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Introdução
A actividade estatística “População estrangeira que solicitou estatuto de residente” insere-se
num projecto mais amplo designado “População Estrangeira” cujo objectivo é o
conhecimento e a caracterização da população estrangeira que reside em Portugal, bem
como daquela que anualmente solicita ou cessa o estatuto de residente. Este projecto surgiu
em 1999 da necessidade sentida pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e pelo Serviço
de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) de reformular os métodos de recolha e de tratamento da
informação dos anteriores projectos Imigração e Cessação, de forma a garantir por um lado,
maior exaustividade e qualidade na produção de estatísticas sobre a população estrangeira,
e por outro, a harmonização dos dados divulgados pelos dois organismos.
Até 1999, e no que respeita às solicitações de estatuto de residente, o INE e o SEF tinham
metodologias de recolha distintas; a do INE era baseada num instrumento de notação a
preencher pelos estrangeiros, enquanto o SEF recolhia os dados a partir do processo
individual do estrangeiro.

I. Caracterização Geral
1. Código/ Versão /Data
444 / 1.0 / Junho de 2005

2. Código SIGINE

3. Designação
População estrangeira que solicitou estatuto de residente

4. Actividade Estatística/Família de Actividades/Área de Actividade
Estatísticas da população estrangeira a residir em Portugal/ Estatísticas das migrações/
População

5. Objectivos
Este projecto tem como objectivo a quantificação e a caracterização da população
estrangeira que anualmente solicita o estatuto de residente.

6. Descrição
O projecto População estrangeira que solicitou estatuto de residente baseia-se no
aproveitamento de um acto administrativo, nomeadamente a solicitação da autorização de
residência para os indivíduos de nacionalidade estrangeira.
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A informação é recolhida e registada pelas delegações regionais do SEF, a qual é
posteriormente enviada ao INE análise e apuramento de resultados.

7. Entidade Responsável
INE/DES/SED

8. Relacionamento com o EUROSTAT / Outras Entidades
Regional Questionnaire
Elena Capiluppi
EUROSTAT F1 Population
D3/716 Bech Building
5, Rue Alphonse Weicher
2721 Luxembourg
tel. 00352 4301 35037
fax 00352 4301 34029
e-mail: elena.capiluppi-brizzi@cec.eu.int

Demographic Data and New Cronos
François-Carlos Bovagnet
European Commission – Eurostat
Office Bech D3/724
2920 Luxembourg
tel: 00352 4301 33527
fax 00352 4301 36049
e-mail: estat-secretariat-demographie@cec.eu.int
e-mail: françois.bovagnet@cec.eu.int

Population Team Secretariat
Migration Team Secretariat
Mrs. Chryssanthi Dimitrakopoulou
European Commission – D.G. ESTAT.E4
Office Bech D3/730
2920 Luxembourg
tel: 00352 4301 33298
fax 00352 4301 36049
e-mail: chryssanthi.dimitrakopoulou@cec.eu.int
For Demography: estat-secretariat-demographie@cec.eu.int
For Migration: estat-secretariat-migration@cec.eu.int
9. Financiamento
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10. Enquadramento Legal
Protocolo celebrado entre o INE e o SEF em 6 de Maio de 1999

11. Obrigatoriedade de resposta
Sen Sim
Eurostat Sim

12. Tipo de Operação Estatística
Recenseamento

13. Tipo de Fonte(s) de Informação Utilizada(s)
Procedimento Administrativo

14. Periodicidade de realização da operação
Diária

15. Âmbito Geográfico da operação
Concelho

16. Utilizadores da Informação
EUROSTAT -- Internacionais
ONU -- Internacionais
OCDE -- Internacionais

INE – Internos

Associações -- Nacionais
Comunicação Social -- Nacionais
Educação - Estudantes -- Nacionais
Educação - Investigadores -- Nacionais
Empresas -- Nacionais
Pessoas em Nome Individual -- Nacionais

17. Data de início
1999
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18. Produtos
Padrão de qualidade: Mensal: m+2 (60 dias)

Designação: Estatísticas da população estrangeira que solicitou estatuto de residente
Tipo de produto: Destaque
Periodicidade de Disponibilização: Anual
Nível Geográfico: NUTS II
Tipo de disponibilização: Não sujeito a tarifação
Utilizadores:
Nacionais: Sociedades Não Financeiras; Instituições ou Associações Sem Fim
Lucrativo; Pessoas singulares.

Designação: População estrangeira que solicitou estatuto de residente
Tipo de produto: Publicação
Periodicidade de Disponibilização: Anual
Nível Geográfico: NUTS III
Tipo de disponibilização: Sujeito a tarifação
Utilizadores:
Internos: Departamento de Estatísticas Sociais
Nacionais: - Administração Pública; Sociedades Não Financeiras; Instituições ou
Associações Sem Fim Lucrativo; Pessoas singulares

Designação: População estrangeira que solicitou estatuto de residente
Tipo de produto: Quadros pré-definidos (questionário internacional)
Periodicidade de Disponibilização: Anual
Nível Geográfico: Nacional
Tipo de disponibilização: Acesso restrito
Utilizadores:
Internacionais: Eurostat, ONU, OCDE

II. Caracterização Metodológica
19. População
População estrangeira que solicita estatuto de residente
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20. Base de amostragem
Não aplicável

21. Unidade(s) Amostral(is)
Não aplicável

22. Unidade(s) de Observação
Indivíduo

23. Desenho da Amostra
Não aplicável

24. Desenho do Questionário
Impressos do SEF para solicitação de estatuto de residente

25. Recolha de dados
Fonte de informação: Formulário do pedido de autorização de residência (para estrangeiros
de países terceiros) ou o da emissão do título de residência (para cidadãos UE e ECE), que
funciona simultaneamente como o documento administrativo e como instrumento de notação.
Período de Referência: Ano civil
População alvo: População estrangeira que solicita o estatuto de residente
Período de Recolha: Diária
Critério de fecho: 31 de Dezembro do ano n
Suporte dos dados: Access

26. Tratamento dos dados
A informação é registada nas delegações regionais do SEF;
As validações de coerência são feitas em simultâneo com o registo;
A base de dados é enviada mensalmente ao INE, onde, em articulação com o Departamento
de Planeamento do SEF, é analisada no sentido de identificar eventuais incoerências.
Aquando da existência de incoerências, as rectificações são realizadas pelas delegações
regionais do SEF, sendo enviada ao INE uma nova base de dados a partir da qual são
apurados os dados.
27. Tratamento de não respostas

Não existe qualquer método de tratamento de não respostas na medida em que se trata de
uma recolha baseada no aproveitamento de um acto administrativo, obrigatório por lei e cuja
cobertura abrange a totalidade do fenómeno.
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28. Estimação e obtenção de resultados
Não aplicável

29. Séries Temporais
Não aplicável

30. Confidencialidade dos dados
Lei n.º 6/89, de 15 de Abril - Sistema Estatístico Nacional (artigo 5º - segredo estatístico).

31. Avaliação da Qualidade Estatística

32. Recomendações Nacionais e Internacionais
Segue as recomendações metodológicas do Eurostat e das Nações Unidas.

III. Conceitos
Código: 574
Designação: Aquisição de nacionalidade
Conteúdo: Um cidadão estrangeiro pode solicitar a nacionalidade portuguesa, passando, a
partir do momento em que a adquira, a ser considerado como cidadão português. Esta
aquisição pode ser por naturalização, casamento e adopção.

Código: 161
Designação: Casado com registo
Conteúdo: Situação de estado civil (legal) de toda a pessoa que tenha contraído casamento

Código: 162
Designação: Casado sem registo
Conteúdo: Situação de toda a pessoa que, independentemente do seu estado civil (legal),
viva em situação idêntica à de casado, não a tendo legalizado.

Código: 1456
Designação: Condição perante o trabalho
Conteúdo: Situação do indivíduo perante a actividade económica no período de referência
podendo ser considerado activo ou inactivo.
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Código: 1459
Designação: Desempregado
Conteúdo: Indivíduo, com uma idade mínima especificada que, no período de referência, se
encontrava simultaneamente nas situações seguintes: a) Não tem trabalho remunerado nem
qualquer outro; b) Está disponível para trabalhar num trabalho remunerado ou não; c) Tenha
procurado um trabalho, isto é, tenha feito diligências ao longo de um período especificado
para encontrar um emprego remunerado ou não. Consideram-se como diligências: a)
Contacto com um centro de emprego público ou agências privadas; b) Contacto com
empregadores; c) Contactos pessoais; d) Colocação ou resposta a anúncio; e) Realização de
provas ou entrevistas para selecção; f) Procura de terrenos, imóveis ou equipamento; g)
Solicitação de licenças ou recursos financeiros para a criação de empresa própria.

Código: 167
Designação: Divorciado
Conteúdo: Situação de estado civil de toda a pessoa que obteve a decisão de dissolução
legal e definitiva do vínculo do casamento

Código: 1468
Designação: Doméstico
Conteúdo: Indivíduo que, não tendo um emprego nem estando desempregado, se ocupa
principalmente das tarefas domésticas no seu próprio lar.

Código: 1469
Designação: Empregado
Conteúdo: Indivíduo, com idade mínima especificada que, no período de referência, se
encontrava numa das seguintes situações: a) Tinha efectuado trabalho de pelo menos uma
hora, mediante o pagamento de uma remuneração ou com vista a um benefício ou ganho
familiar em dinheiro ou em géneros; b)Tinha um emprego, não estava ao serviço, mas tinha
uma ligação formal com o seu emprego; c)Tinha uma empresa mas não estava
temporariamente ao trabalho por uma razão específica; d) estava em situação de préreforma mas encontrava-se a trabalhar no período de referência.

Código: 3801
Designação: Estado civil de facto
Conteúdo: Situação real em que a pessoa vive em termos de relacionamento conjugal.

Código: 575
Designação: Expulsão judicial
Conteúdo: Medida de afastamento de um estrangeiro de território nacional, determinada por
autoridade judicial.
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Código: 180
Designação: Idade

Conteúdo: Intervalo de tempo que decorre entre a data do nascimento (dia, mês e ano) e as
0 horas da data de referência. A idade é expressa em anos completos, salvo se tratar de
crianças com menos de 1 ano, devendo nestes casos ser expressa em meses, semanas ou
dias completos.

Código: 4712
Designação: Maior de idade (maioridade)
Conteúdo: É maior, aquele que perfizer dezoito anos de idade, adquirindo plena capacidade
de exercício de direitos, ficando habilitado a reger a sua pessoa e a dispor dos seus bens, ou
ainda o de menor idade emancipado pelo casamento.

Código: 4711
Designação: Menor de idade (menoridade)
Conteúdo: É menor quem não tiver completado dezoito anos de idade, nem tenha sido
emancipado pelo casamento.

Código: 198
Designação: Nacionalidade
Conteúdo: Cidadania legal da pessoa no momento de observação; são consideradas as
nacionalidades constantes no bilhete de identidade, no passaporte, no título de residência ou
no certificado de nacionalidade apresentado. As pessoas que, no momento de observação,
tenham pendente um processo para obtenção da nacionalidade, devem ser considerados
com a nacionalidade que detinham anteriormente.

Código: 201
Designação: Naturalidade

Conteúdo: Considera-se naturalidade o local do nascimento ou o local da residência
habitual da mãe à data do nascimento. Para determinados fins estatísticos deve-se
considerar preferencialmente o local da residência habitual da mãe à data do nascimento.

Código: 3896
Designação: Nível de escolaridade completo
Conteúdo: Nível ou grau de ensino mais elevado que o indivíduo concluiu ou para o qual
obteve equivalência, e em relação ao qual tem direito ao respectivo certificado ou diploma
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Código: 578
Designação: Países Terceiros
Conteúdo: Países que não fazem parte nem da União europeia, nem do Acordo sobre o
Espaço Económico Europeu (EEE).

Código: 175
Designação: População estrangeira com estatuto legal de residente
Conteúdo: Conjunto de pessoas de nacionalidade não portuguesa com autorização ou cartão
de residência, em conformidade com a legislação de estrangeiros em vigor. Não inclui os
estrangeiros com situação regular ao abrigo da concessão de autorizações de permanência,
de vistos de curta duração, de estudo, de trabalho ou de estada temporária, bem como os
estrangeiros com situação irregular.

Código: 5632
Designação: População estrangeira que solicitou estatuto de residente
Conteúdo: Conjunto de pessoas de nacionalidade não portuguesa que num determinado ano
solicitaram um título de residência ao abrigo da legislação em vigor, que regula a entrada,
permanência, saída e afastamento de estrangeiros em território nacional.

Código: 2394
Designação: Profissão
Conteúdo: Ofício ou modalidade de trabalho, remunerado ou não, a que corresponde um
determinado título ou designação profissional, constituído por um conjunto de tarefas que
concorrem para a mesma finalidade e que pressupõem conhecimentos semelhantes.

Código: 2649
Designação: Ramo de actividade
Conteúdo: Um ramo de actividade agrupa as unidades de actividade económica ao nível
local que exercem uma actividade económica idêntica ou similar. Ao nível mais
pormenorizado de classificação, um ramo de actividade compreende o conjunto das UAE
locais inseridas numa mesma classe (4 dígitos) da NACE Rev.1 e que exercem, por
conseguinte, a mesma actividade, tal como definida na NACE Rev.1.

Código: 584
Designação Reagrupamento familiar
Conteúdo: Direito que permite a um cidadão estrangeiro residente solicitar a vinda de
familiares para se reunirem a ele em território nacional. Para o efeito são considerados o
cônjuge, filhos a cargo, com menos de 21 anos ou incapazes, filhos adoptados, ascendentes
a cargo e irmãos menores sob tutela.
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Código: 5095
Designação Reformado
Conteúdo: Indivíduo que, tendo cessado o exercício de uma profissão, por decurso de tempo
regulamentar, por limite de idade, por incapacidade ou por razões disciplinares, beneficia de
uma pensão de reforma.

Código: 586
Designação Regularização extraordinária
Conteúdo: Legalização extraordinária de imigrantes ilegais, levada a efeito em processos
autónomos ao previsto no regime geral de entrada, permanência, saída e afastamento de
estrangeiros e, por isso, regulada em diploma próprio.

Código: 3824
Designação: Separado de facto
Conteúdo: Situação dos cônjuges que vivem separadamente, decorrente de uma ruptura
conjugal não legalizada.

Código: 2405
Designação: Situação na profissão
Conteúdo: Relação de dependência ou independência de um indivíduo activo no exercício da
profissão, em função dos riscos económicos em que incorre e da natureza do controlo que
exerce na empresa.

IV. Classificações
Código: V00002
Sigla: CAE Rev. 2
Designação: Classificação Portuguesa das Actividades Económicas, Revisão 2
Ramo de actividade (Agricultura, silvicultura e pesca; indústria, construção, energia e água;
serviços)

Código: V00004
Sigla: CNP 94
Designação: Classificação Nacional de Profissões, Versão 1994

Código: V00017
Sigla:
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Designação: Código da Divisão Administrativa.

Código: V00153
Sigla:
Designação: Sexo

Código: V00033
Sigla: NUTS 2001
Designação: Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos, Versão de 2001

Código: V00034
Sigla: NUTS 2002
Designação: Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos, Versão de 2002

Código: V00046
Sigla: Iso alpha 2 (2004)
Designação: ISO 3166-1 – Norma Internacional - Códigos para a Representação dos Nomes
dos Países (iso alpha 2)

Código: V00077
Sigla:
Designação: Classificações Internacionais Standard de Idades

Código:
Sigla:
Designação: Estado Civil de facto (Solteiro, Casado/Junto, Divorciado/Separado, Viúvo)

Código:
Sigla:
Designação: Nível de Escolaridade Completo (Básico/secundário, técnico profissional,
superior)

Código: V00164
Sigla:
Designação: Situação na profissão (Trabalhador por conta própria (patrão), trabalhador por
conta própria (isolado), trabalhador por conta de outrem, outra)
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Código:
Sigla:
Designação: Condição perante o trabalho (Activo - empregado, à procura do primeiro
emprego, outra; Inactivo – doméstico, reformado, estudante, outra)

Código:
Sigla:
Designação: Motivo de entrada (Emprego, reagrupamento familiar, estudo, reforma, outro)

Código:
Sigla:
Designação: Familiares a residir em Portugal (Pais, cônjuge, filhos, outros)

Código:
Sigla:
Designação: Forma de entrada (Individual, em família, outra)

Código:
Sigla:
Designação: Enquadramento legal do pedido (Comunitários, países terceiros, menores
comunitários, menores países terceiros, regularização extraordinária)

Código: V00180
Sigla:
Designação: Tipologia Sim/Não

V. Variáveis
33. Variáveis de Observação

Designação: Sexo, categoria
Unidade estatística observada: Indivíduo
Classificação associada: Sexo
Nível: 1

Designação: Data de nascimento (dia, mês e ano), data
Unidade estatística observada: Indivíduo
Classificação associada:
Nível: 1
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Designação: País de nascimento, categoria
Unidade estatística observada: Indivíduo
Classificação associada:
Nível: País

Designação: Estado civil, categoria
Unidade estatística observada: Indivíduo
Classificação: Estado civil (Solteiro, Casado/Junto, Divorciado/Separado, Viúvo)
Nível: 1

Designação: Grau de instrução, categoria
Unidade estatística observada: Indivíduo
Classificação associada: Alfabetismo (Sabe ler e escrever, Não sabe ler e escrever)
Nível: 1

Designação: Nível de ensino que frequenta ou o mais elevado que atingiu, categoria
Unidade estatística observada: Indivíduo
Classificação associada: Nível de ensino (Básico/secundário, técnico profissional, superior)
Nível: 1

Designação: Completou o nível de ensino indicado, categoria
Unidade estatística observada: Indivíduo
Classificação associada: Tipologia Sim/ Não
Nível: 1

Designação: Distrito de residência, categoria
Unidade estatística observada: Indivíduo
Classificação associada: Código da divisão administrativa
Nível: distrito

Designação: Concelho de residência, categoria
Unidade estatística observada: Indivíduo
Classificação associada: Código da divisão administrativa
Nível: Concelho

Designação: Residiu sempre em Portugal, categoria
Unidade estatística observada: Indivíduo
Classificação associada: Tipologia Sim/ Não
Nível: 1
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Designação: País de última residência, categoria
Unidade estatística observada: Indivíduo
Classificação associada: Iso-alpha2
Nível: país

Designação: Condição perante o trabalho (informação reportada ao país de última
residência), categoria
Unidade estatística observada: Indivíduo
Classificação associada: Condição perante o trabalho (Activo - empregado, à procura do
primeiro emprego, outra; Inactivo – doméstico, reformado, estudante, outra)
Nível: 1

Designação: Ano de entrada em Portugal, número
Unidade estatística observada: Indivíduo
Classificação associada:
Nível: país

Designação: Forma de entrada, categoria
Unidade estatística observada: Indivíduo
Classificação associada: Forma de entrada (Individual, em família, outra)
Nível: 1

Designação: Motivo de entrada, categoria
Unidade estatística observada: Indivíduo
Classificação associada: Motivo de entrada (Emprego, reagrupamento familiar, estudo,
reforma, outro)
Nível: 1

Designação: Familiares a residir em Portugal, categoria
Unidade estatística observada: Indivíduo
Classificação associada: Familiares a residir em Portugal (Pais, cônjuge, filhos, outros)
Nível: 1

Designação: Data do pedido (Mês e Ano), data
Unidade estatística observada: Indivíduo
Classificação associada:
Nível: 1

Designação: Condição perante o trabalho (informação reportada a Portugal), categoria
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Unidade estatística observada: Indivíduo
Classificação associada: Condição perante o trabalho (Activo - empregado, à procura do
primeiro emprego, outra; Inactivo – doméstico, reformado, estudante, outra)
Nível: 1

Designação: Profissão (informação reportada a Portugal), categoria
Unidade estatística observada: Indivíduo
Classificação associada: CNP94
Nível: 1

Designação: Situação na profissão (informação reportada a Portugal), categoria
Unidade estatística observada: Indivíduo
Classificação: Situação na profissão (Trabalhador por conta própria (patrão), trabalhador por
conta própria (isolado), trabalhador por conta de outrem, outra)
Nível:1

Designação: Enquadramento legal do pedido, categoria
Unidade estatística observada: Indivíduo
Classificação: Enquadramento legal do pedido (Comunitários, países terceiros, menores
comunitários, menores países terceiros, regularização extraordinária)
Nível:1

34. Variáveis Derivadas
Designação: Idade
Unidade estatística observada: Indivíduo
Unidade de medida: Ano
Fórmula de cálculo: Data da solicitação do estatuto de residente – data de nascimento

Designação: Local de Residência (Nuts I,II,III)
Unidade estatística observada: Indivíduo
Fórmula de cálculo: Tabela de correspondências concelho/Nuts 2002

35. Informação a disponibilizar
Designação: População estrangeira que solicitou o estatuto de residente, contagem
Unidade de medida: Nº
Dimensões de Análise:
Designação: Nacionalidade, Designação
Classificação: ISO - Alpha 2
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Nível: 1

Designação: Sexo, Designação
Classificação: Sexo (Difusão)
Nível: 1

Designação: Idade, Designação
Classificação: Grupos etários quinquenais
Nível: 1

Designação: País de nascimento, Designação
Classificação: Iso-Alpha2
Nível: País

Designação: Estado civil, Designação
Classificação: Estado civil (Solteiro, Casado/Junto, Divorciado/Separado,
Viúvo)
Nível: 1

Designação: Nível de ensino completo, Designação
Classificação: Nível de ensino (Básico/secundário, técnico profissional,
superior)
Nível: 1

Designação: Local de residência, Designação
Classificação: NUTS 2002
Nível: Concelho

Designação: Motivo de entrada, Designação
Classificação: Motivo de entrada (Emprego, reagrupamento familiar, estudo,
reforma, outro)
Nível: 1

Designação: Profissão, Designação
Classificação:
Nível: 1

Designação: Situação na profissão (informação reportada a Portugal),
designação
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Classificação: Situação na profissão (Trabalhador por conta própria (patrão),
trabalhador por conta própria (isolado), trabalhador por conta de outrem,
outra)
Nível:1

Designação: Data da solicitação do estatuto de residente, designação
Classificação: Mês
Nível:1

36. Questionário
Impressos_sef

37. Ficheiros

VII. Abreviaturas e acrónimos
CAE Rev. 2 - Classificação Portuguesa das Actividades Económicas, Revisão 2
CNP/94 - Classificação Nacional de Profissões, versão 1994
DES - Departamento de Estatísticas Sociais
EUROSTAT - Serviço de Estatística das Comunidades Europeias
NUTS - Nomenclatura Territorial para Fins Estatísticos
OCDE - Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico
ONU - Organização das Nações Unidas
SED - Serviço de Estatísticas Demográficas
SEF - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
SEN - Sistema Estatístico Nacional
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