
cerca de 3% da população mundial desde há mais de meio século.
Contudo, é importante referir que a população mundial não se
manteve estagnada – aumentou de cerca de 3 mil milhões (em 1970)

para 7.7 mil milhões (em 2020). Dentro do panorama geral da migração,
o número de refugiados inclusive diminuiu entre 1990 e 2010 (de 18.5
para 16.3 milhões de refugiados), tendo aumentado desde então (26
milhões em 2019), maioritariamente por causa da guerra na Síria.
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RUMOR
Os migrantes e refugiados vivem de subsídios e roubam trabalho aos
locais.
“Eles vêm para cá roubar os nossos trabalhos e viver à custa do Estado
e dos impostos que nós pagamos.”
Este rumor não podia estar mais afastado da realidade: na maioria dos
países, os migrantes pagam mais impostos do que o que recebem em
benefícios sociais. A título de exemplo, desde o ano 2000 que os
migrantes da Europa continental fixados no Reino Unido pagam mais
64% de impostos do que o que recebem em subsídios. Adicionalmente,
estudos demonstram que os migrantes não só não tiram trabalhos aos
locais como, frequentemente, fazem os trabalhos que os nativos não
querem fazer ou não têm competências para fazer.

RUMOR
Fechar as fronteiras é a única solução para estancar o fluxo de
imigrantes e refugiados.
“Era preciso era construir muros em todo o lado, e não deixar esses
imigrantes passar a fronteira, assim resolvia-se o problema!”
Pode parecer um contrassenso mas, na verdade, fechar as fronteiras
aos migrantes pode levar a um aumento da migração e a
complicações no processo migratório.

É necessário considerar que a implementação de leis mais restritivas de
imigração pode ser precedida por um surto de chegadas de imigrantes,
que tentam entrar no país de chegada antes da efetivação da
legislação. Do mesmo modo, migrantes em condição de estadia
temporária podem passar a migrantes permanentes por receio de não
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conseguirem regressar após o fecho das fronteiras.
Os imigrantes também podem desviar-se para novas rotas para evitar os
obstáculos fronteiriços, o que muitas vezes propicia a sua interação com
traficantes desumanos e criminosos.

RUMOR
As restrições severas à migração resultam.
“Há países que afirmam que já estancaram a entrada de migrantes
através de políticas inflexíveis, e se todos o fizermos, a imigração
acaba!”.
Na verdade, as políticas de migração não se tornaram mais restritivas –
pelo contrário, nas últimas sete décadas temos visto uma liberalização
gradual das políticas de migração em todo o mundo.
Pesquisas mostram que há uma tendência para a liberalização,
especialmente em casos de imigrantes que se deslocam para trabalhar
e estudar, e nos casos das migrações em família.
Em alguns países, a travessia de fronteiras é mais restrita e é mais difícil
obter a documentação para a imigração, mas essas nações já são
minoritárias e aplicam essas regras maioritariamente a migrantes em
situações irregulares. Isto é percetível pela preponderância crescente
dos chamados ‘expatriados’ (que são, na sua maioria, pessoas
caucasianas de classe média com habilitações acima da média).

RUMOR
As pessoas de países pobres só migram para países mais ricos.
“Os países desenvolvidos do Norte estão a ser invadidos pelos
imigrantes pobres do Sul”.
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Este mito já é um dos maiores clichés do discurso afeto à imigração – e
também um dos mais ilusórios dado que, nos dias que correm, as
deslocações

acontecem

maioritariamente

entre

países

em

desenvolvimento.
De facto, o Relatório Mundial de Migração de 2020 atesta que os
migrantes da África e Ásia, duas das regiões mais comummente
referenciadas no âmbito deste rumor, tendem a mudar de país mas
manter-se na mesma região, e não mudar-se para a Europa e América
do Norte, como leva a crer este mito. O mesmo documento mostra,
ademais, que o segundo maior corredor de migração do mundo, da
Síria à Turquia, é percorrido por refugiados que tentam escapar ao
conflito sírio, deslocando-se e estabelecendo-se na mesma região
geográfica do seu país de origem.

RUMOR
A migração causa uma estagnação nas capacidades intelectuais dos
países em desenvolvimento.
“Os indivíduos com competências e formação levam as suas
qualificações para o estrangeiro para a sua própria progressão laboral
e o país de origem perde um profissional! Esses imigrantes mandam
dinheiro para casa mas isso cria dependência, não cria progresso e
desenvolvimento!”
Na realidade, a tendência é oposta: os migrantes tendem a regressar
ao país de origem com ainda mais capacidades adquiridas no
estrangeiro. Inclusive, há quem use a denominação “skill flow” (fluxo de

competências) para se referir ao fenómeno da imigração de indivíduos
qualificados que regressam do seu período no estrangeiro com
capacidades aumentadas – muitas vezes, os próprios incentivam
membros da sua família a aproveitar o período passado noutro país
para investir igualmente na sua formação antes do regresso ao país de
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origem.
Além de contribuírem para o desenvolvimento do seu país com
conhecimento e capacidades aquando do retorno, os imigrantes
tendem enviar grandes contributos monetários para os seus paísesnatal. A criação de canais de migração seguros e estáveis permitiria
que esses migrantes contribuíssem ainda mais para as suas pátrias.

RUMOR
A migração é causada pela falta de apoio ao desenvolvimento dos
países pobres.
“Se houver maior apoio ao desenvolvimento de países pobres, os seus
cidadãos não vão migrar.”

Este mito invoca o “paradoxo da migração”, um fenómeno real que
dita que quando os países se desenvolvem, os recursos e competências
daí advindos permitem que os seus cidadãos comecem a imigrar em
maior escala.
Vários países com níveis medianos de rendimento, como o México, as
Filipinas e a Turquia, têm números substanciais de cidadãos emigrados
no estrangeiro. Faz sentido se pensarmos que os custos da migração são
inacessíveis a pessoas de países muito pobres, que não têm recursos
para tal.

RUMOR
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Os países de chegada não colhem benefícios nenhuns da imigração,
só saem prejudicados.
“Os migrantes constituem um fardo económico para os países de
chegada, porque consomem serviços de educação e saúde sem dar
nada em troca. O país recetor sai sempre a perder.”
Os migrantes trazem, para os países para onde se deslocam,
competências

e

conhecimento,

crescimento

económico

e

enriquecimento social.
De facto, dois terços dos migrantes e refugiados são trabalhadores,
integram a população ativa e impulsionam a economia. Dados da
OCDE esclarecem que os migrantes compõem 70% do aumento da
força laboral europeia da última década, o que é um importante apoio
à população envelhecida dos países desenvolvidos. Quando os
migrantes estão plenamente incluídos nos países que os recebem, estes
são promotores da inovação de novos negócios e de um ambiente
mais rico, capaz de estimular mudanças positivas.

RUMOR
Os países ricos não precisam de migrantes pouco qualificados.
“Devíamos aceitar só os imigrantes de que precisamos – como médicos
ou experts em tecnologias. Não precisamos de mais migrantes a
trabalhar em distribuição de refeições ou a limpar casas, já temos
muitos desses! E ainda por cima, esses são sempre imigrantes ilegais.”
Os países ricos precisam de migrantes com todos os níveis de formação
e todos os tipos de competências intelectuais.
As previsões indicam que as ocupações mais precárias vão propagar-se
e crescer em vários países, e essas ocupações requerem trabalhadores

– e são, precisamente, essas profissões que os locais tendem a evitar.
Adicionalmente, as tentativas de supressão da imigração resultam em
mais casos de tráfico humano, inclusive de trabalhadores qualificados e
formados que, por entrarem ilegalmente nos países de chegada, fruto
das restrições, acabam por desempenhar funções que requerem pouca
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qualificação, desperdiçando assim as suas capacidades.

2.3. Rumores sobre imigrantes na União Europeia
RUMOR
A UE está a passar por uma crise de imigração.
“Se isto continua como está, vai chegar o dia em que não há europeus
na Europa, é urgente pôr travão a esta crise!”
A União Europeia já ultrapassou qualquer “modo crise” que possa ter
ocorrido no passado porque, na realidade, os últimos dados disponíveis
demonstram que o número de chegadas ao território europeu atingiu o
menor número desde 2013 (150,000 em 2018).
O pico da “crise migratória” foram, na verdade, os anos 2015 e 2016,
devido ao enorme número de refugiados vindos do cenário bélico a
ocorrer na Síria. Após esse momento de maior afluência, os fluxos
migratórios abrandaram significativamente na UE.
Sabendo que os confrontos na Síria se prolongam até hoje, podemos
concluir que a diminuição de chegadas ao território europeu se deve
também à permanência da maioria dos refugiados e migrantes em
países vizinhos, os quais a UE tenta auxiliar (bem como aos países de
saída) através de programas e iniciativas que almejam apoiar esses
países na identificação e supressão das causas da instabilidade e
migração irregular.

RUMOR
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A UE não protege as suas fronteiras.
“Enquanto a UE continuar a negligenciar a proteção das fronteiras
nacionais, vão continuar a entrar criminosos pelas fronteiras externas, a
transitar de país-membro em país-membro!”
Os números desmistificam este rumor fácil e rapidamente: a criação da
nova Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira garantiu a mobilização
de cerca de 900 guardas fronteiriços, um acrescento aos já existentes
100,000 guardas de fronteiras e costas que protegem os estadosmembros – é, ademais, esperado que estes números aumentem em
breve.
A Comissão Europeia e o Conselho Europeu adotaram também, nos
últimos dois anos, legislação que confirma que existe uma triagem de
cada pessoa que atravesse as fronteiras externas da UE em relação às
nossas

bases

de

dados

de

segurança.

Também

têm

sido

implementadas medidas rigorosas no âmbito do desmembramento de
redes criminosas de contrabando e tráfico humano.

RUMOR
As estruturas organizacionais da UE deixam os estados-membros à sua
mercê no que toca aos problemas da migração.
“Os burocratas de Bruxelas querem deixar toda a gente vir para a
europa porque não são eles que têm de lidar com os problemas da
imigração, os países que se resolvam sozinhos.”

Mais uma vez, uma breve consulta dos números mostra que, ao
contrário do que o que este rumor leva a crer, a UE cede apoio
financeiro, operacional e material aos estados que compõem a UE.
Durante o período de maior crise migratória (que teve o seu auge em
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2015), o Mecanismo de Proteção Civil da UE prestou apoio material
imediato, com itens como mantas, camas e tendas para os estadosmembros e para os países que compõem a rota dos Balcãs Ocidentais.
A UE mobilizou fundos de modo sem precedentes para os paísesmembros que enfrentaram enormes pressões como a Grécia (2 mil
milhões de euros), a Itália (885 milhões de euros) e a Espanha (708
milhões de euros). Adicionalmente, a Comissão propôs triplicar o
financiamento da gestão das migrações e da segurança das fronteiras
para 34,9 mil milhões de euros ao abrigo do próximo orçamento da UE
2021-27.
A UE presta apoio operacional aos Estados-Membros com quatro
operações navais da UE, guardas da Guarda Europeia de Fronteiras e
Costeira, agentes de asilo do Gabinete Europeu de Apoio ao Asilo e
agentes de segurança da Europol.

RUMOR
A única solução para os problemas de imigração da UE é o restauro
das fronteiras internas.
“Os burocratas de Bruxelas querem deixar toda a gente vir para a
europa porque não são eles que têm de lidar com os problemas da
imigração, os países que se resolvam sozinhos.”
É importante reforçar, face a este rumor, que o restauro de fronteiras
implicaria uma reversão de todos os esforços coletivos que levaram à

criação do espaço Schengen, o que se traduziria num grande
retrocesso para a Europa.
O espaço Schengen é a maior área de livre circulação do mundo:
permite a circulação sem entraves de mais de 400 milhões de cidadãos
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da

UE,

bem

como

visitantes,

bens

e

serviços.

Beneficia

significativamente não só as pessoas e os seus meios de subsistências,
mas também a economia europeia e a nossa vida em sociedade. Para
não falar que é mais custoso acabar com o espaço Schengen: apenas
uma hora extra de tempo de espera nas fronteiras internas poderia
facilmente custar 3 mil milhões de euros por ano às empresas que
conduzem negócios transfronteiriços.
A UE defende que apenas uma proteção sólida das fronteiras externas
permitirá o pleno funcionamento do espaço Schengen, sem controlos
nas fronteiras internas.

RUMOR
Os imigrantes cometem mais crimes do que os locais e não são
deportados para os seus países de origem.
“Eles ameaçam a nossa segurança, cometem crimes, alguns deles até
são terroristas infiltrados, mas continuam cá porque ninguém os
deporta.”
Esta premissa representa um duplo mito: não só é erróneo pensar que os
imigrantes são mais propensos a cometer crimes do que os locais,
também é falso que, quando estes incorrem em atos ilegais, o seu
estatuto de migrante mantém-se imune.
Vamos por partes: variados estudos mostram que não há uma
correlação entre um aumento da imigração e um crescimento da
criminalidade, pelo que não há razões para acreditar que a

criminalidade é uma cláusula incontornável na experiência da
imigração. Os migrantes não mostram uma maior inclinação do que os
locais para cometer crimes, mas, à semelhança dos locais, aqueles que
se encontram em situações precárias, no seio de comunidades
marginalizadas, em contextos propensos à violência, podem perpetrar
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ilegalidades.
Parafraseando Brian Bell, um investigador na London School of
Economics: “A verdade é que os imigrantes são como os nativos: se
tiverem um bom trabalho e um bom salário não cometem crimes”.
Endereçando a questão, muitas vezes exacerbada no discurso político,
de possíveis terroristas infiltrados nas comunidades migrantes da Europa,
não podemos negar que, efetivamente, já existiram situações em que
requerentes de asilo estiveram envolvidos em ataques terroristas.
Contudo, estes ataques perpetuados por imigrantes ou refugiados
representam a exceção, e não a regra.
É mais comum verem-se terroristas que iniciam as suas atividades
terroristas após muitos anos a habitar na Europa – um relatório que
analisou 197 casos de terroristas presos ou expulsos da UE revelou que
144 desses sujeitos haviam passado a maioria da vida na EU. Ainda que
os casos de terroristas que entram na UE por via da imigração sejam
parcos, a perceção de perigo é frequentemente exagerada no
discurso anti-imigração, o que, em última instância, pode levar a uma
estigmatização de migrantes e refugiados.
A afirmação de que os imigrantes cometem crimes e saem ilesos
também é infundada, dado que estes, como todos os habitantes da UE,
são sancionados no âmbito do direito penal.
A lei europeia concede liberdade aos Estados Membros para rejeitarem
candidaturas de asilo ou revogarem estatutos migratórios se um

indivíduo constituir um perigo à segurança de um país ou se for
condenado por crimes particularmente graves. As regras da UE são
inflexíveis e rígidas no que toca a migrantes que infringem as leis, sendo
que estes podem, em última instância, ser expulsos do território europeu.
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RUMOR
A imigração é um grande fardo para a economia.
“Eles vêm roubar os nossos trabalhos, consumir os nossos recursos e
exercer pressão sobre os serviços de saúde, educação e transportes.
Ainda por cima não contribuem nada para a nossa comunidade.”
O paralelo entre a economia e a imigração é bastante interessante
mas, à semelhança de todos os outros tópicos nesta lista, é muitas vezes
deturpado nas narrativas anti-imigração.
Há um crescente volume de literatura e investigação que prova,
consistentemente,

que

a

diversidade

e

imigração

instigam

a

prosperidade económica.
De facto, a imigração é fonte de novas competências e conhecimento
para muitos setores da economia, e os imigrantes têm um papel crucial
na ocupação de funções que apresentam carências de mão-de-obra,
e inclusive conseguem aumentar a concorrência para certos empregos.
Por conseguinte, estes têm um impacto substancial na economia do
país

de

acolhimento, através

da inovação e

crescimento da

produtividade – de acordo com o Fundo Monetário Internacional, um
aumento de 1 ponto percentual no número de migrantes numa
população ativa pode aumentar em 2% o PIB de um país a longo prazo,
com a contribuição tanto de migrantes especializados como de
trabalhadores pouco qualificados.

Relativamente ao argumento de que os imigrantes roubam postos de
trabalho aos nativos, é necessário considerar que o número de
empregos disponível não é estático, este aumenta ou diminui mediante
a oferta e a procura – esta lei económica é muitas vezes esquecida
neste contexto, mas a verdade é que os migrantes criam novas
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oportunidades para a economia, com a sua demanda de novos
produtos e serviços, os quais podem originar novos postos de trabalho.
Isso é provado pelo simples facto de que, de 2005 a 2015, os imigrantes
foram responsáveis por 70% do aumento de mão-de-obra na Europa,
de acordo com a OCDE. Contudo, há que reconhecer que,
efetivamente, a chegada de novos trabalhadores pouco qualificados
de outros países pode causar uma diminuição de salários para os
nativos (aqueles que também são pouco qualificados); não obstante,
os números provam que estes locais tendem a arranjar trabalhos
melhores ao longo do tempo.
A União Europeia é a prova viva de que a atenuação das barreiras à
circulação entre países, a cooperação entre nacionais de vários países
e a estimulação de um intercâmbio cultural pacífico traz grandes
benesses para todos os envolvidos.

RUMOR
Os imigrantes são um desgaste para os apoios e subsídios públicos.
“Os imigrantes vêm para a Europa para viver de subsídios, e nós todos é
que os andamos a sustentar com os nossos impostos.”

Na realidade, os migrantes, na maioria dos países, tendem a contribuir
mais do que o que beneficiam dos apoios e subsídios públicos,
apresentando um impacto quase nulo nas contas públicas. De facto, se

contabilizássemos todas as contribuições dos imigrantes (impostos,
pensões e outros) para os sistemas públicos dos países da OCDE nos
últimos 50 anos, e daí subtraíssemos tudo o que estes gastaram em
termos de subsídios e benefícios, na maioria dos países, o saldo seria
bastante positivo pois estes contribuem mais do que o que consomem.
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Isto pode ser explicado, entre outros fatores, pelo facto de que muitos
migrantes chegam ao país onde se alojam em idade ativa, e regressam
aos países de origem durante os anos menos produtivos, pelo que o país
anfitrião tem menos encargos em termos, por exemplo, de cuidados de
saúde. Os imigrantes podem, inclusive, ser fulcrais na diminuição de
outras despesas públicas como, por exemplo, as despesas de
segurança

-

estas

mantêm-se

independentemente

dos

fluxos

migratórios, mas, com a inclusão de imigrantes na sociedade, podem
ficar mais baratas para todos os contribuintes, dado que os custos são
divididos por mais indivíduos.

RUMOR
Os imigrantes corroem as identidades dos países e causam confrontos
culturais.
“Eles não conhecem o nosso modo de vida e vêm para aqui falar a
língua deles, comer a comida deles, nem sequer tentam integrar-se. É
óbvio que isso leva a choques de culturas, e a culpa é dos imigrantes.”
A história da Europa é indissociável da imigração se considerarmos que
a mobilidade de vários povos (godos, visigodos, anglos…) e a expansão
de impérios (romano, bizantino, otomano, napoleónico…) foram, na sua
essência, movimentos migratórios.
A cultura e identidade de uma região, país ou povo não são estanques,
estão em constante mudança, e muitas das tradições, hábitos e

passatempos que hoje associamos a determinados países são,
frequentemente, influenciados pela amálgama cultural advinda da
imigração.
As línguas faladas na UE são o resultado de séculos de fluxos migratórios,
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e o sistema numérico é também uma herança da imigração. Também
a nossa cultura gastronómica é, inevitavelmente, influenciada pelo
legado trazido por estrangeiros que se alojam em novos territórios – nos
países do Benelux, por exemplo, o kebab servido com as típicas batatas
fritas é um ex-libris culinário que provavelmente não existiria, se não
fosse pela imigração turca.
A presença de imigrantes na esfera desportiva também influencia a
cultura dos países anfitriões – um exemplo disso é Mohammed Salah,
jogador de futebol egípcio, cuja influência na cidade de Liverpool
desde que chegou ao clube local incitou uma diminuição de 18,9% nos
crimes de ódio antimuçulmanos, tendo um estudo concluído que a sua
figura amigável contribuiu para a ‘humanização’

da comunidade

muçulmana.
Parece claro que as barreiras à integração de imigrantes existem, mas
que estes tentam superar estes obstáculos por forma a contribuírem
positivamente para a comunidade que os acolhe: isso é visível, por
exemplo, em países como a Hungria e o Reino Unido, onde a
participação eleitoral de imigrantes é, a longo prazo, maior do que a
afluência dos cidadãos não-imigrantes.
Contudo,

estudos

da

Comissão

Europeia

demonstram

que

os

candidatos a empregos que têm nomes estrangeiros têm de concorrer
para o dobro das vagas do que os candidatos com nomes ‘nacionais’.

Também nas escolas é visível este fenómeno, sendo que os desafios
enfrentados pelas crianças vindas de outro país é substancialmente
maior em comparação com os seus colegas.
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2.4. Rumores sobre imigrantes em Portugal
RUMOR
Portugal está a passar por uma crise de imigração.
“Portugal está a ser invadido pelos imigrantes! O país é demasiado
pequeno para os portugueses e os outros!”

Este mito é, muitas vezes, aceite como realidade pelo facto de que,
efetivamente, em 2017 e 2018, contrariamente à tendência do início da
década, houve um aumento de entradas e permanências de
estrangeiros em Portugal – em 2018, inclusive, o país atingiu o valor
inédito de mais de 480 mil estrangeiros residentes.
Isto ocasionou, pela primeira vez desde 2016, um saldo migratório
positivo nos anos referidos, sendo que os valores de entradas
permanentes são comparáveis apenas com a década anterior, a par
de uma diminuição de saídas de Portugal (cerca de 31 mil em 2018,
comparativamente, por exemplo, a 2013, quando emigraram perto de
53 mil portugueses). Contudo, há que contextualizar bem estes números:
mesmo com um aumento nas chegadas, Portugal apresentava um
índice de 4,1% (em 2018) quanto à importância relativa de estrangeiros
no total de residentes, assumindo apenas o 21º lugar entre os países da
UE28. No final de 2018 residiam em Portugal 480.300 cidadãos
estrangeiros, um número pouco significativo no espetro dos quase 11
milhões que compõem a população portuguesa.

RUMOR
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Os imigrantes vêm para Portugal tirar emprego aos portugueses e
baixar os salários.
“Nem há emprego para todos os portugueses e ainda vêm os
estrangeiros roubar as nossas vagas e fazer com que os nossos salários
diminuam…”
Os imigrantes em Portugal tendem a estar mais representados nos
grupos profissionais associados à construção, indústria e transportes – de
facto, em 2017, cerca de 50% dos trabalhadores estrangeiros estavam
empregados nesses setores, em comparação com apenas 39,2% dos
trabalhadores portugueses.
A par disso, os estrangeiros estão também bastante representados no
grupo profissional dos trabalhadores dos serviços pessoais e vendedores.
Contudo, na maioria dos casos, estas ocupações não refletem as
habilitações dos estrangeiros, sendo que estes, por comparação aos
trabalhadores portugueses, apresentam uma maior percentagem de
desuso das suas habilitações nas funções que desempenham. Em 2017,
10% dos estrangeiros com habilitações superiores estavam incorporados
nos grupos profissionais associados à construção, indústria e transportes
(+7 pontos percentuais do que os nacionais).
A par destes dados, os trabalhadores imigrantes têm também uma
menor remuneração média do que os trabalhadores portugueses (-2,6%
em 2017). Adicionalmente, este grupo apresenta também maiores taxas
de desemprego dos que os nacionais, com particular incidência nos
estrangeiros de países extracomunitários (cuja taxa de desemprego se
fixou nos 12,2% em 2018, num quadro de desemprego de 7,0% do total
da população).

Esta discrepância entre os nacionais de países terceiros e os nacionais
de países da UE é bastante significativa também no tocante aos
salários: nos dois polos opostos temos, por exemplo, os britânicos, que
recebiam em 2017, em média, mais 118% dos que os trabalhadores
portugueses, e os tailandeses e os bangladenses, que auferiam em 2017,
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menos 39% e 37% (respetivamente) do que o total dos trabalhadores em
Portugal.

RUMOR
Os imigrantes não contribuem para a criação de emprego.
“Eles vêm para cá roubar empregos criados pelos portugueses, porque
eles não abrem negócios, não criam empresas, só os Portugueses.”

Na realidade, a percentagem de empregadores estrangeiros tem
evoluído positivamente: estes representavam 3,58% do total de
empregadores no país em 2012, um indicador que cresceu para os
4,39% em 2017. Esta taxa de crescimento (2012 a 2017) foi mais
acentuada para os empregadores estrangeiros (taxa de crescimento
de +21%) do que no caso dos próprios nacionais (taxa de crescimento
de +2,3%). Entre os empregadores estrangeiros destacam-se os
brasileiros e os chineses, que, em conjunto, representaram 41% do total
de empregadores estrangeiros em 2017.
Além

de

empregadores,

os

imigrantes

em

Portugal

têm

uma

participação na esfera empreendedora em geral.
Em média, 13% dos estrangeiros a viver em Portugal têm atividade por
conta própria, sobretudo pequenas e médias empresas. A iniciativa
empresarial estrangeira em Portugal desempenhou (e desempenha) um
papel impulsionador do crescimento económico português, e suscitou
avanços positivos no tocante à mobilidade social das populações

imigrantes. Citando um relatório do Observatório das Migrações sobre o
empreendedorismo imigrante: “O dinamismo empresarial dos imigrantes
fez

renascer

alguns

mercados

locais

abandonados,

gerou

o

crescimento de novos sectores de atividade e, em alguns casos,
assumiu um papel importante na reconfiguração da identidade de
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alguns espaços urbanos, por vezes associados à exclusão social e à
degradação física e económica.”.

RUMOR
Os imigrantes não contribuem para a demografia portuguesa.
“Não precisamos que os imigrantes venham para cá com filhos e netos
e avós, temos as famílias portuguesas e basta!”
Não é novidade para ninguém que Portugal enfrenta uma crise
demográfica no tocante ao envelhecimento da nossa população:
entre os países da UE28, Portugal é o 3º país com maior índice de
envelhecimento, apenas atrás da Alemanha e Itália (dados de 2018).
Os mais recentes fluxos de imigrantes têm contribuído bastante
positivamente para esta questão, dado que são compostos por grupos
etários mais jovens, em idade ativa e idade fértil (60% dos estrangeiros
tem entre 20 e 49 anos – apenas 38% dos portugueses tem estas idades).
Do mesmo modo, os estrangeiros residentes apresentam-se menos
envelhecidos (apenas 9% tem mais de 65 anos – no caso dos
portugueses, o número aumenta para os 22%).
Adicionalmente, as famílias imigrantes também têm crescido nos últimos
anos, em Portugal. Em 2018, as mulheres de nacionalidade estrangeira
foram responsáveis por 11% do total dos nados-vivos, um número
significativo considerando que os estrangeiros compõem apenas 4,7%
da população total. As mulheres estrangeiras apresentam, ademais,

taxas de natalidade superiores às mulheres portuguesas: 40 nascimentos
por cada 1000 mulheres estrangeiras – bem diferente das mulheres
portuguesas, que apresentam 15 nascimentos por cada 1000 mulheres.
Confirma-se assim uma maior fecundidade dos estrangeiros em
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comparação com os portugueses, podendo-se prever uma influência
positiva destes na estrutura etária do país, atenuando o envelhecimento
demográfico.
A par destes fenómenos, observamos também uma tendência de
feminização da imigração, desde o início da década, com as mulheres
a assumirem uma maior importância relativa no total de estrangeiros
residentes (50,6% em 2018). Também a própria motivação por detrás da
migração tem vindo a alterar-se, com os fluxos de entrada a passarem,
nos últimos anos, a estar associados principalmente ao estudo e ao
reagrupamento familiar.

RUMOR
Os imigrantes desgastam a nossa segurança social.
“Os estrangeiros vêm para cá usurpar os nossos subsídios, desgastar a
segurança social e receber para não fazer nada, à nossa custa!”

Seguindo as tendências supramencionadas tocantes ao contributo dos
imigrantes para a segurança social, também em Portugal as relações
entre as contribuições dos estrangeiros e as prestações sociais de que
beneficiam continuam a traduzir um saldo financeiro positivo.
De facto, em 2018 foram inclusive quebrados recordes neste âmbito,
com a apresentação de um saldo de +651,3 milhões de euros no
tocante às contribuições dos imigrantes para a segurança social, o valor
mais elevado alguma vez alcançado no país – estes fizeram

contribuições na ordem dos +746,9 milhões de euros, tendo beneficiado
de prestações sociais na ordem dos -95,6 milhões em 2018.
É claro, portanto, que Portugal beneficia das contribuições dos
imigrantes para a segurança social, em particular porque este
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impulsionaram a tendência de recuperação do saldo para a segurança
social face aos anos de crise económica que o país atravessou – refirase que o saldo positivo inédito obtido em 2018, muito graças às
contribuições estrangeiras, corresponde a mais do dobro do saldo
obtido em 2013, quando atingiu o valor mais baixo das últimas duas
décadas.

RUMOR
Os imigrantes provocam aumentos na criminalidade.
“Os imigrantes não vêm para cá de boa vontade, eles são criminosos –
logo que eles chegam o crime aumenta!”

Na verdade, entre 2017 e 2018, o número de reclusos estrangeiros no
sistema prisional português diminuiu cerca de -9.8% (de 2.144 para 1.953)
– esta redução acompanha uma tendência visível desde o início da
década, a redução de -23% do número de reclusos estrangeiros nas
prisões portuguesas.
É necessário, contudo, fazer o reparo de que as oscilações no número
de

estrangeiros

nas

prisões

nacionais

não

estão

diretamente

relacionadas com os fluxos migratórios em direção a Portugal: na
verdade, muitos dos reclusos estrangeiros não são imigrantes, não têm
residência ou atividade profissional em Portugal e são frequentemente
nomeados “indivíduos em trânsito”.
Adicionalmente, importa realçar que as penas tendem a ser mais
severas para os cidadãos estrangeiros, que estão mais sujeitos à

aplicação da medida de prisão preventiva (por alegado maior risco de
fuga), dependendo do crime de que estão acusados e da moldura
penal subjacente: em 2018, 31% dos reclusos estrangeiros no sistema
prisional português estavam presos preventivamente, ao passo que essa
percentagem era apenas de 15% para os reclusos portugueses.
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RUMOR
Os imigrantes trazem doenças para Portugal.
“Eles vêm para cá cheios de doenças e depois isso espalha-se pela
população local."

O mito de que os migrantes acarretam problemas de saúde tem uma
repercussão mundial, ao ponto que já é apelidado de “paradoxo
hispânico”, sendo paradoxal porque, apesar da crença generalizada
que estes indivíduos estão mais suscetíveis a doenças, em geral estes
revelam, à chegada, melhores indicadores de saúde médios do que a
população residente.
Os imigrantes em Portugal não são exceção: estes apresentam uma
maior prevalência na classificação do seu estado de saúde como
“bom” ou “muito bom”, sendo que em 2018, 61% dos respondentes
estrangeiros indicaram essas duas categorias para caracterizar a sua
saúde, versus apenas 48% nos nativos portugueses.
Estes respondentes indicam também uma menor ausência ao trabalho
por problemas de saúde (18,4% dos estrangeiros versus 25,4% dos
portugueses em 2018), uma menor proporção de benefícios de
proteção social por doença, e uma menor prevalência de doenças
crónicas e limitações diárias por doença (31,6% dos imigrantes versus
42,3% dos nativos).

Estas discrepâncias podem dever-se também ao facto de a população
imigrante ser, em geral, mais jovem do que o grosso dos nativos.
Contudo, também no que toca aos riscos para a saúde há uma visível
disparidade entre a população de naturalidade estrangeira e a
30

população nativa, sendo que os estrangeiros apresentam maior
prevalência de alcoolismo, tabagismo e pior alimentação do que os
locais. Não obstante, estes também apresentam resultados mais
favoráveis do que os não-imigrantes no tocante aos fatores protetores
de saúde, dado que praticam mais exercício físico e passam mais
tempo a pé e a caminhar do que os portugueses numa semana.
Os estrangeiros tendem também a procurar menos os serviços de saúde
do que os portugueses nativos, ainda que isso possa ser independente
das reais necessidades de saúde das comunidades imigrantes,
refletindo apenas dificuldades ou barreiras no acesso aos cuidados de
saúde.

RUMOR
A cultura e tradições portuguesas estão em risco com o crescimento
da imigração.
“Os imigrantes não vivem o mesmo estilo de vida que nós, não
conhecem as nossas tradições e às vezes nem falam português, não
são católicos e não se conseguem adaptar à nossa cultura.”
Como mencionado anteriormente, é falacioso pensar que a cultura e
tradição de um povo são estanques ou vivem numa bolha, imunes a
influências externas.
Vivemos

numa

era

globalizada

em

que

a

nossa

cultura

é

constantemente moldada por padrões externos, sem que outros povos

tenham de entrar em massa no nosso país, porque temos acesso a
redes de comunicação que nos mantêm ligados ao mundo, e porque
consumimos diariamente entretenimento americano, música britânica,
comida japonesa, calçado italiano, entre tantos outros.
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Trocamos regularmente o bacalhau pelo hambúrguer, preferimos o
halloween ao carnaval e abrimos as portas ao Pai Natal em dezembro –
tudo sinais da influência dos media e da sociedade de consumo.
Estas influências são externas, mas não podemos necessariamente
responsabilizar os imigrantes, até porque estes, muito frequentemente,
passam por processos de aculturação que lhes imputam muitas das
normas sociais e hábitos do país anfitrião – o que, inclusive, leva a que
muitas vezes estas comunidades comecem a identificar-se tanto com a
sociedade que os acolhe, que o desafio passa a ser manter a
identidade da cultura do país-natal.
Urge também relembrar que a própria identidade portuguesa foi
construída com base em séculos de fluxos migratórios, e por isso a
cultura portuguesa deve muito aos que se fixaram cá, vindos de fora, e
aos que nasceram em território nacional mas eventualmente partiram.
Sem a migração, a nossa estimada francesinha provavelmente não
existiria, dado que é produto de uma adaptação de um prato francês,
trazido para o Porto por um emigrante alojado na França.
Adicionalmente, sem o contributo de estrangeiros para a nossa cultura,
não teríamos, no espólio sociocultural português, as obras de artistas
como Francisco Venegas (imigrante espanhol), ou o progresso social
trazido por ativistas como Carolina Michaëlis (nascida no Reino da
Prussia).

Também as nossas divisas desportivas seriam reduzidas sem o contributo
de atletas como a Naíde Gomes (nascida em São Tomé e Príncipe), o
Nelson Évora (nascido na Costa do Marfim, com origens caboverdianas) e o Francis Obikuwelu (natural da Nigéria). Até o golo que
valeu a Portugal o campeonato europeu de futebol em 2016 se deve,
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em parte, à migração já que o seu autor, Éder Lopes, é de origem
guineense.
Aliás, a interculturalidade advinda da expansão portuguesa (séculos XV
a XVIII) está intensamente documentada como tendo sido crucial na
moldagem

do

património

cultural

e

identidade

coletiva

dos

portugueses, sendo que os intercâmbios ocorridos entre o povo
português e o resto do mundo marcam a nossa vida em sociedade até
hoje, desde a maneira como se desenrolam as relações sociais, até ao
modo como falamos o português, passando pelas especiarias que
adornam os nossos pratos favoritos.
A cultura e tradições portuguesas são mais ricas graças à diversidade
cultural.

3. Conclusão
Na sequência da apresentação dos rumores mais perpetuados sobre os
imigrantes, tanto a nível mundial como europeu e nacional, parece
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claro que a tarefa de desmistificar estas narrativas infundadas depende
da disponibilidade e acessibilidade a informação factual e fidedigna
sobre os tópicos relativos à migração.
Na era digital em que vivemos, onde o acesso a informação não é um
problema no mundo desenvolvido, vemos, contudo, uma crescente
propagação

de

notícias

falsas

e

estatísticas

ludibriadas,

maioritariamente através das redes sociais e dos media, as quais
servem, frequentemente interesses e ideologias. De facto, o sentimento
anti-migração que nasce da difusão de rumores e mitos está
claramente em crescimento em todo o mundo, e a Europa e Portugal
não são exceção.
Nos últimos anos tem-se verificado um aumento da perceção de que a
discriminação com base na origem étnica é “comum” ou “muito
comum” em vários países da UE, nomeadamente em Portugal, sendo
que

os

imigrantes

residentes

em

Portugal

afirmam

sentir-se

descriminados com base no grupo étnico ou nacionalidade mais
frequentemente do que a média dos países europeus.
Na UE, um em cada dez imigrantes sente-se discriminado no país que o
acolhe; em Portugal, 16 em cada 100 imigrantes declara pertencer a
um grupo que perceciona ser discriminado. Os dados de queixas de
descriminação com base na raça ou etnia recolhidos em Portugal junto
das autoridades que acompanham juridicamente esta realidade têm
vindo a crescer, com um aumento de queixas de discriminação de
+50,4% de 2016 para 2017 e +93,3% de 2017 para 2018.

As

narrativas

enganosas

que

difundem

rumores

anti-migração

alimentam (e alimentam-se de) preconceitos e atitudes discriminatórias,
pelo que urge combater a desinformação com a verdade factual e
rigorosa, com recurso a estudos compreensivos e inquéritos credíveis
sobre as migrações.
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É, por isso, necessário que haja uma participação ativa no debate por
parte de entidades governamentais e organismos coletivos em defesa
dos migrantes, a par de um investimento pessoal individual por parte de
cada um de nós, no sentido de nos informarmos junto de fontes seguras
antes de alimentarmos possíveis rumores.
Tem de existir, sobretudo, uma estratégia pública de ação anti-rumores,
sustentada pelo compromisso político de entidades locais, pelo
envolvimento de toda a comunidade e pela mobilização de recursos
para a criação de sinergias, e por estratégias educativas que
apologizem a comunicação intercultural e a interação positiva entre
locais e imigrantes.
Este diagnóstico inicial será útil para a edificação de esforços e
estratégias anti-rumor, e para a planificação de atividades e iniciativas
que combatam a desinformação e a descriminação de imigrantes em
Portugal. Até porque, citando um relatório do Alto Comissariado para a
Imigração e Diálogo Intercultural intitulado “Imigração – os mitos e os
factos”: […] convém relembrar que Portugal tem 4,5 milhões de
emigrantes espalhados pelo Mundo. Por cada imigrante que temos
entre nós, temos 10 emigrantes portugueses pelos quatro cantos do
mundo. Tudo o que dissermos sobre imigração, lembremo-nos que
também se aplica aos nossos emigrantes.”
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