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O crescimento da emigração portuguesa
nos países escandinavos
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A população portuguesa emigrada na Dinamarca, Noruega e Suécia tem vindo a aumentar
desde 2013, segundo dados recentemente publicados pelos organismos estatísticos dos países
escandinavos. Esse aumento é o resultado do crescimento do número de entradas de novos
emigrantes portugueses, em especial na Noruega e, em menor grau, na Dinamarca.
Na Dinamarca, o número de emigrantes nascidos em Portugal aumentou de 1.455, em 2013,
para 1.943, em 2015; já os emigrantes com nacionalidade portuguesa passaram de 1.505, em
2013, para 2.115, em 2015, enquanto a entrada de portugueses no país aumentou de 443, em
2013, para 637, em 2014.
Na Noruega, o crescimento nestes últimos dois anos foi superior ao registado na Dinamarca,
passando os nascidos em Portugal de 1.967, em 2013, para 2.810, em 2015, enquanto os
emigrantes com nacionalidade portuguesa aumentaram de 2.432, em 2013, para 3.731, em
2015. Em 2013, a Noruega foi o país escandinavo em que entraram mais emigrantes
portugueses (815, que comparam com 443 na Dinamarca e 309 na Suécia).
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Fontes Gráfico elaborado pelo Observatório da Emigração, valores de: Denmark Statistik, Statbank Denmark, Population
and elections, Population in Denmark, 1 January by sex, age and country of birth; Statistics Norway, Immigrant and
Norwegian-born to immigrant parents; Population by age, sex, marital status and citizenship; Statistics Sweden, Statistical
database, Population, Population statistics, Foreign-born persons, Foreign-born persons in Sweden by country of birth, age
and sex.

Dos três países em análise, foi na Suécia que se verificou o menor aumento. Os emigrantes
nascidos em Portugal eram 3.307, em 2013, e 3.457, em 2014, enquanto os que tinham
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nacionalidade portuguesa passaram de 2.023, em 2013, para 2.193, em 2014. Já a entrada de
portugueses no país manteve-se estável: 309 emigrantes portugueses em 2013 e em 2014. A
aquisição da nacionalidade sueca por portugueses também se manteve estável, sendo 48 os
portugueses que mudaram de nacionalidade em 2013 e em 2014.
Links Dinamarca:
http://www.statbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1280
Noruega:
https://www.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/Define.asp?MainTable=UtenlFodte2&Subje
ctCode=02&planguage=1&nvl=True&mt=1&nyTmpVar=true&checked=true
Suécia:
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/en/ssd/START__BE__BE0101__BE0101E/Utrikes
FoddaR/?rxid=936890f8-e256-43a5-96bd-05fc782ba410
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