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1. Introdução 

 

Portugal tem sido um país de emigração desde há várias décadas. Contudo, na última 

metade do século XX, vários acontecimentos estiveram na origem do surgimento no país 

de fluxos imigratórios. O primeiro ocorreu depois da Revolução de 1974, que motivou a 

independência dos PALOP e o retorno de milhares de cidadãos a viver nas antigas colónias. 

Com a adesão portuguesa à União Europeia (UE) em 1986, começou o segundo fluxo 

imigratório, correspondente à entrada de cidadãos procedentes da UE, atraídos pelo 

estabelecimento de empresas internacionais e pelo aumento da qualidade de vida no país. 

No final da década de 1990 e início do séc. XXI, novos fluxos migratórios de brasileiros e 

europeus de leste, motivados pelas oportunidades económicas e legais oferecidas a partir 

deste período, contribuíram para o aumento de estrangeiros residentes em Portugal. Ao 

longo destas décadas, e de acordo com os dados do Serviço dos Estrangeiros e Fronteiras 

(SEF), o número de imigrantes legais aumentou substancialmente passando de 50750 em 

1980 para 454191 em 2009. 

O aumento das comunidades imigrantes nas últimas décadas foi acompanhado por um 

indicador sugestivo da crescente integração social dos estrangeiros na sociedade 

portuguesa – o aumento dos casamentos binacionais. Num contexto nacional onde o 

número de casamentos tem vindo a diminuir, a importância relativa dos casamentos onde, 

pelo menos, um dos cônjuges nasceu num outro país, aumentou. Se, em 2001, os 

casamentos binacionais já representavam 20% do número total de casamentos em 

Portugal, em 2009 a sua importância era ainda maior, tendo aumentado para 26,3% 

(Ramos e Ferreira, 2012). Dada a importância destes casamentos mistos como um motor 

de mudança social e como um símbolo de uma integração social bem-sucedida nas 

sociedades de acolhimento, a análise dos seus padrões e tendências em Portugal ao longo 

das últimas décadas, é um fenómeno particularmente relevante de identificar e 

compreender. 

Este projeto exploratório tem como objetivo descrever e analisar um tema que tem 

merecido pouca atenção em Portugal - os casamentos binacionais. Os dados serão 

recolhidos de instituições oficiais portuguesas, particularmente os micro-dados dos 
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casamentos do Instituto Nacional de Estatística (INE), e incidirão entre 1997 e 20111. O 

estudo destas bases de dados permitirá a análise de certos indicadores demográficos, 

como o ano do casamento, o país de nascimento, nacionalidade, filhos comuns e não 

comuns prévios ao casamento, idade dos cônjuges, estado civil, situação na profissão, 

profissão, ramo de atividade e nível educacional. Além de permitir a constituição de um 

considerável acervo de informação quantitativa, o tratamento e análise destes dados 

permitirá também criar um desenho metodológico que dê conta das principais tendências 

e padrões dos casamentos binacionais em Portugal, bem como compreender quem são os 

atores sociais (cônjuges portugueses e estrangeiros) envolvidos nestas uniões mistas.  

Paralelamente será desenvolvida uma análise comparativa entre estes casamentos mistos 

e aqueles correspondentes a dois cônjuges portugueses, tendo igualmente por base a 

análise dos micro-dados dos casamentos disponibilizados pelo INE e referentes ao mesmo 

período de tempo (1997-2011).  

Este projeto pretende responder a questões de investigação que derivam de estudos 

preliminares levados a cabo pela equipa de investigação sobre casamentos binacionais em 

Portugal (Ferreira e Ramos, 2008; Gaspar, 2010, 2009; Ramos e Ferreira, 2012). Um ponto 

transversal nos estudos desenvolvidos, é o facto da maioria dos grupos nacionais 

envolvidos em casamentos binacionais serem, em geral, os grupos de imigrantes mais 

representativos num país de acolhimento. Neste contexto, Portugal não é uma exceção, 

como já tivemos ocasião de confirmar em estudos anteriores (Ferreira e Ramos, 2012, 

2011, 2009; Gaspar, 2013, 2010, 2009). Os grupos de imigrantes sedentarizados no nosso 

país provêm de fluxos migratórios mais antigos (africanos, europeus) e mais recentes 

(brasileiros e europeus de leste), apesar de exibirem diferentes padrões matrimoniais 

segundo o seu grau de integração social no país. Alguns dos resultados preliminares 

obtidos anteriormente, revelam que em 2009, para 80% dos cônjuges esse era o seu 

primeiro casamento. Por outro lado, 46% desses casamentos foram antecedidos por 

coabitação, a maioria dos casais era homogâmica quer em idade quer em educação, e que 

                                                           
1
 Embora numa etapa de desenho inicial do projeto nos tivéssemos comprometido a analisar os dados a 

partir de 1988, numa etapa posterior, após termos recolhido as bases de dados, verificámos que a 
uniformização das variáveis apenas ocorria a partir de 1997. Por esse motivo, e de forma a ser possível a 
comparabilidade dos resultados, decidimos iniciar a análise neste mesmo ano.  
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certas mulheres estrangeiras (particularmente as ucranianas e as brasileiras) eram mais 

exogâmicas do que os seus congéneres masculinos (Ferreira e Ramos, 2012, 2011; Ramos e 

Ferreira, 2011).  

 Neste contexto, e à luz dos resultados obtidos anteriormente, procuramos neste estudo 

dar respostas a algumas questões de investigação concretas: 

1) Será que os imigrantes tendem a casar maioritariamente dentro dos seus grupos étnicos 

(endogamia), ou será que, pelo contrário, tendem a casar fora das suas comunidades de 

origem (exogamia)? 

2) Será que diferentes grupos de imigrantes apresentam uma evolução distinta no número 

de casamentos exogâmicos celebrados? 

3) Será que dentro do mesmo grupo de imigrantes, homens e mulheres apresentam uma 

propensão diferencial para a exogamia? 

4) Existem diferentes caraterísticas associadas aos casamentos binacionais segundo o sexo 

dos cônjuges e o país de origem? 

5) Até que ponto é que os casamentos binacionais são estruturados segundo recursos 

educativos (homogamia educativa) e etários (homogamia etária) semelhantes?  

6) Até que ponto diferentes grupos de imigrantes – africanos, europeus, brasileiros e 

europeus de leste – revelam tipos específicos de casamentos binacionais? 

O carácter inovador deste projeto reside, pois, no facto de abordar uma temática ainda 

pouco estudada em Portugal, contribuindo assim para o aumento do conhecimento do 

tema, através de uma análise quantitativa que permita delinear a evolução e perfis dos 

casais binacionais constituídos em Portugal ao longo dos últimos anos.  
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2. Casamentos binacionais: uma revisão da literatura 

 

Os casamentos binacionais, ou seja, os casamentos entre indivíduos de diferentes origens 

nacionais, é um tema que tem sido amplamente tratado na literatura internacional (de Valk 

e Díez Medrano, 2013; Gaspar, 2012; Williams, 2012), e conceptualizado de forma distinta 

frente a outras perspetivas que relacionam a temática das migrações, do casamento e do 

transnacionalismo (Castles, 2005; Constable, 2003; Palriwala e Uberoi, 2013). Neste 

contexto, segundo K. Charsley (2012) é importante distinguir expressões como 

“casamentos transnacionais”, “migração relacionada com o casamento” e “casamentos 

binacionais”.  

Os “casamentos transnacionais” são aqueles que se realizam no âmbito de redes 

transnacionais previamente estabelecidas, e cuja dinâmica é vivida fora dos limites de um 

Estado-nação. Este tipo de casais pode incluir ou não casamentos binacionais ou entre 

cônjuges com a mesma origem nacional. “A migração relacionada com o casamento” inclui 

várias situações de formação do casal, nomeadamente aquelas em que o motivo da 

migração é o casamento (migração por casamento) ou aquelas situações que envolvem a 

reunificação familiar dos cônjuges (reunificação familiar). Por fim, os “casamentos 

binacionais” podem realizar-se entre cônjuges de diferentes origens nacionais, e cuja 

formação do casal se desenvolveu dentro do mesmo país de residência como entre países 

distintos (a este respeito, ver Gaspar, 2009). Estes casamentos binacionais tendem, em 

geral, a desenvolver-se dentro de um contexto transnacional dado implicarem o 

estabelecimento de redes sociais entre dois ou mais países.  

Deste modo, é fundamental explorar aqui quais têm sido as principais perspetivas que 

explicam a constituição de um casamento binacional ou exogâmico. Para além das 

preferências pessoais que possam condicionar a escolha, no mercado matrimonial, de um 

cônjuge de outra origem nacional existem, fundamentalmente, quatro perspetivas teóricas 

explicativas da exogamia. Em primeiro lugar, a teoria da troca social postula que os grupos 

de imigrantes que casam com nacionais do país de acolhimento tendem a trocar recursos 

socioeconómicos elevados por recursos de estatuto simbólico de forma a integrar-se 

socialmente (Merton, 1941; Kalmijn, 1998). Esta teoria foi sobretudo ilustrada em 
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investigações centradas em casais mistos inter-raciais (Shoen e Wooldredge, 1989; van 

Tubergan e Maas, 2007) ou em abordagens relativas à homogamia etária (Cortina et al., 

2008) ou educacional em certos países europeus (Cortina et al., 2008; Dribe e Lundh, 2008; 

Kalmijn, 1998; van Tubergan e Maas, 2007). Neste sentido, um imigrante com elevados 

recursos educacionais e profissionais capazes de assegurar o bem-estar económico e o 

estatuto social do casal poderá, dentro do mercado matrimonial do país de acolhimento, 

trocar esses mesmos recursos por uma união conjugal com um cônjuge nativo.  

Como segunda perspetiva, a teoria da assimilação é a teoria predominante para explicar a 

integração social dos imigrantes e a sua assimilação (isto é, integração plena) na sociedade 

recetora. Neste sentido, os casamentos entre imigrantes e nacionais ilustram a integração 

social desses indivíduos, sendo que um número elevado destas uniões está associado a 

sociedades onde as barreiras culturais e socioeconómicas foram diluídas e os imigrantes 

adotaram características da população nativa (Alba e Golden, 1986; Dribe e Lundh, 2008; 

Pagnini e Morgan, 1990). Como tal, um fator essencial no âmbito da teoria da assimilação é 

o tempo de permanência dos imigrantes no país recetor: grupos com uma permanência 

mais longa têm mais probabilidade de casar-se fora do grupo de origem do que grupos de 

pertencentes a vagas de imigração mais recentes. Outros fatores de integração social que 

potenciam a união entre grupos estrangeiros e nativos são o domínio da língua e a 

aquisição de certas competências pessoais (conhecimento da cultura e dos estilos de vida) 

próprias do país de destino (van Tubergan e Maas, 2007). 

Neste contexto, e decorrente da teoria da assimilação, as segundas gerações de imigrantes 

teriam probabilidades mais acrescidas de casar-se com cidadãos da sociedade de 

acolhimento do que as primeiras gerações, visto terem sido socializados (escola, grupos de 

amigos) no mesmo contexto nacional que os grupos nativos (Muttarak e Heath, 2010). No 

entanto, estudos centrados nos Estados Unidos indicam que os comportamentos 

endogâmicos continuam a prevalecer entre descendentes de imigrantes originários da 

América Latina, Ásia ou África (Hwang et al., 1997), sugerindo, por isso, a teoria da 

assimilação segmentada como proposta alternativa. Segundo esta terceira perspetiva, a 

integração social dos imigrantes deverá ser relativizada tendo em conta a diversidade 

cultural existente entre os vários grupos de origem e as respetivas diferenças nas suas 
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trajetórias e padrões de assimilação. Assim, se certos grupos têm uma cultura familiar mais 

endogâmica, revelando uma tendência para o fechamento, outros demonstram um grau de 

abertura mais propenso às uniões afetivas com diferentes comunidades (Portes, 1995; 

Hwang et al., 1997; Muttarak e Heath, 2010). Por outro lado, a existência de capital social 

elevado (família, amigos) pode funcionar como mediador atenuando as diferenças culturais 

de cada grupo e facilitando a assimilação na sociedade de acolhimento. As estratégias 

conjugais exogâmicas variariam, assim, de acordo com as diferentes culturas matrimoniais 

e os recursos socioeconómicos disponíveis de cada grupo de origem.  

Por último, a teoria da estratificação social defende que certos fatores macroestruturais 

condicionam os padrões de casamentos mistos. Blau e Schwartz (1984) afirmam que as 

condições estruturais que proporcionam a interação entre grupos sociais distintos são a 

dimensão do grupo e grau de heterogeneidade. Grupos sociais mais pequenos têm maior 

propensão para estabelecer relações intergrupais do que grupos maiores, uma vez que os 

seus membros têm mais oportunidades de interagir com indivíduos fora do grupo, já que a 

sua “base de recrutamento” é menor. A dimensão do grupo encontra-se, pois, 

inversamente relacionada com o número de casamentos mistos, uma vez que grupos 

sociais maiores têm uma maior possibilidade de escolha endogâmica face a grupos mais 

pequenos (Blau e Schwartz 1984; Muttarak e Heath, 2010). No que respeita à 

heterogeneidade, quanto maior for o seu grau num grupo social (relativamente a 

caraterísticas como o sexo, etnicidade, religião, estatuto socioeconómico e segregação 

espacial), maior a propensão para a exogamia (Blau e Schwartz, 1984; Hwang et al., 1997). 

Neste contexto, certas investigações têm sugerido que o grau de exogamia diminui em 

presença de comunidades imigrantes com uma relação mais equilibrada entre os sexos ou 

que se encontrem espacialmente segregadas (Muttarak e Heath, 2010; van Tubergan e 

Maas, 2007).  

Apesar de divergências analíticas entre estas propostas teóricas para a explicação da 

exogamia, na opinião de Kalmijn (1998), todos elas se baseiam na ideia de que os 

casamentos mistos são um indicador da interação social e da aceitação cultural da 

diferença entre grupos com origens nacionais distintas. Ao longo deste estudo esta é uma 
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questão implícita às questões de investigação anteriormente formuladas, pelo que 

tentaremos, sempre que possível, remeter para a sua explicação.  

3. Metodologia 

A análise que aqui apresentamos incide sobre o universo dos casamentos celebrados em 

1997, 2001, 2006 e 2011 em Portugal (micro-dados), disponibilizados pelo Instituto 

Nacional de Estatística. Segundo Kalmijn (1998), a utilização de registos anuais de 

casamento (medidas de incidência) para análise da evolução e dos padrões dos casamentos 

mistos num dado contexto nacional, representa o método mais adequado para avaliar 

eventuais mudanças no âmbito da nupcialidade ao longo do tempo.  

Neste sentido, e após o agrupamento dos indivíduos em quatro dos grupos de naturalidade 

mais expressivos no nosso país - Brasil, União Europeia a 15 e a 27, Europa de leste 

(Ucrânia e Rússia), e África (Angola, Moçambique e Cabo Verde) -, foi realizada uma análise 

descritiva e inferencial de forma a caraterizar os casamentos destes grupos em cada um 

dos momentos, e perceber a sua evolução ao longo dos anos. Esta análise por grupos ou 

países de origem (como no caso do Brasil) foi igualmente realizada tendo em conta o 

género dos cônjuges. Por outro lado, convém esclarecer, que só foram considerados os 

casais binacionais entre portugueses (homens e mulheres) e nacionais de cada um destes 

grupos, tendo por isso sido excluídos casais em que ambos cônjuges procediam de países 

diferentes que não Portugal. 

A análise estatística desenvolvida teve em conta tanto as características individuais dos 

cônjuges (idade, estado civil, habilitações literárias, situação da profissão, condição perante 

o trabalho, profissão e ramo de atividade, existência de filhos não comuns), e as 

características do casal (forma de celebração do casamento, regime de bens, coabitação, 

existência de filhos comuns, homogamia etária e homogamia educacional).   

As técnicas estatísticas realizadas incluíram uma Análise de Correspondências Múltiplas, 

com o objetivo de identificar os tipos de casamentos binacionais em Portugal para 2011. 

Após a realização da ACM, desenvolveu-se uma Análise de Clusters de forma a quantificar 

os perfis anteriormente encontrados (Carvalho, 2008; Reis, 2001). As variáveis selecionadas 
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na análise multivariada referem-se tanto às características individuais dos cônjuges (idade, 

país de origem, nível educativo, estado civil) como às características do casal (coabitação 

prévia anterior, forma de celebração do casamento e regime de bens). 

Paralelamente, foi igualmente realizada uma regressão logística para explicar a propensão 

para o casamento exogâmico entre os diferentes grupos selecionados. Neste caso 

concreto, e após a construção da variável dicotómica ‘exogamia’ como variável 

dependente, foi introduzida nos modelos (para homens e mulheres) a variável explicativa 

‘país de origem’, que incluiu as seguintes naturalidades: Brasil (referência), Angola, 

Moçambique, Cabo Verde, Rússia, Ucrânia, UE15 e UE27.  
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4. Características dos casamentos endogâmicos entre portugueses  

Neste capítulo será feita a análise da evolução e das caraterísticas dos casamentos 

realizados em Portugal em que ambos os cônjuges tinham a naturalidade portuguesa, 

permitindo, deste modo, fazer posteriormente o enquadramento por comparação dos 

casamentos binacionais. 

Em primeiro lugar, urge referir que ao longo do período em análise se assistiu a uma 

diminuição do número global de casamentos realizados em Portugal que passaram de 

65.779 para 36.035, o que representou um decréscimo de cerca de 45%. Neste contexto, 

não é de estranhar que também o número de casamentos envolvendo dois nacionais tenha 

sofrido igualmente uma redução, tal como é visível no gráfico 1. Aliás, a redução do 

número de casamentos entre dois portugueses (aproximadamente 50%) foi ainda mais 

acentuada do que a verificada para o total de casamentos. 

Gráfico 1: Evolução do número de casamentos em Portugal  

(total e entre portugueses - 1997-2011) 

 

 

Vejamos, em seguida, quais as caraterísticas individuais dos cônjuges envolvidos nestes 

casamentos (estado civil anterior ao casamento, idade, habilitações, profissão…) bem como 

os traços caraterizadores do casal (regime de bens, homogamia educacional e etária). 

∆ = -50,2% 

∆ = -45,2% 
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4.1. Características dos cônjuges 

No período em análise, o casamento entre dois portugueses teve lugar, na grande maioria 

dos casos (ou seja, numa percentagem sempre superior a 80%), entre dois indivíduos 

solteiros. No entanto, sincronicamente, para cada um dos anos considerados, a 

percentagem de mulheres solteiras é maior que a dos homens, os quais apresentam 

valores relativos superiores de divorciados e viúvos. A análise ao longo dos anos revela um 

peso crescente (para os dois sexos) de divorciados e um consequente decréscimo do valor 

relativo dos solteiros (muito embora este permaneça sempre predominante) já que o peso 

dos viúvos não sofre grandes alterações. 

 
Gráfico 2: Estado civil dos cônjuges anterior ao casamento (1997, 2001, 2006 e 2011) 

 

O acréscimo do peso das situações em que pelo menos um dos cônjuges é divorciado, à 

data deste casamento, torna facilmente compreensível que aumentem as uniões onde se 

verifica a existência de filhos não comuns aos atuais nubentes (de 9,2% em 1997 para 

13,6% em 2006, último ano para o qual há informação relativamente a esta variável). 

Para todos os anos é sempre maior o peso de mulheres que casa já com filhos de outras 

relações, comparativamente com a percentagem de homens nas mesmas circunstâncias 

(Gráfico 3). Acreditamos que se esta variável tivesse sido medida para 2011 revelaria ainda 

um acréscimo face a 2006: em primeiro lugar, porque a tendência, para os três anos em 

análise, parece ser de um crescimento, acentuado para o ano de observação mais recente; 

por outro, porque o acréscimo do peso dos divorciados nestes casamentos, que cremos 
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estar na base do número de filhos não comuns, teve um crescimento considerável de 2006 

para 2011. 

Gráfico 3: Peso dos casamentos segundo a existência de filhos não comuns do cônjuge feminino e 

do masculino (1997, 2001, 2006) 

 

O aumento do peso dos divorciados nestes casamentos, a par do acréscimo da 

escolaridade e de alterações dos modos de vida, justificam o aumento da idade média ao 

casamento que se observa entre cada ano de observação e que se salda em cerca de 5 

anos (tanto para as mulheres como para os homens) de 1997 a 2001. Por outro lado, a 

idade média dos cônjuges ao casamento revela, para os diferentes anos, uma diferença de 

cerca de 2 a 3 anos em média, indicando que os casais portugueses são constituídos, 

tradicionalmente e hoje em dia, por homens mais velhos que as mulheres.  

Gráfico 4: Idade média dos cônjuges (1997, 2001, 2006 e 2011) 

 

R1997=0,845; R2001=0,842; R2006=0,851; R2011=0,862 

É de notar ainda que a idade do cônjuge feminino vai, tendencialmente, a par com a do 

cônjuge masculino; para todos os anos em análise verifica-se uma correlação de 
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intensidade forte e em sentido direto (na ordem dos 0,8) entre a idade dos dois 

intervenientes no casamento. 

Foi já referido o aumento da escolaridade que se tem verificado na população portuguesa. 

Este acréscimo não poderia deixar de estar expresso na própria estrutura da escolaridade 

dos cônjuges à altura do casamento. Ao longo dos anos verifica-se, para os dois sexos, um 

decréscimo considerável do peso do ensino básico, com um acréscimo do secundário mas 

também com um aumento muito pronunciado da importância relativa do ensino superior. 

É de referir ainda que as mulheres apresentam, para todos os anos em análise, maiores 

habilitações que os homens, sendo sempre para elas maior o peso do superior e menos o 

peso do básico. No entanto, tende a existir uma similitude nas habilitações dos cônjuges, 

no sentido de que quanto mais habilitado é um dos cônjuges, mais habilitado tende a ser o 

outro, e vice-versa (correlação média/forte na ordem dos 0,7), indicando o predomínio de 

homogamia educacional. 

Gráfico 5: Escolaridade dos cônjuges(1997, 2001, 2006 e 2011) 

 
ρ 1997=0,742; ρ 2001=0,713; ρ 2006=0,702; ρ2011=0,714 

A grande maioria dos homens e das mulheres portuguesas estava, no momento do 

casamento, empregada, sendo contudo os valores percentuais diferentes em função do 

género. Para o cônjuge feminino, 70% estava empregada à data do casamento em 2006, 

sendo que o peso deste grupo aumenta cerca de 10 pontos percentuais até 2011. No caso 

dos homens, aqueles que se encontravam empregados aquando do casamento em 1997 

eram aproximadamente 95%, situação que se mantém relativamente estável, com 
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tendência para a diminuição até 2011, ano em que aquela percentagem não vai além dos 

90%.  

Em resumo, é sempre maior o peso de homens empregados do que o de mulheres, mas 

enquanto para elas se assiste a um aumento ao longo dos anos, os homens empregados 

em 2011 têm um menor peso. 

Gráfico 6: Condição perante o trabalho dos cônjuges (1997, 2001, 2006 e 2011) 

 

O emprego ocupado por cerca de 90% dos nubentes (tanto femininos como masculinos) 

enquadrava-se, para qualquer ano, na categoria “trabalhadores por conta de outrem”. Se 

algum peso (embora residual) se verifica nas chamadas “outras situações” elas referem-se 

aos anos mais recentes e dizem respeito, essencialmente, aos cônjuges femininos. Por 

outro lado, os patrões (que se situam sempre abaixo dos 10%) são situações que ocorrem 

com maior peso para o cônjuge masculino. 

Gráfico 7: Situação na profissão dos cônjuges (1997, 2001, 2006 e 2011) 
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Quanto ao ramo de atividade em que se inscreviam estes empregos, verifica-se até 2006 

(pois para 2011 a nomenclatura não é comum) um peso considerável, para ambos os sexos, 

do ramo das Indústrias Transformadoras, com um peso, no entanto, decrescente ao longo 

do período.  

Tabela 1: Ramo de atividade dos cônjuges (1997-2006) 

 1997 
M 

1997 
H 

2001 
M 

2001 
H 

2006 
M 

2006 
H 

Agricultura, Produção animal, Caça e Silvicultura 1,3 4,4 1,0 3,0 1,2 2,6 

Pesca 0,1 0,7 0,0 0,5 0,1 0,4 

Indústrias Extrativas 0,1 0,4 0,0 0,2 0,1 0,2 

Indústrias Transformadoras 35,5 24,0 27,8 21,1 16,2 16,4 

 Produção e distribuição de eletricidade, gás e água 0,2 0,8 0,2 0,7 0,4 1,5 

Construção 1,2 24,4 1,5 24,1 2,1 21,1 

Comércio por grosso e a retalho: reparação de 
veículos e de bens de uso pessoal e doméstico 

19,5 17,0 19,9 15,6 16,3 12,8 

Alojamento e restauração 6,7 4,4 5,8 3,7 6,7 4,1 

Transportes, armazenagem e comunicações 1,3 4,7 2,1 5,8 2,6 7,3 

Atividades financeiras 1,9 2,2 2,7 2,6 4,4 3,9 

Atividades imobiliárias, alugueres e serviços 
prestados em empresas 

8,6 5,5 12,1 9,5 9,6 8,3 

Administração pública, defesa e segurança social 
obrigatória 

3,8 5,9 5,4 7,1 6,3 8,5 

Educação 9,4 2,6 10,5 2,8 13,5 4,2 

Saúde e Ação Social 5,5 1,4 5,9 1,7 10,8 3,5 

Outras atividades de serviços coletivos, sociais e 
pessoais 

2,0 1,5 2,2 1,5 7,2 4,9 

Famílias com empregados domésticos 3,0 0,1 2,9 0,1 2,7 0,2 

Organismos internacionais e outras instituições 
extraterritoriais 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

 

O ramo designado por “Comércio por grosso e a retalho: reparação de veículos e de bens 

de uso pessoal e doméstico” emprega, paralelamente ao anterior, um peso importante de 

nubentes dos dois sexos e, embora detenha, desde 1997, um peso inferior ao primeiro, 

revela também uma tendência para diminuir até 2006. 

O ramo da construção revela um peso importante, nos três anos, para o cônjuge 

masculino, o da educação assume percentagens próximas ou superiores a 10% para as 

mulheres, e o ramo da saúde é particularmente relevante para o cônjuge feminino em 

2006. 
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Tabela 2: Ramo de atividade dos cônjuges (2011) 

 
2011 M 2011 H 

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 1,0 2,7 

Indústrias extrativas 0,4 1,0 

Indústrias transformadoras 8,4 10,1 

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 0,2 1,8 

Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão 
de resíduos e despoluição 

0,2 0,6 

Construção 2,5 17,6 

Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis 
e motociclos 

10,8 8,7 

Transportes e armazenagem 1,3 5,2 

Alojamento, restauração e similares 7,1 4,5 

Atividades de informação e de comunicação 2,3 3,3 

Atividades financeiras e de seguros 4,2 3,8 

Atividades imobiliárias 2,6 2,2 

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 3,5 3,3 

Atividades administrativas e dos serviços de apoio 3,3 1,9 

Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória 2,5 5,5 

Educação 13,6 5,7 

Atividades de saúde humana e apoio social 13,9 5,1 

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas 0,9 0,9 

   

Outras atividades de serviços 19,3 15,7 

Atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico e 
atividades de produção das famílias para uso próprio 

1,9 0,4 

 

Para o ano de 2011, e como se referiu, a nomenclatura dos ramos de atividade mudou, 

tornando-se nem sempre comparável com a anterior. Para ambos os cônjuges, verifica-se 

um peso considerável do ramo residual dos serviços (“Outras atividades de serviços). No 

caso do cônjuge feminino, assiste-se ainda, e tal como se verificava para os outros anos, a 

uma percentagem elevada de emprego no ramo da educação e das atividades de saúde 

humana e apoio social e, embora com menor expressão, no comércio por grosso e a 

retalho. 

Os noivos masculinos continuam, como até aqui, a deter empregos no ramo da construção 

e, com menos peso, da indústria transformadora. 

No que diz respeito à profissão, é grande o peso dos operários e artífices, sendo contudo 

maior para os cônjuges masculinos do que para os femininos. No entanto, o peso deste 
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grupo profissional tem vindo a decrescer; entre 1997 e 2011, no caso os homens, diminuiu 

cerca de 20 pontos percentuais. As profissões que se inscrevem no grupo designado por 

“Pessoal dos Serviços e Similares” têm também uma percentagem considerável para 

ambos os sexos mas, neste caso, mais para os cônjuges femininos do que para os 

masculinos. Assiste-se também a um decréscimo do peso deste grupo profissional nos dois 

sexos. 

Tabela 3: Profissão dos cônjuges (1997-2011) 

 
1997 

M 
1997 

H 
2001 

M 
2001 

H 
2006 

M 
2006 

H 
2011 

M 
2011 

H 

Membros Forças Armadas 0,2 1,7 0,3 1,4 0,5 2,2 0,5 2,7 

Quadros Superiores Administração 
Pública, Dirigentes e Quadros 
superiores de empresas 

2,5 5,6 2,3 5,0 3,1 5,8 2,5 4,5 

Especialistas das Profissões Intelectuais 
e Científicas 

13,3 7,8 17,0 10,1 20,4 12,5 19,2 13,2 

Técnicos e Profissionais de Nível 
Intermédio 

6,4 5,2 8,5 8,5 12,5 10,9 23,5 17,9 

Pessoal Administrativo e Similares 17,6 8,6 19,6 8,9 22,5 10,9 24,1 12,4 

Pessoal dos Serviços e Similares 20,0 13,3 21,1 14,2 15,3 11,3 4,9 6,9 

Agricultores e trabalhadores 
qualificados da agricultura e pescas 

0,7 3,4 0,6 2,4 0,5 1,9 0,5 1,4 

Operários, artífices e trabalhadores 
similares 

23,4 42,2 19,9 38,0 12,3 28,4 10,1 22,1 

Operadores de instalações e máquinas e 
trabalhadores da montagem 

2,1 6,5 0,9 7,6 1,3 8,5 1,8 7,3 

Trabalhadores não qualificados 13,7 5,9 9,7 4,0 11,6 7,6 12,9 11,7 

 

Os “Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas” é um grupo profissional com 

peso maior na distribuição das profissões das noivas do que na dos noivos, sendo em 

ambos os casos um grupo em expansão, o que estará com certeza relacionado com o facto 

de, tal como vimos aquando da análise das habilitações literárias dos cônjuges, se verificar 

um peso crescente do grupo das habilitações mais elevadas (licenciatura ou superior). Os 

“Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio” são um grupo que se destaca, somente a 

partir de 2006, e para os dois sexos. 

Por último, na distribuição das mulheres evidencia-se ainda o “Pessoal Administrativo e 

Similares”, em crescimento, sendo este grupo, para 2011 também importante na 

distribuição profissional dos homens. Os “Trabalhadores não qualificados”, categoria 
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tradicionalmente com um peso não desprezível na distribuição profissional das mulheres, 

assume também um peso superior a 10% em 2011 na distribuição dos cônjuges 

masculinos. 

 

4.2. Caraterísticas do casal 

 
Neste ponto far-se-á a descrição das caraterísticas dos casais portugueses e da sua 

evolução. Ao longo do período em análise assiste-se a uma mudança importante no que diz 

respeito à forma de celebração do casamento. Com efeito, se em 1997 e até 2006 os casais 

portugueses optaram maioritariamente por uma celebração católica, a verdade é que a 

importância deste tipo de celebração vinha já a diminuir, de tal forma que, em 2011 a 

situação mais frequente passa a ser a celebração civil na ordem dos 54,4%. Em termos de 

regime de bens, é a comunhão de adquiridos a situação claramente predominante, com 

valores sempre acima dos 85% em qualquer um dos anos em análise. 

A par da alteração na forma de celebração, regista-se uma outra mudança de 

comportamentos importante: o aumento da coabitação. Em 1997 apenas 13,1 % dos casais 

portugueses tinham anteriormente vivido juntos. Ao longo dos anos analisados esse valor 

regista um aumento muito substancial, de tal forma que em 2011 quase metade (44,9%) 

experienciou a vivência em conjunto antes do casamento. O aumento da coabitação antes 

do casamento pode explicar, em parte, o aumento do peso dos casais que quando casaram 

já tinham filhos em comum e que passam de 4,7% em 1997 para 8,8% em 20062. Esta 

continua, todavia, a ser uma realidade com pouco peso no total dos casais portugueses.  

Como a análise já indiciava estamos perante casamentos entre iguais no que diz respeito à 

idade e às habilitações. Considerando que pertencem ao mesmo grupo etário os cônjuges 

que não têm uma diferença de idades superior a cinco anos, ¾ ou mais dos casais estão 

numa situação de homogamia etária, seja qual for o ano considerado. Quanto às 

habilitações, predomina também a homogamia, todavia com valores que têm vindo 

claramente a diminuir ao longo do tempo. Em 1997 cerca de 78% dos casais tinham o 

mesmo nível educacional, enquanto em 2011, apesar de esta continuar a ser a situação 

                                                           
2
 Não existe informação relativamente a esta questão para 2011. 
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mais comum, apenas se regista em 57% dos casos, sendo notório o aumento dos casais em 

que a mulher é mais habilitada do que o homem, o que vem de encontro à evolução 

registada para a população nacional, onde se verificou um importante aumento das 

habilitações das mulheres em particular. 

Tabela 4: Caraterísticas dos casais portugueses (1997-2011) 

 
Características do casal 

1997 2001 2006 2011 

N % N % N % N % 

Forma de 
celebração 

Civil 16996 32,0 16847 36,2 14969 41,6 14414 54,4 

Católica 36166 68,0 29658 63,8 21029 58,4 11983 45,3 

Ignorada - . . . 7 0,0 78 0,3 

Total 53162 100,0 46505 100,0 36005 100,0 26475 100,0 

Regime de 
bens 

Comunhão de adquiridos 46902 88,2 40108 86,2 31671 88,0 22523 85,1 

Separação de bens 2695 5,1 2956 6,4 2587 7,2 1661 6,3 

Comunhão geral 3565 6,7 3441 7,4 1462 4,1 669 2,5 

Outra - - - - 285 0,8 346 1,3 

Ignorado - - - - - - 1276 4,8 

Total 53162 100,0 46505 100,0 36005 100,0 26475 100,0 

Coabitação 
Sim 6973 13,1 7142 15,4 8105 22,5 11887 44,9 

Não 46189 86,9 39363 84,6 27900 77,5 14588 55,1 

Total 53162 100,0 46505 100,0 36005 100,0 26475 100,0 

Existência  
de filhos 
comuns 

Sim 2482 4,7 2645 5,7 3180 8,8 - - 

Não 50680 95,3 43860 94,3 32825 91,2 - - 

Total 53162 100,0 46505 100,0 36005 100,0 - - 

Homogamia 
etária 

Homogamia 40934 77,0 35872 77,1 28018 77,8 20073 75,8 

Homem + velho 10657 20,0 9051 19,5 6687 18,6 5279 19,9 

Mulher + velha 1571 3,0 1582 3,4 1300 3,6 1123 4,2 

Total  53162 100,0 46505 100,0 36005 100,0 26475 100,0 

Homogamia 
educacional 

Homogamia 41663 78,4 33460 71,9 23933 66,5 15090 57,0 

Homem + habilitado 3519 6,6 3300 7,1 2532 7,0 2546 9,6 

Mulher + habilitada 7980 15,0 9745 21,0 9431 26,2 8332 31,5 

Ignorado - - - - 109 0,3 507 1,9 

Total  53162 100,0 46505 100,0 36005 100,0 26475 100,0 

 



22 

 

5. Evolução da exogamia em quatro comunidades imigrantes (1997-2011) 

O objetivo deste capítulo é analisar as principais tendências e evolução dos casamentos 

exogâmicos nas quatro comunidades de imigrantes anteriormente definidas: brasileiros, 

europeus (da UE15 e UE27), europeus de leste (ucranianos e russos), e africanos 

(angolanos, moçambicanos e cabo-verdianos. Mais concretamente, pretende-se aqui dar 

resposta à questão de investigação sobre se diferentes grupos de imigrantes apresentam 

uma evolução distinta no número de casamentos exogâmicos.  

5.1. Brasileiros 

Em 2011, os casamentos em que estiveram envolvidos indivíduos cuja naturalidade era 

brasileira representaram 7,6% do total de casamentos realizados em Portugal (2725 num 

total de 36035), o que significa um aumento exponencial quando comparado com a 

situação em 1997, já que nesse ano apenas 530 casamentos envolveram brasileiros (0,8% 

do total de casamentos). 

Como é visível na tabela 1, os casais em que ambos os cônjuges são brasileiros (endogamia) 

não correspondem à situação mais frequente em nenhum dos anos considerados. Apesar 

da tendência para o aumento ao longo do tempo deste tipo de casal, fica patente a 

propensão clara para a exogamia deste grupo de imigrantes. 

Tabela 1: Tipo de casal 

  1997 2001 2006 2011 

Total casamentos 65770 58390 47857 36035 

Tipo de casal N 
% total  

casamentos 
N 

% total  
casamentos 

N 
% total  

casamentos 
N 

% total  
casamentos 

Ambos brasileiros 21 0,03 93 0,16 420 0,88 484 1,34 

Mulher bras./homem PT 234 0,36 514 0,88 2173 4,54 1557 4,32 

Homem bras./mulher PT 191 0,29 237 0,41 643 1,34 375 1,04 

Mulher bras./homem não PT 45 0,07 73 0,13 289 0,60 226 0,63 

Homem bras./mulher não PT 39 0,06 30 0,05 77 0,16 83 0,23 
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A análise da naturalidade dos respetivos cônjuges revela, tal como já verificado em estudos 

anteriores (Ferreira e Ramos, 2012), não apenas a grande tendência para a exogamia como 

também a escolha do cônjuge entre os homens portugueses. Em 1997, da totalidade de 

brasileiras que casaram em Portugal 93% fizeram-no fora do seu grupo de naturalidade. Em 

2011 o nível de exogamia é um pouco mais baixo, mas ainda assim muito elevado: 70% das 

brasileiras escolheu um cônjuge de outra naturalidade. 

Se no início do período em análise os homens brasileiros eram também claramente 

exogâmicos, com cerca de 92% deles a casarem fora do seu grupo de origem, a situação 

evolui de forma bastante diferente da das suas congéneres. Com efeito, este valor vai 

diminuindo sucessivamente para 74,2% em 2001, 63,2% em 2006, e em 2011, a maioria 

casa dentro do mesmo grupo de naturalidade (51,4%). Estes dados revelam uma evidente 

tendência para a diminuição da propensão para a exogamia, muito mais acentuada no caso 

dos homens.  

O facto de as brasileiras serem mais exogâmicas dos que os homens da mesma 

naturalidade, em especial em 2011 tal poderá dever-se em parte ao facto da “base de 

recrutamento” delas ser mais reduzida. Efetivamente, do total de brasileiros residentes em 

Portugal em 2011, aproximadamente 57% são mulheres (Tabela 2), sendo que nas idades 

casadoiras elas representam igualmente a maioria (cerca de 55%). Todavia, a diferença 

existente (cerca de 5 pontos percentuais entre os 20 e os 50 anos) não parece suficiente 

para explicar a acentuada diferença no grau de exogamia, sendo necessário remeter para a 

explicação de outros fatores como a atratividade associada ao tipo-ideal de mulher 

brasileiro no imaginário dos homens portugueses (Ferreira e Ramos, 2012). 

Quer entre os homens quer entre as mulheres, os brasileiros que casam fora do seu grupo 

de origem, fazem-no maioritariamente com portugueses. No caso das mulheres, em 1997, 

cerca de 78% escolheu um português para parceiro, passando este valor para 

aproximadamente 69% em 2011. No que diz respeito aos homens, em 1997 cerca de 76% 

escolheram como parceira uma mulher portuguesa, valor que diminuiu substancialmente 

ao longo do período em causa, passando a ser de sensivelmente 40% em 2011. 
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Tabela 2: Estrutura da população brasileira residente em Portugal em 2011  
(por sexo e escalão etário) 

Grupos Etários N % 

0-19 H 1733 50,5 

 
M 1697 49,5 

 
HM 3430 100,0 

Peso no total (%) 10,6   

20-39 H 6176 45,1 

 
M 7505 54,9 

 
HM 13681 100,0 

Peso no total (%) 42,2   

40 a 49 H 3510 44,7 

 
M 4340 55,3 

 
HM 7850 100,0 

Peso no total (%) 24,2   

50 a 64 H 1817 38,5 

 
M 2900 61,5 

 
HM 4717 100,0 

Peso no total (%) 14,6 
 

65 e mais H 811 29,8 

 
M 1912 70,2 

 
HM 2723 100,0 

Peso no total (%) 8,4   

Total H 14047 43,4 

 

M 18354 56,6 

 

HM 32401 100,0 

 

5.2. Europeus 

Em 2011, existiam em Portugal 68304 indivíduos do sexo masculino originários da União 

Europeia e 48661 indivíduos do sexo feminino com a mesma proveniência. No total eram 

116965 cidadãos europeus, o que representava cerca de 26,8% no total de estrangeiros 

legalizados no país nesse ano (SEF, 2011). A imigração de indivíduos europeus em solo 

português constitui uma vaga de imigração mais antiga, e que se tem vindo a sedimentar 

ao longo das últimas décadas (Ramos et al, 2015). No entanto, o registo dos cidadãos 

pertencentes à União Europeia representa uma especial dificuldade, uma vez que o direito 

à livre circulação e residência de pessoas até 3 meses entre os diversos estados-membros 

não obriga ao registo legal no estado de acolhimento. Esta situação conduz a uma 
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permanente incerteza quanto ao número real de cidadãos europeus a residir num outro 

país da União, facto que dá origem (com exceção do Recenseamento Geral da População) à 

sua subavaliação nos dados estatísticos recolhidos para diversos fins.  

No que equivale aos casamentos binacionais entre cidadãos da União e portugueses, como 

se observa na Tabela 3, ao longo dos anos considerados, os casais envolvendo um cônjuge 

nacional e outro da UE15 são muito mais frequentes do que casais compostos por 

portugueses e indivíduos da UE27, se tomamos por referência o total dos casamentos em 

Portugal (endogâmicos e exogâmicos). Assim, os primeiros representavam no total de 

novas uniões no país, 6,4% em 1997, 6,9% em 2001, 6,1% em 2006 e 5,8% em 2011, pelo 

que a sua evolução, apesar de ter decrescido percentualmente e em valores absolutos, 

sobretudo após 2001, apenas registou uma diminuição ligeira. Por outro lado, e tendo em 

conta as preferências dos parceiros, dentro dos casais portugueses-EU15 verificam-se 

diferenças de género transversais em todo o período em análise: os casais formados por 

um homem português e uma mulher da UE15 são mais numerosos do que aqueles casais 

formados por uma mulher portuguesa e um cidadão da UE15. Mais ainda, se os primeiros 

registaram uma suave descida percentual entre 1997 e 2011, os segundos mantiveram-se 

percentualmente mais estáveis (com exceção da subida observada em 2001). 

Tabela 3: Tipo de casal entre cônjuges portugueses e da UE (15 e 27) 

  1997 2001 2006 2011 

Total casamentos 65770 58390 47857 36035 

Tipo de casal N 
% total  

casamentos 
N 

% total  
casamentos 

N 
% total  

casamentos 
N 

% total  
casamentos 

Mulher EU15/homem PT 2295 3,5 2017 3,5 1551 3,2 1107 3,1 

Homem EU15/mulher PT 1902 2,9 1991 3,4 1389 2,9 992 2,8 

Mulher UE27/homem PT 12 0,01 53 0,09 127 0,26 89 0,25 

Homem UE27/mulher PT 18 0,02 21 0,03 50 0,1 14 0,04 

 

Relativamente aos casais compostos por nativos portugueses e cidadãos da UE27, 

observam-se valores muito residuais (tanto em termos absolutos como percentuais) ao 

longo dos quatro anos selecionados, embora com uma tendência crescente até 2006, 

seguida de uma descida em 2011. Dentro deste grupo, e à semelhança do anterior, regista-
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se também um maior número de casamentos entre homens portugueses e mulheres da 

UE27 comparativamente às congéneres lusas.  

 

5.3. Europeus de leste 

A análise dos casamentos entre naturais dos chamados países de leste justifica-se pela 

crescente imigração para o nosso país de cidadãos oriundos destes países. Como se 

encontra patente no gráfico 1, a partir do início do presente século o peso da imigração do 

leste europeu acentua-se cada vez mais (pelo menos até cerca de 2010) na estrutura da 

imigração europeia para Portugal. 

 

Gráfico 1: Evolução da imigração europeia e da imigração do leste europeu (1970-2013) 

 

 

Se por um lado, a imigração com esta origem só parece começar a afirmar-se após o ano 

2000, por outro lado, mesmo para os anos mais recentes os casamentos dos imigrantes de 

leste, e em particular dos homens com cônjuges portugueses, realizam-se em número 

bastante reduzido. Assim, em 1997 havia unicamente 13 mulheres de leste e 14 homens 

envolvidos nestes casamentos, sendo que parte deles estavam casados entre si, pelo que 

devido ao valor residual dos casamentos entre imigrantes de leste e portugueses, não 

iremos analisar este ano. 
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Nos anos subsequentes, o número de casamentos, onde um dos cônjuges tem origem num 

país de leste, aumenta até 2006 para diminuir novamente em 2011. Mas, estes valores não 

têm em conta o nível de endogamia, não desprezível, que este grupo pratica aquando do 

casamento do nosso país. No gráfico 3a e 3b ilustra-se este fenómeno com os cônjuges 

naturais da Ucrânia e da Rússia, os dois países de leste mais representados nestes 

casamentos. 

Gráfico 2: Evolução do nº de casamentos com originários da Ucrânia e Rússia 

 

 
 

Gráfico 3: Evolução dos cônjuges femininos e masculinos russos e ucranianos e evolução dos 
casamentos endogâmicos (2001-2011) 

 
Gráfico 3a - Rússia 

 

Gráfico 3b - Ucrânia 
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5.4. Africanos 

Após termos analisado a evolução dos casamentos exogâmicos para os brasileiros, 

europeus e europeus de leste registados no nosso país, passemos agora a observar qual a 

evolução dos casamentos entre nacionais e indivíduos pertencentes aos PALOP. Em 2011, o 

peso destes imigrantes africanos residentes era cerca de 24,5% dos estrangeiros, variando 

em função do país de origem e das distintas trajetórias migratórias consolidadas após o 

período de descolonização. Assim nesta altura, existiam 43920 cidadãos de Cabo Verde 

(cerca de 10,1% do total de imigrantes), 21563 angolanos (representando 4,9% do total), 

18487 cidadãos da Guiné-Bissau (4,2% do total), 10518 de São Tomé e Príncipe (2,4% dos 

imigrantes) e apenas 2995 moçambicanos (representando meramente 0,75% do total de 

imigrantes registados).  

Os cidadãos dos PALOP constituem fluxos imigratórios antigos para Portugal, e revelam 

uma sedentarização já mais consolidada no país relativamente a outros contingentes mais 

recentes. No entanto, e após uma exploração introdutória dos dados, observamos que o 

número de casamentos entre portugueses e africanos não é proporcional ao número de 

imigrantes instalados no país. Como tal, decidimos desenvolver a análise dos dados em 

função dos grupos que com mais frequência se têm casado com os portugueses ao longo 

do período selecionado - angolanos, moçambicanos e cabo-verdianos – optando por excluir 

as uniões com são-tomenses e guineenses dado estas serem meramente residuais. 

Como se observa na Tabela 4, entre 1997 e 2011, e tendo como referência o total dos 

casamentos registados em Portugal, o tipo de casal mais frequente foi aquele composto 

por portugueses e angolanos, embora se registe uma diminuição em valores absolutos e 

relativos ao longo do tempo. De facto, se em 1997 as uniões luso-angolanas correspondiam 

a 5,1% do total, em 2001 decresceram para 4%, em 2006 para sensivelmente metade 

(2,3%) e em 2011 para 2,1%. Se analisarmos as diferenças de género, verificamos que 

aqueles casais compostos por uma mulher portuguesa e um homem angolano são mais 

frequentes para qualquer um dos anos, do que os que envolvem um homem português e 

uma mulher angolana.  



29 

 

Os casais formados por portugueses e moçambicanos são os segundos mais frequentes 

dentro dos PALOP, sendo que a sua evolução é similar à dos casais descritos 

anteriormente: em 1997, as uniões entre portugueses e moçambicanos pesavam 2,3% no 

total dos casamentos realizados nesse ano, em 2001 cerca de 2,1%, em 2006 1,3%, e em 

2011 apenas 1%. Com exceção de 2011, nos demais períodos registados também se 

observam diferenças de género, uma vez que aqueles casais constituídos por uma mulher 

portuguesa e um homem moçambicano são mais frequentes do que os compostos pelos 

seus congéneres.  

 
Tabela 4: Tipo de casal entre cônjuges portugueses e dos PALOP 

  1997 2001 2006 2011 

Total Casamentos 65770 58390 47857 36035 

Tipo de casal N 
% total  

casamentos 
N 

% total  
casamentos 

N 
% total  

casamentos 
N 

% total  
casamentos 

Mulher Angolana/Homem PT 1614 2,5 1079 1,8 488 1,0 372 1,0 

Homem Angolano/Mulher PT 1711 2,6 1295 2,2 617 1,3 382 1,1 

Mulher Moçambicana/Homem PT 732 1,1 550 0,9 279 0,58 185 0,5 

Homem Moçambicano /Mulher PT 788 1,2 680 1,2 347 0,73 192 0,5 

Mulher Cabo-Verdiana/Homem PT 31 0,05 37 0,06 75 0,16 71 0,2 

Homem Cabo-Verdiano/Mulher PT 74 0,11 98 0,17 126 0,26 124 0,3 

 

Por fim, no que corresponde à evolução dos casais formados por portugueses e cabo-

verdianos, verifica-se que apesar de existirem valores residuais, observa-se uma tendência 

crescente ao longo dos anos. Assim, se em 1997 estes casais apenas correspondiam a 

0,16% do total de casamentos celebrados no país, em 2001 o seu valor aumentou para 

0,23%, em 2006 para 0,42% e em 2011 para 0,5%. Tal como nos tipos de casais anteriores, 

também se observa uma maior preferência entre as mulheres portuguesas por homens 

cabo-verdianos, comparativamente aos seus congéneres lusos. 

Em síntese, a evolução entre os casamentos exogâmicos ocorridos entre portugueses e 

quatro grupos de imigrantes revela que, os casamentos luso-brasileiros aumentaram 

exponencialmente ao longo do tempo, com particular destaque para as uniões entre 

homens portugueses e brasileiras; os casamentos entre portugueses e europeus da EU15 

diminuiriam ligeiramente, paralelamente ao aumento dos casamentos entre portugueses e 
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indivíduos da UE27; os casamentos entre os homens portugueses e cidadãs russas e 

ucranianas têm sofrido um aumento importante; e por fim, dos casamentos luso-africanos 

destaca-se a descida dos casamentos com angolanos e moçambicanos e o aumento dos 

casamentos com cabo-verdianos.  
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6. País de origem e propensão para a Exogamia 

Uma questão colocada no início deste projeto prendia-se com a existência (ou não) de 

imigrantes mais “fechados” no seu grupo, e que como tal, tenderiam a participar em maior 

peso em casamentos endogâmicos, e de outros, que pelo contrário, teriam maior 

propensão para escolher o cônjuge fora do grupo de origem, realizando pois um maior 

número de casamentos exogâmicos.  

Para além da identificação dos países de origem que estão na base de casamentos 

tendencialmente endogâmicos e exogâmicos, a deteção de qual dos géneros (feminino ou 

masculino) apresentava maior tendência para a exogamia, era outra vertente importante 

do projeto. Em resumo, pretendia responder-se às questões: 

- Os níveis de exogamia são similares entre os vários grupos de origem?  

- Os níveis de exogamia são similares entre homens e mulheres dentro dos vários 

grupos de origem? 

A resposta a estas questões foi dada através do recurso a duas regressões logísticas (uma 

para cada sexo), usando como informação a base dos casamentos de 2011, onde pelo 

menos um dos cônjuges é originário de um dos países anteriormente analisados (Brasil, 

Angola, Cabo Verde, Moçambique, Rússia, Ucrânia, EU15, EU27). Foi construída uma 

variável dicotómica (exogamia) que corresponde à formação de um casal cujos membros 

não têm o mesmo país de naturalidade, com duas categorias (1=Sim; 0=Não) – variável 

dependente –, e como variável independente utilizou-se apenas o país de origem. 

Construíram-se modelos independentes por sexo, dada a perceção de que os 

comportamentos eram distintos e visto ser esta diferença uma das questões que visávamos 

explicar. 

A análise fornece os odds ratio para cada modalidade da variável país de origem, os quais 

permitirão a comparação direta com o grupo de referência, mas também entre elas pela 

comparação da magnitude das diferenças face ao grupo de referência. Os odds ratio 

interpretam-se como a mudança na propensão para casar fora do grupo de origem 

associada à variável explicativa: valores superiores a 1 significam uma maior tendência para 
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a exogamia do que o grupo de referência, enquanto os valores inferiores a 1 remetem para 

uma tendência contrária - menor propensão para estar numa união exogâmica, face ao 

grupo de referência. 

Tabela 1: Propensão para o casamento exogâmico, por sexo, 2011 

Preditor  Feminino 
(odds ratio) 

Masculino 
(odds ratio) 

País de origem Brasil (ref.)   

Angola 0,946 4,211*** 

Cabo Verde 0,144*** 0,799 

Moçambique 2,090*** 9,863*** 

Rússia 0,823 1,255 

Ucrânia 0,549** 0,899 

EU15 1,156 4,305*** 

EU27 6,108*** 7,133*** 

 

Model  χ
2
(7) 

 
 

338,311*** 

 

521,96*** 

Nagelkerke R
2
  0,093 0,175 

**p<0,01  ***p<0,001 

 

O modelo para as mulheres indica que, comparativamente com as brasileiras (grupo de 

referência) o casamento exogâmico só é mais provável para as moçambicanas e para as 

europeias (odds ratio acima de 1).  

A diferença é particularmente elevada nos casos dos novos países da Europa a 27 onde a 

propensão para um casamento exogâmico é 6,108 vezes mais elevada do que para as 

mulheres brasileiras.  

As mulheres cabo-verdianas são as que manifestam menor propensão para casar fora do 

grupo de origem. 

As mulheres angolanas, russas e da UE15 têm um comportamento idêntico às brasileiras, 

ou seja, igual propensão para casar fora do grupo de origem. 
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No que diz respeito ao sexo masculino observa-se que quase todos os odds ratio são 

superiores a 1, o que significa a existência de uma maior propensão para o casamento 

exogâmico em todos os grupos de origem comparativamente ao Brasil, à exceção de Cabo-

Verde3 e da Ucrânia. 

Contudo, contrariamente às mulheres, a propensão para o casamento exogâmico não é 

mais pronunciada entre os novos europeus (UE27), mas sim entre os moçambicanos, onde 

é 9,863 vezes mais elevada do que entre os brasileiros. Dos restantes grupos de origem 

destaca-se a UE27 e a UE15, onde a propensão para a exogamia é, respetivamente, 7,133 e 

4,305 vezes superior à dos brasileiros.  

Em resumo, e tendo como referência os brasileiros, podemos afirmar que os grupos de 

imigrantes com maior propensão para a exogamia são, no caso das mulheres, as europeias 

da UE27 e as moçambicanas, e no caso dos homens, os moçambicanos, os cidadãos da 

UE27 e a UE15, e os angolanos.  

 

 

 

                                                           
3
 Apesar do odds ratio referente a Cabo-Verde não ser significativo, isto é, extrapolável para o universo, como 

se está aqui a trabalhar com a população, não se torna problemática a sua leitura.  
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7. Caraterização e padrões de casamentos binacionais 

Neste capítulo iremos dedicar-nos a duas questões de investigação centrais neste projeto, 

e já anteriormente mencionadas no início deste relatório. Em primeiro lugar, procurar-se-á 

saber se existem diferentes caraterísticas associadas aos casamentos binacionais segundo 

o sexo dos cônjuges e grupo de origem. Para esta questão em concreto, procuraremos 

diferenciar, quer pelo sexo dos cônjuges, quer pelo país de origem, quais as caraterísticas 

individuais (estado civil, idade, filhos não comuns ao casal, nível de educação, situação na 

profissão, ramo de atividade, profissão) e do casal (forma de celebração do casamento, 

regime de bens, filhos comuns, coabitação prévia, homogamia etária e homogamia 

educacional) que mais se distinguem entre os grupos. Em segundo lugar, iremos analisar 2) 

até que ponto os casamentos binacionais são estruturados segundo recursos educativos 

(homogamia educativa) e etários (homogamia etária) semelhantes?  

 

7.1. Portugueses-Brasileiros 

7.1.1. Características dos cônjuges 

 
No período em análise, o casamento entre um português e um brasileiro, realizado em 

Portugal, incluiu na maioria dos casos dois indivíduos solteiros, sendo, no entanto, o peso 

dos divorciados crescente ao longo dos anos. Tal tendência, em linhas gerais, é a mesma 

que se verifica para os casamentos entre dois portugueses. 

Contudo, se o cônjuge brasileiro é o masculino, é a mulher (portuguesa) que regista maior 

percentagem de situações de divórcio, na estrutura do seu estado civil (não indo, contudo, 

além dos 20%); se o cônjuge brasileiro é a mulher, o peso do noivo divorciado é superior 

para o homem (português) e assume, para o ano mais recente, um valor superior a 40%, 

valor muito superior ao que se pode encontrar para os casamentos entre dois portugueses. 

Em resumo, nos casamentos luso-brasileiros é o cônjuge português aquele que apresenta 

na estrutura do seu estado civil maior peso de divorciados, o que assume valores muito 

relevantes nos casamentos entre uma brasileira e um português. 
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Gráfico 1: Estado civil dos cônjuges (1997, 2001, 2006 e 2011) 

1a) Mulher Portuguesa e Homem Brasileiro 

 
 

1b) Mulher Brasileira e Homem 
 Português 

 
 

O aumento das situações de divórcio prévios a este casamento, e o facto de elas serem 

mais frequentes nos casamentos luso-brasileiros do que nos que têm lugar entre dois 

portugueses, tem como uma das consequências o maior peso das uniões onde se verifica a 

existência de filhos não comuns aos cônjuges atuais. Há mais casos de filhos não comuns 

aos dois cônjuges quando a mulher é brasileira e o homem português (para 2006, último 

ano para que é coligida esta informação, os valores para os filhos do cônjuge masculino 

são, respetivamente, de 16,5% e 29%) e, para os dois tipos de casal (isto é, seja qual for o 

cônjuge nascido no Brasil) a existência de filhos não comuns nos membros do casal 

aumentou consideravelmente de 2001 para 2006 (os filhos trazidos pelas mulheres, 

quando a mulher é portuguesa, variaram entre 6,3% em 1997 e 20,4% em 2006); na 

situação inversa o aumento entre os mesmos anos, foi entre 12% e 31,1%. Por último, e em 

termos gerais, parece ser tão frequente ser o homem como a mulher a ter filhos de uniões 

anteriores. 
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Gráfico 2: Peso dos casamentos segundo a existência de filhos não comuns do cônjuge feminino e 

do masculino (1997, 2001, 2006) 

2a) Mulher Portuguesa e Homem Brasileiro 

 

2b) Mulher Brasileira e Homem  
Português 

 
 

Tal como no caso do casamento entre dois portugueses, verifica-se um aumento da idade 

média ao casamento ao longo do período em análise, tanto para as mulheres como para os 

homens e tanto nas situações em que uma mulher brasileira casa com um português como 

naqueles em que é uma natural do nosso país que desposa um brasileiro (Gráfico 3).  

Por outro lado, a idade média dos cônjuges ao casamento revela, para os diferentes anos, e 

para os dois grupos (com exceção dos casamentos entre portuguesas e brasileiros em 

2006), que os homens são em média mais velhos do que as mulheres, tal como se havia 

visto também para o caso de dois naturais de Portugal. 

No entanto, quando é a mulher o cônjuge brasileiro, a idade média dos dois intervenientes 

no casamento tende a ser, em média, superior, à situação em que uma portuguesa 

desposa um natural do Brasil. Por exemplo em 2011, as mulheres portuguesas que casaram 

com brasileiros tinham em média 29,8 anos enquanto os seus parceiros tinham 31,1 anos. 

Já no caso das brasileiras que casaram nesse mesmo ano com portugueses, elas tinham em 

média 34,5 anos e eles 39,3 anos. Por outro lado, e em particular para os anos mais 

recentes, nos casamentos entre uma brasileira e um português, a diferença entre a média 

etária dos dois cônjuges tende a ser bastante mais elevada (cerca de 5 anos), em 

comparação com as outras situações. Não será provavelmente alheio a tal o facto de ser 

elevado o peso de portugueses divorciados envolvidos nestes casamentos. 
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Apesar destas diferenças entre a idade dos dois elementos do casal, a idade do cônjuge 

feminino vai, tendencialmente, a par com a do cônjuge masculino – para todos os anos em 

análise verifica-se uma correlação de intensidade média, pelo menos, e em sentido direto 

entre a idade dos dois noivos. É de salientar, ainda assim, a menor intensidade da relação 

entre a idade ao casamento dos dois cônjuges, em comparação com o que se verifica no 

caso das uniões entre dois portugueses. Por outro lado, observa-se, de ano para ano, uma 

menor intensidade daquela relação, ou seja, nos anos mais recentes há mais situações de 

homens, com a mesma idade, a desposar mulheres com idades muito diferentes, e vice-

versa. 

Gráfico 3: Idade média dos cônjuges (1997, 2001, 2006 e 2011) 

3a) Mulher Portuguesa e Homem 
 Brasileiro 

 

 
 
R1997=0,701; R2001=0,625; R2006=0,518; R2011=0,499 

 

3b) Mulher Brasileira e Homem  
Português 

 

 
R1997=0,826; R2001=0,673; R2006=0,585; R2011=0,655 

 

 

Se nos casamentos entre dois portugueses a mulher tende a ser mais habilitada do que o 

homem, nas uniões luso-brasileiras, quando é o homem o cônjuge oriundo do Brasil o peso 

de mulheres com o ensino básico ou inferior é semelhante, senão maior ao dos homens 

(para 1997, 47,6% das mulheres detinham, no máximo o ensino básico contra 42,9% dos 

homens), embora para os anos mais recentes elas apresentem também maior peso no 

ensino superior do que eles. Para os dois sexos, verifica-se um decréscimo, de 2006 para 

2011 da percentagem do nível de ensino mais baixo (Gráfico 4). 
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Quando é a mulher o cônjuge oriundo do Brasil, é ela que, sem sombra de dúvida, 

apresenta, na estrutura das suas habilitações, menor peso do nível de ensino mais baixo 

(básico ou inferior) compensado pela maior percentagem no ensino secundário e não tanto 

no superior (para 1997, verifica-se a existência de 40,6% de mulheres brasileiras que casam 

por portugueses com o básico, versus, 51,3% para homens). 

Para os dois casos, tende a existir uma correlação média e em sentido direto entre as 

habilitações dos dois cônjuges; tendencialmente homens mais habilitados tendem a casar 

com mulheres mais habilitadas e vice-versa, embora se fale aqui de uma tendência 

moderada. 

Gráfico 4: Escolaridade dos cônjuges (1997, 2001, 2006 e 2011) 

4a) Mulher Portuguesa e Homem Brasileiro 

 

 
ρ 1997=0,634; ρ 2001=0,661; ρ 2006=0,551; ρ2011=0,586  

 

4b) Mulher Brasileira e Homem 
 Português 

 

 
ρ 1997=0,580; ρ 2001=0,569; ρ 2006=0,507; ρ2011=0,524 

 
A maioria dos homens e das mulheres que protagonizaram os casamentos luso-brasileiros 

estavam, no momento do casamento, empregados, sendo contudo estas maiorias 

diferentes em função do género, mais do que da sua origem (em 1997, cerca de 60% das 

mulheres e dos 90% dos homens estavam empregados, quer fossem portugueses ou 

brasileiros; em 2011, as mulheres brasileiras nessa situação eram 60% e as portuguesas 

70%, mantendo-se para os homens, brasileiros e portugueses, o valor nos 90%,). Ou seja, 

são sempre as mulheres que têm maior peso de inatividade face aos homens, notando-se 
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todavia uma tendência para o aumento desta situação no caso das mulheres brasileiras 

quando comparadas com as portuguesas (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5: Condição perante o trabalho dos cônjuges (1997, 2001, 2006 e 2011) 

5a) Mulher Portuguesa e Homem  
Brasileiro 

 
 

5b) Mulher Brasileira e Homem 
 Português 

 
 

 
A atividade profissional de ambos os cônjuges, e qualquer que seja a sua origem, 

inscreve-se em pelo menos 80% dos casos na categoria “trabalhadores por conta de 

outrem”. Se algum peso (embora residual) se verifica nas chamadas “outras situações” elas 

referem-se essencialmente, e para os anos mais recentes, às mulheres brasileiras que 

desposam homens portugueses (Gráfico 6). No caso das mulheres portuguesas que casam 

com naturais do Brasil, esta categoria mantém uma relativa estabilidade ao longo dos anos, 

não indo além dos 4%. Já a categoria “empregador” tem um peso maior para os homens, 

portugueses ou brasileiros, comparativamente com as mulheres. 
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Gráfico 6: Situação na profissão dos cônjuges (1997, 2001, 2006 e 2011) 

6a) Mulher Portuguesa e Homem Brasileiro 

 

6b) Mulher Brasileira e Homem Português 

 

 

Quanto ao ramo de atividade em que se inserem far-se-á a análise em separado para o 

período até 2006 (tabelas 1a e 1b) e para 2011 (tabela 2a e 2b), dado que para este último 

ano a nomenclatura não é comum. 

Nos três primeiros anos de observação verifica-se um peso considerável, para os dois sexos 

e para ambos os tipos de casal, das atividades inscritas na rúbrica “Comércio por grosso e a 

retalho: reparação de veículos e de bens de uso pessoal e doméstico”. Também as 

profissões ligadas à indústria transformadora têm um peso importante para os dois 

cônjuges, seja qual for aquele que é natural do Brasil. 

Para os homens, o ramo da construção, é importante para qualquer dos dois tipos de casal, 

aliás, e como se viu, é um ramo de atividade também com peso para os cônjuges 

masculinos implicados em casamentos entre dois portugueses. 

O alojamento e restauração ganha peso em 2006 para todos os elementos destes casais, à 

exceção dos homens portugueses que desposam mulheres brasileiras; as atividades 

imobiliárias, com importância para os dois sexos e dois tipos de casal, perdem peso em 
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2006. O mesmo se passa com a educação e a saúde, ramos com expressão importante para 

as mulheres (portuguesas ou brasileiras): estes dois ramos de atividade apresentam 

percentagens acima dos 10% para 97 e em 2006 têm pesos bastante menores. 

Por último, a categoria Outras atividades de serviços coletivos, sociais e pessoais vê crescer 

o seu peso, em 2006, para as mulheres (portuguesas ou brasileiras). 

Tabela 1a: Ramo de atividade dos cônjuges (1997-2006 Mulher Portuguesa e Homem Brasileiro) 

 1997 
M 

1997 
H 

2001 
M 

2001 
H 

2006 
M 

2006 
H 

Agricultura, Produção animal, Caça e Silvicultura 0,8 1,7 10,0 0,9 0,8 1,9 

Pesca 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

Indústrias Extrativas 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,2 

Indústrias Transformadoras 19,7 16,5 15,2 15,8 12,5 10,2 

 Produção e distribuição de eletricidade, gás e água 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,7 

Construção 1,6 13,6 1,5 14,5 1,8 22,4 

Comércio por grosso e a retalho: reparação de veículos e 
de bens de uso pessoal e doméstico 

26,0 24,4 24,7 21,1 22,9 14,9 

Alojamento e restauração 5,5 7,4 9,6 8,8 16,3 16,1 

Transportes, armazenagem e comunicações 1,6 5,1 10,0 4,8 3,5 7,3 

Atividades financeiras 3,1 2,3 3,5 1,3 3,3 2,4 

Atividades imobil. alugueres e serviços prest em empresas 7,9 12,5 14,1 12,7 6,5 6,8 

Administração pública, defesa e seg. social obrigatória 7,1 2,3 3,5 3,5 3,7 1,2 

Educação 14,2 6,3 14,6 5,3 6,7 3,1 

Saúde e Ação Social 11,0 3,4 6,1 3,9 9,2 3,4 

Outras atividades de serviços coletivos, sociais e pessoais 0,8 40,0 4,5 6,6 10,4 9,2 

Famílias com empregados domésticos 0,8 0,0 0,5 0,0 2,4 0,3 

Organismos internacionais e outras instituições 
extraterritoriais 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Tabela 1b: Ramo de atividade dos cônjuges (1997-2006 Mulher Brasileira e Homem Português) 

 1997 
M 

1997 
H 

2001 
M 

2001 
H 

2006 
M 

2006 
H 

Agricultura, Produção animal, Caça e Silvicultura 1,4 4,7 ,6 2,5 ,6 2,1 

Pesca 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ,6 

Indústrias Extrativas 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 0,2 

Indústrias Transformadoras 13,9 17,8 10,6 15,8 7,2 130,0 

 Produção e distribuição de eletricidade, gás e água 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 1,8 

Construção 0,0 12,2 1,8 16,7 1,9 20,6 

Comércio por grosso e a retalho: reparação de veículos e 
de bens de uso pessoal e doméstico 

27,8 21,6 22,2 21,7 16,4 14,5 

Alojamento e restauração 7,6 6,6 9,1 9,1 19,8 9,5 

Transportes, armazenagem e comunicações 1,4 3,8 2,4 5,1 1,8 8,9 

Atividades financeiras 0,7 3,8 1,8 4,4 30,0 3,3 

Atividades imobil, alugueres e serv. prest em empresas 11,1 10,8 20,7 13,3 7,1 8,2 

Administração pública, defesa e seg. social obrigatória 2,1 5,6 3,3 4,6 2,8 5,4 

Educação 13,2 5,2 11,2 2,1 60,0 20,0 

Saúde e Ação Social 14,6 4,2 8,2 2,3 9,7 1,8 

Outras atividades de serviços coletivos, sociais e pessoais 4,9 3,8 40,0 1,7 14,7 7,4 

Famílias com empregados domésticos 1,4 0,0 40,0 0,0 8,8 ,4 

Organismos internacionais e outr instituiç. extraterritoriais 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Para o ano de 2011, verifica-se um peso considerável do ramo do alojamento e restauração 

para todos os cônjuges, à exceção dos homens portugueses que desposam mulheres de 

origem brasileira. A construção continua a ter um peso importante na estrutura do ramo 

de atividade dos homens envolvidos nos casamentos luso-brasileiros, sejam eles o cônjuge 

de origem brasileira ou não. 

Nas “outras atividades de serviços” insere-se uma percentagem muito importante destes 

cônjuges, embora para as mulheres o peso este ramo de atividade seja, em 2011, cerca do 

dobro daquilo que significa para a distribuição dos homens. 

As atividades de saúde humana e apoio social são importantes para o cônjuge feminino, 

quer seja português ou brasileiro. 

 

 

 



43 

 

Tabela 2a: Ramo de atividade dos cônjuges (2011 Mulher Portuguesa e Homem Brasileiro) 

 
2011 

M 
2011 

H 

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 0,4 1,2 

Indústrias extrativas 0,4 0,0 

Indústrias transformadoras 3,6 6,8 

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 0,0 0,3 
Captação, tratamento  e distribuição de água; saneamento,  g. resíduos e 
despoluição 0,4 0,6 

Construção 1,1 17,3 
Comércio p/ grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e 
motociclos 9,4 9,9 

Transportes e armazenagem 3,6 6,8 

Alojamento, restauração e similares 16,7 17,3 

Atividades de informação e de comunicação 3,3 3,4 

Atividades financeiras e de seguros 1,8 0,6 

Atividades imobiliárias 1,1 3,1 

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 5,1 1,2 

Atividades administrativas e dos serviços de apoio 2,9 1,9 

Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória 2,9 0,6 

Educação 9,1 4,6 

Atividades de saúde humana e apoio social 10,1 40,0 

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas 1,8 50,0 

Outras atividades de serviços 23,6 13,9 

Atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico e atividades de 
produção das  famílias para uso próprio 2,9 1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

Tabela 2b: Ramo de atividade dos cônjuges (2011 Mulher Brasileira e Homem Português) 

 
2011 

M 
2011 

H 

Agricultura, produção animal, caça,  floresta e pesca 0,7 2,7 

Indústrias extrativas 0,5 0,9 

Indústrias transformadoras 2,0 6,3 

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 0,0 1,5 
Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento,  g. resíduos e 
despoluição 0,2 0,4 

Construção 1,7 18,8 
Comércio p/ grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e 
motociclos 8,7 8,8 

Transportes e armazenagem 1,5 6,6 

Alojamento, restauração e similares 15,9 9,3 

Atividades de informação e de comunicação 1,6 2,6 

Atividades financeiras e de seguros 3,5 3,4 

Atividades imobiliárias 2,3 2,5 

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 1,7 2,1 

Atividades administrativas e dos serviços de apoio 2,4 1,9 

Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória 0,7 5,1 

Educação 7,7 2,8 

Atividades de saúde humana e apoio social 10,2 2,0 

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas 1,3 1,8 

Outras atividades de serviços 32,5 20,1 

Atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico e atividades de 
produção das  famílias para uso próprio 4,7 0,5 

 

No que diz respeito à profissão (tabelas 3a e 3b), é elevado o peso do “Pessoal dos Serviços 

e Similares”, se bem que em 2011 tenha uma menor expressão do que nos anos anteriores. 

Os “Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas” são outro grupo profissional com 

destaque nestes casamentos muito embora tenham mais relevância para os dois primeiros 

anos em análise. Por um lado, porque são mais característicos das distribuições 

profissionais das mulheres do que dos homens, e por outro, para 1997 e 2001, porque têm 

particular destaque nas profissões das mulheres brasileiras que casam com portugueses. A 

categoria “Pessoal Administrativo e Similares” é também uma categoria profissional em 

expansão, sendo essencialmente, um grupo profissional feminino (de origem portuguesa 

ou brasileira) no início do período, aquele que assume, para 2006 e 2011, importância na 

distribuição profissional dos cônjuges masculinos que intervêm nestes casamentos. 
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Os trabalhadores não qualificados assumem, desde 2006, uma importância crescente nos 

intervenientes (homens e mulheres, brasileiros e portugueses) neste tipo de casamentos. 

Tabela 3a: Profissão dos cônjuges (1997-2011 Mulher Portuguesa e Homem Brasileiro) 

 
1997 

M 
1997 

H 
2001 

M 
2001 

H 
2006 

M 
2006 

H 
2011 

M 
2011 

H 

Membros Forças Armadas 0,0 1,7 0,0 0,9 0,2 0,2 0,4 0,3 

Quadros Superiores Administração 
Pública, Dirigentes e Quadros 
superiores de empresas 

6,9 17,5 4,5 8,3 2,3 6,1 3,3 3,9 

Especialistas das Profissões 
Intelectuais e Científicas 

25,4 18,1 23,8 20,4 12,9 7,2 16,0 9,7 

Técnicos e Profissionais de Nível 
Intermédio 

8,5 9,6 11,9 13,5 11,5 13,1 19,3 14,9 

Pessoal Administrativo e Similares 17,7 7,3 17,3 5,7 20,8 12,4 26,8 15,5 

Pessoal dos Serviços e Similares 20,0 19,2 25,7 20,9 27,9 17,0 7,4 8,7 

Agricultores e trabalhadores 
qualificados da agricultura e 
pescas 

0,0 1,1 1,0 0,9 0,2 1,3 0,4 0,6 

Operários, artífices e 
trabalhadores similares 

12,3 18,1 7,9 23,0 8,3 24,9 7,1 21,4 

Operadores de instalações e 
máquinas e trabalhadores da 
montagem 

0,8 4,5 1,0 4,3 1,2 5,4 1,1 4,9 

Trabalhadores não qualificados 8,5 2,8 6,9 2,2 14,8 12,4 18,2 20,1 

Tabela 3b: Profissão dos cônjuges (1997-2011 Mulher Brasileira e Homem Português) 

 
1997 

M 
1997 

H 
2001 

M 
2001 

H 
2006 

M 
2006 

H 
2011 

M 
2011 

H 

Membros Forças Armadas 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 1,2 0,6 2,0 

Quadros Superiores Administração 
Pública, Dirigentes e Quadros 
superiores de empresas 

8,3 11,6 5,4 12,9 3,2 10,6 2,9 5,9 

Especialistas das Profissões 
Intelectuais e Científicas 

29,0 18,1 28,7 14,1 11,3 5,9 11,6 6,7 

Técnicos e Profissionais de Nível 
Intermédio 

10,3 9,3 11,6 10,0 9,5 9,8 14,6 13,3 

Pessoal Administrativo e Similares 17,2 11,1 16,4 8,9 19,0 12,4 27,7 13,5 

Pessoal dos Serviços e Similares 24,8 18,5 26,0 21,8 26,0 13,3 9,7 11,0 

Agricultores e trabalhadores 
qualificados da agricultura e pescas 

0,7 2,8 0,3 2,3 0,2 2,0 0,6 1,3 

Operários, artífices e trabalhadores 
similares 

4,8 22,7 3,6 23,2 6,9 25,0 7,8 20,4 

Operadores de instalações e 
máquinas e trabalhadores da 
montagem 

0,0 3,7 0,3 3,7 ,8 9,5 0,9 8,7 

Trabalhadores não qualificados 4,8 2,3 7,8 2,7 23,0 10,4 23,6 17,3 
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7.1.2. Características do casal  

No que se refere às caraterísticas dos casamentos (tabelas 4 e 5), a mudança mais 

acentuada entre 1997 e 2011 é, sem dúvida, o enorme aumento do peso do casamento 

civil que passa, neste período de 39,3% para 84,5% no caso dos casais em que a mulher é 

portuguesa e o homem brasileiro, e de 59,4% para 95,3% quando o cônjuge masculino é 

brasileiro e o feminino português, situação bem distinta da que se regista entre os casais 

cujos cônjuges são ambos portugueses. Com efeito, neste último caso, nos primeiros três 

anos em análise o casamento religioso é maioritário e só em 2011 se inverte a situação, 

passando a ser mais frequente o civil mas com um peso de apenas 54,4%. 

No que diz respeito ao regime de bens a situação é semelhante à dos casais portugueses, 

sendo francamente maioritária a comunhão de adquiridos, sempre com valores acima dos 

80%, e no caso dos casais constituídos por mulheres portuguesas e homens brasileiros até 

muito próximo dos 90%.  

Semelhante é também o facto de se ter registado durante este período um aumento claro 

da coabitação, todavia sempre com valores mais elevados do que os que se registaram 

entre os casais nacionais. Em 1997 eram cerca de 17% os casais constituídos por mulher 

portuguesa e homem brasileiro que anteriormente ao casamento já viviam em casal. Em 

2011 a coabitação antes do casamento é a situação predominante, com quase 60% dos 

casais a passarem por esta experiência. No caso das uniões em que o homem é português e 

a mulher brasileira a situação passa, ao longo deste período, de um valor na ordem dos 

27% para cerca de 58%. 

O número de casais que antes do casamento tinha já filhos em comum é muito baixo em 

qualquer dos anos para os quais existe informação. De qualquer modo, podemos salientar 

o facto de, enquanto entre os casais em que o homem é brasileiro se verificar um aumento 

ligeiro do peso das situações em que já existiam filhos em comum previamente ao 

casamento, o contrário acontece nos casais em que a mulher é brasileira. 

Quando comparada a idade dos cônjuges envolvidos nestes casamentos, apesar do mais 

frequente ser a pertença ao mesmo escalão etário (homogamia), é interessante notar, por 

um lado, como o peso dos casais nesta situação é claramente inferior ao que acontece 
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entre os casais portugueses, (onde os valores são sempre superiores a 77%) e, por outro 

lado, a nítida tendência para o acréscimo do peso dos casais em que a mulher é mais velha 

do que o homem quando se trata de casamentos entre portuguesas e brasileiros (passa de 

4,2% para 16,0%) e, em sentido oposto, o aumento da expressão dos casais em que o 

cônjuge masculino é o mais velho (de 27,4% para 40,8%), quando se trata de casais em que 

o homem é português e a mulher brasileira. 

Tabela 4: Caraterísticas dos casais – Mulher portuguesa/Homem brasileiro (1997-2011) 

Características do casal 
1997 2001 2006 2011 

N % N % N % N % 

Forma de 
celebração 

Civil 75 39,3 137 57,8 527 82,0 317 84,5 

Católica 116 60,7 100 42,2 115 17,9 58 15,5 

Ignorada - - - - 1 0,2 - - 

Total 191 100,0 237 100,0 643 100,0 375 100,0 

Regime de 
bens 

Comunhão de 
adquiridos 

170 89,0 208 87,8 555 86,3 328 87,5 

Separação de bens 10 5,2 20 8,4 77 12,0 35 9,3 

Comunhão geral 11 5,8 9 3,8 8 1,2 6 1,6 

Outra - - - - 3 0,5 5 1,3 

Ignorado - - - . - - 1 0,3 

Total 191 100,0 234 100,0 643 100,0 375 100,0 

Coabitação 
Sim 32 16,8 63 26,6 275 42,8 221 58,9 

Não 159 83,2 174 73,4 368 57,2 154 41,1 

Total 191 100,0 234 100,0 643 100,0 375 100,0 

Existência  
de filhos 
comuns 

Sim 8 4,2 14 5,9 46 7,2 - - 

Não 183 95,8 223 94,1 597 92,8 - - 

Total 191 100,0 234 100,0 643 100,0 - - 

Homogamia 
etária 

Homogamia 125 65,4 155 65,4 372 57,9 218 58,1 

Homem + velho 58 30,4 59 24,9 157 24,4 97 25,9 

Mulher + velha 8 4,2 23 9,7 114 17,7 60 16,0 

Total  191 100,0 234 100,0 643 100,0 375 100,0 

Homogamia 
educacional 

Homogamia 99 51,8 132 55,7 335 52,1 202 53,9 

Homem + habilitado 50 26,2 52 21,9 149 23,2 67 17,9 

Mulher + habilitada 42 22,0 53 22,4 153 23,8 99 26,4 

Ignorado - - - - 6 0,9 7 1,9 

Total  191 100,0 234 100,0 643 100,0 375 100,0 

 

Relativamente às habilitações, também aqui, apesar de predominar a homogamia 

educacional, estamos perante uma situação bastante distinta da que se regista entre os 

casais portugueses, com valores bastante mais baixos. Interessante é também notar que, 

no caso dos casais em que o homem é português e a mulher brasileira, diminui (de 51,7% 

para 46,5%), tal como acontece entre os casais lusos, o peso da homogamia educacional ao 

longo do tempo, mas o mesmo não acontece quando são mulheres portuguesas a casar 
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com brasileiros, registando-se um ligeiro aumento do peso das situações em que os 

cônjuges têm habilitações idênticas (51,8% para 53,9%). Neste último tipo de casal regista-

se também um decréscimo assinalável das situações em que o cônjuge masculino é o mais 

habilitado (26,2% para 17,9%) 

 Refira-se ainda o peso importante dos casais constituídos por um português e uma 

brasileira onde a mulher é mais habilitada do que o homem (valores sempre acima do 30% 

e em alguns casos próximos dos 40%) e que é sempre mais elevado do que acontece entre 

os casais nacionais, em especial nos primeiros três anos em análise. 

Tabela 5: Caraterísticas dos casais – Homem português/Mulher brasileira (1997-2011) 

Características do casal 
1997 2001 2006 2011 

N % N % N % N % 

Forma de 
celebração 

Civil 139 59,4 391 76,1 2062 94,9 1484 95,3 

Católica 95 40,6 123 23,9 109 5,0 69 4,4 

Ignorada - - - - 2 0,1 4 0,3 

Total 234 100,0 514 100,0 2173 100,0 1557 100,0 

Regime de 
bens 

Comunhão de 
adquiridos 

189 80,8 428 83,3 1819 83,7 1256 80,7 

Separação de bens 31 13,2 66 12,8 312 14,4 174 11,2 

Comunhão geral 14 6,0 20 3,9 23 1,1 7 0,4 

Outra - - - - 19 0,9 22 1,4 

Ignorado - - - - - - 98 6,3 

Total 234 100,0 514 100,0 2173 100,0 1557 100,0 

Coabitação 
Sim 62 26,5 198 38,5 1116 51,4 896 57,5 

Não 172 73,5 316 61,5 1057 48,6 661 42,5 

Total 234 100,0 514 100,0 2173 100,0 1557 100,0 

Existência  
de filhos 
comuns 

Sim 23 9,8 28 5,4 124 5,7 - - 

Não 211 90,2 486 94,6 2049 94,3 - - 

Total 234 100,0 514 100,0 2173 100,0 - - 

Homogamia 
etária 

Homogamia 152 65,0 305 59,3 1110 51,1 784 50,4 

Homem + velho 64 27,4 165 32,1 861 39,6 636 40,8 

Mulher + velha 18 7,7 44 8,6 202 9,3 137 8,8 

Total  234 100,0 514 100,0 2173 100,0 1557 100,0 

Homogamia 
educacional 

Homogamia 121 51,7 235 45,7 1011 46,5 724 46,5 

Homem + habilitado 40 17,1 69 13,4 307 14,1 207 13,3 

Mulher + habilitada 73 31,2 210 40,9 841 38,7 566 36,4 

Ignorado - - - - 14 0,6 60 3,9 

Total  234 100,0 514 100,0 2173 100,0 1557 100,0 
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7.2. Portugueses-europeus (UE15 e UE27) 

Dada a importância dos cidadãos da União Europeia no universo de imigrantes a residir no 

nosso país, analisaremos nas páginas que se seguem qual é a composição dos casamentos 

binacionais entre nativos portugueses e cidadãos procedentes da UE154 e da UE275. A 

seleção dos dois grupos em análise obedece a critérios de consolidação da integração 

social europeia em dois momentos distintos: um primeiro momento composto, 

essencialmente, por países da Europa Ocidental (UE15), e um segundo momento que 

incluiu o alargamento da Europa a outros países do Leste, do Norte e do Sul (UE27). Este 

último grupo será aqui tratado tendo por referência aqueles países da UE não incluídos no 

grupo da UE15.  

 
7.2.1. Características dos cônjuges 

No que se refere às características individuais dos casais, observa-se que ao longo do 

período considerado o estado civil anterior ao casamento mais frequente é solteiro(a) 

tanto no caso dos homens como das mulheres, seguido dos divorciados/as (os viúvos/as 

são apenas residuais) (Gráfico 1). Assim, se considerarmos os casais luso-UE15 verificamos 

um aumento gradual dos divorciados entre 1997 e 2011, independentemente do tipo de 

casal considerado (homem português-mulher UE15 ou mulher portuguesa-homem UE15). 

Esta tendência para o casamento entre, pelo menos, um dos cônjuges divorciados é 

paralela àquela registada entre casais portugueses para o mesmo período.   

Relativamente aos casais portugueses-UE27 observam-se valores mais acentuados, 

nomeadamente naqueles cônjuges formados por homens portugueses e mulheres da 

EU27, em que o número de indivíduos divorciados/as tem aumentado de forma mais 

acentuada do que no tipo de casal anterior6. 

                                                           
4
 Os países europeus que fazem parte da União Europeia a 15 são a Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, 

Espanha, Finlândia, França. Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, Reino Unido e Suécia.  
5
 Aparte dos estados-membros incluídos na UE15, os restantes países que compõem a UE27 são a Bulgária, 

Chipre, República Checa, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia, Roménia, Eslováquia e Estónia.  
6
  A análise que aqui será realizada do tipo de casais envolvendo um cônjuge português/a e um cônjuge da 

UE27 (homem ou mulher) será aqui feita de forma geral. De facto, o reduzido número de casais existente 
entre portugueses e cidadãos da UE27 não permite tirar ilações objetivas sobre a evolução e composição 
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Gráfico 1: Estado civil dos cônjuges (1997, 2001, 2006 e 2011) 

  
1a) Mulher Portuguesa e Homem UE15 

 
 
 

1b) Mulher UE15 e Homem Português 

 
 

1c) Mulher UE27 e Homem Português 
 

1d) Mulher PT/Homem UE27 
 

 

 

No que se refere à existência de filhos não comuns ao casal, observa-se que, para os anos 

em que existe informação (1997, 2001, 2006) existe um aumento dos casos em que pelo 

menos um dos cônjuges tem um filho de uma relação anterior, sendo que tal parece 

reforçar a ideia de um crescimento de situações de recasamento. Neste caso concreto, 

merece uma particular atenção os casais formados por portugueses e cidadãos da UE27 

apresentam sempre valores mais elevados nesta caraterística do que aqueles constituídos 

                                                                                                                                                                                   
deste tipo de uniões. Como tal, apenas nos reportaremos aos traços gerais que surgem no registo de novos 
casos durante este período.  
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por portugueses e europeus da UE15. Mais ainda, dentro dos casais luso-europeus UE27 

destacam-se os formados por homens portugueses e mulheres da UE27 em que se assistiu 

a um aumento de 8,3% em 1997 para 43,3% em 2011. 

Relativamente à idade média ao casamento, observa-se em geral um aumento da idade 

tanto nos cônjuges masculinos como femininos (Gráfico 2). Assim, e no caso dos casais 

luso-UE15, a idade dos homens (tanto portugueses como europeus) é ligeiramente 

superior à das mulheres (tanto portuguesas como europeias), registando um acréscimo 

ligeiro entre 1997 e 2011. A reforçar esta ideia, registam-se correlações positivas de 

intensidade média entre ambas as idades. Esta tendência para o aumento da data ao 

casamento é paralela àquela verificada entre casais portugueses. 

Gráfico 2: Idade média dos cônjuges (1997, 2001, 2006 e 2011) 

2a) Mulher Portuguesa e Homem UE15 

 

R1997=0,75 ; R2001=0,711 ;R2006=0,739 ; R2011=0,718 

2b) Mulher UE15 e Homem Português 

 

R1997=0,648; R2001=0,683 ;R2006=0,683; R2011=0,714 

Os casais portugueses-UE27 seguem a tendência do grupo anterior, exceto nos casos em 

que é a mulher o cônjuge português, onde se observa uma diferença de idades entre os 

nubentes mais pronunciada, sendo que o homem regista uma idade média ao casamento 

superior aos homens portugueses. Também neste caso, a correlação existente entre as 

idades é, positiva, e em geral de intensidade moderada. 
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2c) Mulher PT/Homem UE27 

 

R1997=0,919; R2001=0,374 ;R2006=0,660; R2011=0,550 

2d) Mulher UE27 e Homem Português 

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00

1997 2001 2006 2011

idade conj masc

idade conj femin

 

R1997=0,698; R2001= 0,440;R2006=0,587; R2011=0,667 

 

Como foi referido anteriormente, o aumento da escolaridade na população portuguesa e o 

maior peso do ensino superior no sexo feminino ao longo dos últimos anos, são 

características estruturais da nossa sociedade. Neste sentido, esta especificidade também 

se faz sentir ao nível dos casamentos entre portugueses e europeus, onde as diferenças de 

género indicam, igualmente, graus de escolaridade distintos entre os cônjuges (Gráfico 3).  

 

Gráfico 3: Escolaridade dos cônjuges (1997, 2001, 2006 e 2011) 

 

3a) Mulher Portuguesa e Homem UE15 

 
R1997=0,692; R2001=0,646; R2006=0,623; 

R2011=0,692 

3b) Mulher UE15 e Homem Português 

 
R1997=0,599; R2001=0,546 ; R2006=0,545; 

R2011=0,610 
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3c) Mulher Portuguesa e Homem UE27 

 
 

R1997=0,584; R2001=0,368 ; R2006=0,587 ; 
R2011=0,881 

 
3d) Mulher UE27 e Homem Português 

 
 

R1997=0,571; R2001=0,702; R2006=0,509 ; 
R2011=0,609 

 

No caso dos casais formados por uma mulher portuguesa e um homem da UE15, verifica-se 

uma redução progressiva no peso do ensino básico ao longo do tempo (para homens e 

mulheres) e um aumento gradual do peso do ensino superior (também para homens e 

mulheres). Nas situações dos casais constituídos por homens portugueses e mulheres da 

UE15, os valores registados indicam uma maior influência do género: com efeito, o 

aumento do peso do nível superior nas mulheres europeias ao longo dos anos é mais 

acentuado do que no caso dos homens portugueses.  

Relativamente aos casais de portugueses-UE27, nos casos em que a mulher é portuguesa a 

tendência ao longo dos anos é semelhante aos casos anteriores. Contrariamente nos casais 

constituídos por um homem português e uma mulher da UE27, o peso do ensino básico 

para os homens mantém-se constante e o peso do ensino superior tende inclusive a 

diminuir (e no caso das mulheres a estagnar).  

Em resumo, a constituição da escolaridade dos cônjuges nos casamentos entre 

portugueses-UE15 e mulheres portuguesas-homens UE27 segue a mesma tendência que 

nos casamentos entre portugueses, em contraste com os casamentos entre homens 

portugueses e mulheres da UE27 onde a diferença de nível educativo alcançado não se 

altera ao longo do tempo. 
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No que diz respeito à condição perante o trabalho, a maioria dos cônjuges (portugueses e 

europeus) encontra-se empregado/a à data do casamento (Gráfico 4). Tal como ocorre nos 

casais entre portugueses, ao longo dos anos esta tendência à empregabilidade tende a 

aumentar, enquanto os valores dos nubentes ‘não ativos’ (sobretudo nas mulheres) tende 

a diminuir. No entanto, observam-se diferenças de género transversais a todos os tipos de 

casal, que revelam uma maior frequência de homens a trabalhar (perto de 90% de 1997 a 

2011) do que mulheres portuguesas ou europeias (que aumentam, sensivelmente, 10 

pontos percentuais de empregabilidade em 2011 face aos 70% em 1997).  

Gráfico 4: Condição perante o trabalho dos cônjuges (1997, 2001, 2006 e 2011) 

4.a) Mulher Portuguesa e Homem UE15 

 

4b) Mulher UE15 e Homem Português 

 

4.c) Mulher Portuguesa e Homem UE27 

 

4.d) Mulher UE27 e Homem Português 
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Se analisarmos agora a evolução da situação na profissão nos anos selecionados (Gráfico 

5), verificamos que, à semelhança do que se verifica nos casais portugueses, no caso de 

uniões entre portugueses-UE15 o peso dos trabalhadores por conta de outrem é 

dominante e situa-se à volta dos 90%, em contraste com os trabalhadores por conta 

própria que não ultrapassavam os 6% (para as mulheres) e os 10% (para os homens). No 

caso dos casamentos entre portugueses-UE27 a situação é algo diferente: embora a 

maioria dos indivíduos (homens ou mulheres) se encontre a trabalhar por conta de outrem, 

a categoria ‘outra situação’ assume valores elevados, principalmente no caso das 

mulheres. De facto, esta é uma variável onde existem vários casos não categorizados o 

que, a par do facto dos valores serem residuais, ainda dificulta mais uma leitura objetiva 

dos dados.  

Gráfico 5:  Situação na Profissão dos cônjuges (1997, 2001, 2006, 2011) 

5.a) Mulher Portuguesa e Homem UE15 

 

5.b) Mulher UE15 e Homem Português 
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5.c) Mulher Portuguesa e Homem UE27 

 

5.d) Mulher UE27 e Homem Português 

 

Relativamente ao ramo de atividade no qual estes casais desenvolvem a sua profissão, 

verifica-se que naqueles casos em que o homem é português e a mulher da UE15 

prevalece, ao longo do período analisado, para os cônjuges nacionais, atividades 

relacionadas com as indústrias transformadoras, a construção e o comércio a retalho, e 

para as mulheres europeias atividades associadas às indústrias extrativas, construção, 

administração pública e atividades financeiras (Ver Anexo 1). No caso dos casais em que os 

homens são portugueses e as mulheres da UE27 observa-se, sobretudo, no caso dos 

nacionais um predomínio de atividades relacionadas com a construção, o comércio a 

grosso e retalho e o alojamento e restauração. Relativamente às atividades dos respetivos 

cônjuges destacam-se, fundamentalmente, atividades similares associadas ao comércio por 

grosso e retalho, ao alojamento e restauração e outras atividades e serviços (ver Anexo 2).  

Quanto ao ramo de atividade dos casais nos quais a mulher é portuguesa e o homem da 

UE15, naqueles casos em que a mulher é nacional, e para o período compreendido entre 

1997 e 2006, constata-se que houve uma diminuição do predomínio de atividades 

relacionadas com as indústrias transformadoras e o comércio a grosso e retalho, e um peso 

evidente em 2011 de atividades associadas à saúde, educação e outras atividades e 

serviços. Quanto aos respetivos cônjuges masculinos da UE15 é de assinalar um 

predomínio (embora decrescente) de atividades na indústria transformadora, construção, 

comércio a grosso e retalho, e outras atividades e serviços (Ver Anexo 3).  
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Nos casais constituídos por uma mulher portuguesa e um cônjuge da UE27, é de observar 

que os dados são residuais e por isso de difícil interpretação; contudo, pode-se constatar 

um maior peso (apesar de ter diminuído), no caso das mulheres, em atividades 

relacionadas com o comércio a grosso e retalho. No caso dos cônjuges europeus da UE27 

registam-se, de igual modo, valores residuais em todas as atividades, apesar de se salientar 

um maior peso em atividades relacionadas com as indústrias transformadoras e a 

construção (Ver Anexo 4). 

No que se refere à profissão desempenhada pelos cônjuges à data do casamento (Tabela 

6a), observa-se que, no caso dos casais nos quais a mulher é portuguesa e o homem é 

originário da UE15, os especialistas das profissões intelectuais e científicas têm vindo a 

crescer em ambos os sexos até 2006 (em 2011 decresceu), apresentando sempre um peso 

mais elevado nas mulheres do que nos homens. No caso dos técnicos e profissionais de 

nível intermédio, o seu peso também tem registado um aumento semelhante em ambos os 

cônjuges. Do mesmo modo, os indivíduos a exercer profissões administrativas e de serviços 

revela um ligeiro aumento no caso das primeiras (e mais importante para as portuguesas 

do que para os europeus), e um ligeiro declínio a partir de 2006 no caso dos segundos (com 

um peso equitativo para ambos os sexos). Quanto aos operários o seu peso tem vindo a 

decrescer de forma substancial, ou seja, entre 1997 e 2011 há um decréscimo de menos 10 

pontos percentuais no caso das mulheres e de 20 pontos percentuais no caso dos homens. 

E por fim, no caso dos trabalhadores não qualificados existe um declínio até 2006 (sempre 

com um maior peso nas mulheres do que nos homens) e um aumento, após esta data que 

atinge valores semelhantes em ambos cônjuges (8,9% nas mulheres e 7% nos homens)7. 

 

 

 

 

                                                           
7
  A categoria ‘Outros’ inclui algumas profissões que registam valores residuais: profissionais das Forças 

Armadas, agricultores e operadores de máquinas. Por outro lado, e tal como foi anteriormente referido, 
existe um peso muito assinalável de casos cujos profissões são ignoradas ou mal atribuídas.  
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Tabela 6a: Profissão dos cônjuges segundo o tipo de casal - Mulher Portuguesa e Homem UE15 

(1997, 2001, 2006, 2011) - % 

Profissões 
1997 

M 
1997 

H 
2001 

M 
2001 

H 
2006 

M 
2006 

H 
2011 

M 
2011 

H 

Quadros Superiores Administração 
Pública, Dirigentes e Quadros 
superiores de empresas 

2,3 7,0 2,1 6,5 3,3 8,1 1,7 4,6 

Especialistas das Profissões 
Intelectuais e Científicas 

10,9 9,4 16,7 14,7 22,2 18,4 21,1 17,4 

Técnicos e Profissionais de Nível 
Intermédio 

5,0 4,8 6,6 7,8 12,1 13,1 21,1 20,6 

Pessoal Administrativo e Similares 11,9 7,0 16,9 9,7 18,1 8,2 16,7 10,6 

Pessoal dos Serviços e Similares 15,3 14,4 16,8 17,0 14,4 11,4 4,4 5,7 

Operários, artífices e trabalhadores 
similares 

17,7 37,6 15,0 29,7 8,6 22,7 7,0 16,0 

Trabalhadores não qualificados  9,4 5,6 7,1 2,9 6,7 3,9 8,9 7,0 

Outros 
2,1 10,0 1,5 8,7 1,7 9,7 2,3 7,2 

Ignorado 
25,4 4,2 17,3 3,0 12,8 4,5 16,8 10,9 

TOTAL 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

No caso dos casais nos quais a mulher é originária de um país de UE15 e o homem é 

português, o tipo de profissão desempenhada aquando da realização do casamento não 

difere muito do tipo de casal anteriormente descrito (Tabela 6b). No entanto, uma das 

exceções a realçar é o facto de existir um maior peso de homens portugueses operários, 

peso este que no decorrer dos anos regista um decréscimo considerável (de 41,4% em 

1997 para 20% em 2011).  

 

 

 

 

 

 



59 

 

Tabela 6b: Profissão dos cônjuges segundo o tipo de casal - Mulher UE15 e Homem Português 

(1997, 2001, 2006, 2011) - % 

Profissões 
1997 

M 
1997 

H 
2001 

M 
2001 

H 
2006 

M 
2006 

H 
2011 

M 
2011 

H 

Quadros Superiores Administração 
Pública, Dirigentes e Quadros 
superiores de empresas 

2,2 5,7 1,7 4,8 2,9 5,8 2,6 4,9 

Especialistas das Profissões 
Intelectuais e Científicas 

11,1 7,6 17,7 9,6 23,6 15,5 17,6 11,7 

Técnicos e Profissionais de Nível 
Intermédio 

4,1 5,1 7,9 7,6 13,9 11,6 17,2 15,4 

Pessoal Administrativo e Similares 14,8 7,5 16,6 8,8 17,5 10,2 20,1 11,7 

Pessoal dos Serviços e Similares 15,7 12,8 17,5 16,6 11,9 10,4 4,5 5,6 

Operários, artífices e trabalhadores 
similares 

13,9 41,4 12,4 36,4 7,5 26,2 6,5 20,0 

Trabalhadores não qualificados  7,2 5,7 6,9 4,0 7,0 5,2 8,2 10,1 

Outros 
1,8 10,5 0,9 9,6 1,4 10,8 2,5 8,6 

Ignorado 
29,4 3,7 18,4 2,6 14,3 4,3 20,8 12,0 

TOTAL 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

No que se refere aos casais em que a mulher é portuguesa e o cônjuge masculino procede 

da UE27 (Tabela 6c), destaca-se, no caso dos homens, dois tipos de profissões que exigem 

qualificações diferenciadas: por um lado, um peso maior em profissões operárias e 

similares relacionadas com níveis de qualificações mais baixos, e por outro, um peso maior 

de profissões intelectuais e científicas associadas a uma qualificação superior. Apesar de 

tanto uma profissão como outra apresentarem valores mais frequentes ao longo do 

período em análise, também é certo que estas têm vindo a diminuir ao longo dos anos. 

Relativamente às profissões exercidas pelas mulheres portuguesas nestes casais, observa-

se que são as profissões de nível intermédio, assim como aquelas ligadas à administração e 

aos serviços as que detêm um maior peso percentual.  
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Tabela 6c: Profissão dos cônjuges segundo o tipo de casal - Mulher Portuguesa e Homem UE27 

(1997, 2001, 2006, 2011) - % 

Profissões 
1997 

M 
1997 

H 
2001 

M 
2001 

H 
2006 

M 
2006 

H 
2011 

M 
2011 

H 

Quadros Superiores Administração 
Pública, Dirigentes e Quadros 
superiores de empresas 

5,6 11,1 - 4,8 6,0 4,0 7,1 - 

Especialistas das Profissões 
Intelectuais e Científicas 

16,7 33,3 9,5 14,3 6,0 10,0 - 14,3 

Técnicos e Profissionais de Nível 
Intermédio 

22,2 11,1 9,5 - 4,0 4,0 21,4 7,1 

Pessoal Administrativo e Similares 16,7 - 9,5 - 18,0 8,0 28,6 7,1 

Pessoal dos Serviços e Similares 16,7 11,1 23,8 14,3 18,0 6,0 - 7,1 

Operários, artífices e trabalhadores 
similares 

- 16,7 - 61,9 8,0 34,0 7,1 21,4 

Trabalhadores não qualificados  - - 14,3 - 14,0 12,0 - 7,1 

Outros 
- - 4,8 - 10,0 12,0 - 7,1 

Ignorado 
22,1 16,7 28,6 4,7 16,0 10,0 35,8 28,8 

TOTAL 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Por fim, naqueles casais cujo homem é português e a mulher é originária da UE27 (Tabela 

6d), ganham algum destaque os homens com profissões relacionadas com quadros 

superiores de administração pública e empresas e especialistas das profissões intelectuais 

e científicas (embora no caso destes últimos, tenham diminuído). Por outro lado, os 

cônjuges portugueses com profissões associadas aos serviços e similares sofreram um 

decréscimo considerável ao longo dos anos.  

Relativamente às mulheres, existe um peso importante da categoria especialistas 

intelectuais e científicas (embora com oscilações consideráveis ao longo dos anos) e de 

profissões associadas aos serviços e similares (embora com um decréscimo notório nos 

últimos anos). Por outro lado, as profissões não qualificadas também ganham algum peso 

neste grupo feminino. É de realçar, uma vez mais, o elevado peso de profissões ignoradas, 

sobretudo no caso das mulheres europeias.  
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Tabela 6d: Profissão dos cônjuges segundo o tipo de casal - Mulher UE27 e Homem Português 

(1997, 2001, 2006, 2011) - % 

Profissões 
1997 

M 
1997 

H 
2001 

M 
2001 

H 
2006 

M 
2006 

H 
2011 

M 
2011 

H 

Quadros Superiores Administração 
Pública, Dirigentes e Quadros 
superiores de empresas 

- - - 13,2 1,6 11,0 3,4 15,7 

Especialistas das Profissões 
Intelectuais e Científicas 

25,0 25,1 11,3 9,4 7,9 10,2 20,2 14,6 

Técnicos e Profissionais de Nível 
Intermédio 

- 8,3 5,7 11,3 3,9 12,6 9,0 16,9 

Pessoal Administrativo e Similares 8,3 - 1,9 7,5 6,3 7,9 18,0 7,9 

Pessoal dos Serviços e Similares 16,7 50,0 22,6 28,3 17,3 7,1 1,1 4,5 

Operários, artífices e trabalhadores 
similares 

- 8,3 3,8 11,3 4,7 31,5 1,1 9,0 

Trabalhadores não qualificados  8,3 8,3 7,5 3,8 12,6 7,9 10,1 7,9 

Outros 
- - 1,9 9,4 2,4 6,2 2,2 5,5 

Ignorado 
41,7 - 45,3 5,8 43,3 5,6 34,9 18,0 

TOTAL 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

7.2.2. Características do casal  

Se até agora nos detivemos na caracterização dos traços individuais associados aos 

cônjuges, centrar-nos-emos nesta seção nas características do casal. Como tal, iremos 

analisar as mesmas variáveis para cada um dos tipos de casal definido, de modo a realçar 

as suas especificidades e diferenças.  

Os casais que incluem uma mulher portuguesa e um homem da UE15 (Tabela 7) 

caracterizam-se pelo peso da forma de celebração do casamento ser, sobretudo, civil (de 

1997 a 2011 registou-se um aumento de 24,2% para 50,2%, respetivamente) e o regime de 

bens praticado ser, principalmente, a comunhão de adquiridos (próximo dos 85% para 

todos os anos). Por outro lado, estes casais registam um aumento considerável no peso da 

coabitação (se em 1997 era de 9,2% em 2011 passa a 40,9%) e a um aumento ligeiro na 

existência filhos comuns, o que pode justamente indicar uma coabitação prévia. Por fim, a 

maioria destes casamentos ocorrem entre iguais, tanto a nível educativo como etário. Mais 

especificamente, a homogamia educativa é a situação mais frequente em todos os anos 

considerados rondando os 60% (valores estes mais baixos do que nos casais entre 
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portugueses), embora se observe também um peso assinalável dos casos em que a mulher 

portuguesa é mais habilitada. Relativamente à homogamia etária verifica-se uma 

diminuição da homogamia ao longo dos anos (de 85,5% em 1997 a 74,4% em 2011), e um 

aumento do peso em que o cônjuge masculino é mais velho do que a mulher. 

Em suma, estas características são similares àquelas encontradas entre casamentos de dois 

portugueses, indicando uma estrutura conjugal comum em ambos tipos de casais.  

Tabela 7: Caraterísticas dos casais – Mulher portuguesa/Homem EU15 (1997-2011) 

Características do casal 
1997 2001 2006 2011 

N % N % N % N % 

Forma de 
celebração 

Civil 460 24,2 547 27,5 471 33,9 498 50,2 

Católica 1442 75,8 1444 72,5 918 66,1 489 49,3 

Ignorada - - - - - - 5 0,5 

Total 1902 100,0 1991 100,0 1389 100,0 992 100,0 

Regime de 
bens 

Comunhão de 
adquiridos 

1683 88,5 1731 86,9 1239 89,2 849 85,6 

Separação de bens 58 3,0 83 4,2 79 5,7 83 8,4 

Comunhão geral 161 8,5 177 8,9 64 4,6 28 2,8 

Outra - - - - 7 0,5 20 2,0 

Ignorado - - - - - - 12 1,2 

Total 1902 100,0 1991 100,0 1389 100,0 992 100,0 

Coabitação 
Sim 175 9,2 227 11,4 279 20,1 406 40,9 

Não 1727 90,8 1764 88,6 1110 79,9 586 59,1 

Total 1902 100,0 1991 100,0 1389 100,0 992 100,0 

Existência  
de filhos 
comuns 

Sim 36 1,9 63 3,2 94 6,8 - - 

Não 1866 90,8 1928 96,8 1295 93,2 - - 

Total 1902 100,0 1991 100,0 1389 100,0 - - 

Homogamia 
etária 

Homogamia 1627 85,5 1646 82,7 1093 78,7 738 74,4 

Homem + velho 221 11,6 287 14,4 258 18,6 217 21,9 

Mulher + velha 54 2,8 58 2,9 38 2,7 37 3,7 

Total  1902 100,0 1991 100,0 1389 100,0 992 100,0 

Homogamia 
educacional 

Homogamia 1148 60,4 1096 55,0 798 58,0 650 66,9 

Homem + habilitado 345 18,1 377 18,9 183 13,3 90 9,3 

Mulher + habilitada 409 21,5 518 26,0 396 28,8 231 23,8 

Ignorado - - - - - - - - 

Total  1902 100,0 1991 100,0 1377 100,0  100,0 

 

No que diz respeito aos casos nos quais o homem é português e a mulher da UE15 (Tabela 

8), observamos que as características mais frequentes são semelhantes às encontradas no 

tipo de casal anterior – aumento dos casamentos civis em regime de comunhão de 

adquiridos, acréscimo da coabitação e do número de filhos em comum, bem como da 

homogamia etária e educativa. Contudo, relativamente a este último ponto, é de salientar 
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o peso importante dos casos nos quais a mulher é mais habilitada que o marido, peso este 

superior aos casais congéneres. 

Tabela 8: Caraterísticas dos casais – Homem português/Mulher UE15 (1997-2011) 

Características do casal 
1997 2001 2006 2011 

N % N % N % N % 

Forma de 
celebração 

Civil 525 22,9 552 27,4 554 35,7 572 51,7 

Católica 1770 77,1 1465 72,6 998 64,3 532 48,1 

Ignorada - - - - - - 3 0,0 

Total 2295 100,0 2017 100,0 1552 100,0 1107 100,0 

Regime de 
bens 

Comunhão de 
adquiridos 

2050 89,3 1767 87,6 1369 88,2 970 87,6 

Separação de bens 62 2,7 69 3,4 103 6,6 73 6,6 

Comunhão geral 183 8,0 181 9,0 72 4,6 24 2,2 

Outra - - - - 8 0,5 20 1,8 

Ignorado - - - - - - 20 1,8 

Total 2295 100,0 2017 100,0 1552 100,0 1107 100,0 

Coabitação 
Sim 189 8,2 244 12,1 308 19,8 499 45,1 

Não 2106 91,8 1773 87,9 1244 80,2 608 54,9 

Total 2295 100,0 2017 100,0 1552 100,0 1107 100,0 

Existência  
de filhos 
comuns 

Sim 54 2,4 61 3,0 104 6,7 - - 

Não 2241 97,6 1956 97,0 1448 93,3 - - 

Total 2295 100,0 2017 100,0 1552 100,0 - - 

Homogamia 
etária 

Homogamia 1870 81,5 1643 81,5 1263 81,4 841 76,0 

Homem + velho 392 17,1 311 15,4 225 14,5 187 16,9 

Mulher + velha 33 1,4 63 3,1 64 4,1 79 7,1 

Total  2295 100,0 2017 100,0 1552 100,0  1107 100,0 

Homogamia 
educacional 

Homogamia 1255 54,7 955 47,3 769 49,8 598 54,9 

Homem + habilitado 228 9,9 175 8,7 134 8,7 70 6,4 

Mulher + habilitada 812 35,4 887 44,0 641 41,5 422 38,7 

Ignorado - - - - - - - - 

Total  2295 100,0 2017 100,0 1544 100,0 1090 100,0 

 

Centrando-nos agora nos casais onde o homem é português e a mulher é originária da 

UE27 (Tabela 9), verificamos que estes se distinguem em algumas características dos casais 

formados tanto por dois nacionais portugueses como por portugueses/as e cidadãos da 

EU15. Assim, observa-se um peso muito maior dos casamentos civis face aos católicos para 

qualquer um dos anos considerados, bem como um peso maior da coabitação (sempre 

superior aos 50% e em aumento nos últimos anos). Relativamente à idade, observa-se que 

a homogamia prevalece embora tenha diminuído nos últimos anos analisados, e que existe 

um aumento mais pronunciado no peso dos casos nos quais o homem é mais velho do que 

a mulher (8,3% em 1997 a 43,8% em 2011). Por fim, ao longo dos anos, observa-se um 
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aumento da homogamia educacional e um crescimento paralelo dos casos nos quais a 

mulher é mais habilitada que o marido.  

Tabela 9: Caraterísticas dos casais – Mulher UE27/Homem português (2001-2011) 

Características do casal 
1997  2001 2006 2011 

N % N % N % N % 

Forma de 
celebração 

Civil 11 91,7 48 90,6 117 92,1 72 80,9 

Católica 1 8,3 5 9,4 10 7,9 17 19,1 

Ignorada - - - - - - - - 

Total 12 100,0 53 100,0 127 100,0 89 100,0 

Regime de 
bens 

Comunhão de 
adquiridos 

10 83,3 49 92,5 106 83,5 73 82,0 

Separação de bens 1 8,3 4 7,5 20 15,7 10 11,2 

Comunhão geral 1 8,3 - - - - - - 

Outra - - - - 1 0,8 2 2,2 

Ignorado - - - - - - 4 4,5 

Total 12 100,0 53 100,0 127 100,0 89 100,0 

Coabitação 
Sim 7 58,3 21 39,6 89 70,1 65 73,0 

Não 5 41,7 32 60,4 38 29,9 24 27,0 

Total 12 100,0 53 100,0 127 100,0 89 100,0 

Existência  
de filhos 
comuns 

Sim 3 25,0 2 3,8 10 7,9 - - 

Não 9 75,0 51 96,2 117 92,1 - - 

Total 12 100,0 53 100,0 127 100,0 - - 

Homogamia 
etária 

Homogamia 9 75,0 33 62,3 61 48,0 49 55,1 

Homem + velho 1 8,3 15 28,3 61 48,0 39 43,8 

Mulher + velha 2 16,7 5 9,4 5 3,9 1 1,1 

Total  12 100,0 53 100,0 127 100,0 89 100,0 

Homogamia 
educacional 

Homogamia 4 33,3 23 43,4 54 42,5 55 67,1 

Homem + 
habilitado 

3 25,0 4 7,5 17 13,4 5 6,1 

Mulher + habilitada 5 41,7 26 49,1 56 44,1 22 26,8 

Ignorado - - - - - - - - 

Total  12 100,0 53 100,0 127 100,0 82 100,0 

 

Resta por último acrescentar que as características gerais dos casais compostos por uma 

mulher portuguesa e um homem da UE27 (os menos frequentes dos quatro tipos) (Tabela 

10), são muito semelhantes às encontradas no casal inverso, sendo apenas de sublinhar a 

existência mais frequente comparativamente aos tipos anteriores, dos casos em que as 

mulheres portuguesas são mais velhas do que os seus maridos8. Esta característica poderá 

ser um dado a aprofundar em pesquisas posteriores. 

                                                           
8
 Tal como nos tipos de casais anteriores, também em 1997 se registaram muito poucos casamentos (cerca de 18) entre 

mulheres portugueses e homens da UE27. Neste sentido, e dada a residualidade dos casos, apenas indicamos os valores 

como ponto de reflexão para uma abordagem geral da tendência observada neste tipo de casamentos.  
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Tabela 10: Caraterísticas dos casais – Homem UE27/Mulher portuguesa (2001-2011) 

Características do casal 
1997  2001 2006 2011 

N % N % N % N % 

Forma de 
celebração 

Civil 12 66,7 16 76,2 45 90,0 11 78,6 

Católica 6 33,3 5 23,8 5 10,0 3 21,4 

Ignorada - - - - - - - - 

Total 18 100,0 21 100,0 50 100,0 14 100,0 

Regime de 
bens 

Comunhão de adquiridos 16 88,9 18 85,7 46 92,0 12 85,7 

Separação de bens 2 11,1 3 14,3 4 8,0 1 7,1 

Comunhão geral - - - - - - - - 

Outra - - - - - - 1 7,1 

Ignorado - - - - - - - - 

Total 18 100,0 21 100,0 50 100,0 14 100,0 

Coabitação 
Sim 9 50,0 11 52,4 29 58,0 11 78,6 

Não 9 50,0 10 47,6 21 42,0 3 21,4 

Total 18 100,0 21 100,0 50 100,0 14 100,0 

Existência  
de filhos 
comuns 

Sim - - 2 9,5 7 14,0 - - 

Não 18 100,0 19 90,5 43 86,0 - - 

Total 18 100,0 21 100,0 50 100,0 - - 

Homogamia 
etária 

Homogamia 14 77,8 13 61,9 34 68,0 8 57,1 

Homem + velho 2 11,1 1 4,8 5 10,0 3 21,4 

Mulher + velha 2 11,1 7 33,3 11 22,0 3 21,4 

Total  18 100,0 21 100,0 50 100,0 14 100,0 

Homogamia 
educacional 

Homogamia 13 72,2 9 42,9 27 54,0 9 75,0 

Homem + habilitado 3 16,7 7 33,3 16 32,0 1 8,3 

Mulher + habilitada 2 11,1 5 23,8 7 14,0 2 16,7 

Ignorado - - - - - - - - 

Total  18 100,0 21 100,0 50 100,0 12 100,0 

 

 

7.3. Portugueses-europeus de leste 

Tal como foi indicando anteriormente, apesar da imigração de países do leste europeu ter 

aumentado consideravelmente em Portugal a partir dos anos 2000, o número de 

casamentos binacionais entre portugueses e nacionais de alguns destes países não registou 

um aumento proporcional ao número de imigrantes registados. Como tal, nas páginas que 

se seguem, destacamos sobretudo a informação relativa às situações onde houve um 

aumento expressivo de uniões mistas – casais formados por homens portugueses e 

mulheres ucranianas e casais constituídos por homens portugueses e mulheres russas. 
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7.3.1. Características dos cônjuges 

Quando se observa o estado civil dos cônjuges nos casamentos onde a mulher é ucraniana 

ou russa (mas principalmente ucraniana), sobressai o grande peso de elementos, quer 

homens, quer mulheres, divorciados (no mínimo, na ordem dos 40%). Esta estrutura 

quanto ao estado civil é muito diferente da encontrada para os casamentos entre dois 

portugueses ou entre portugueses e brasileiros, onde o peso dos divorciados é muito 

menor. 

Gráfico 1: Estado civil dos cônjuges (2006 e 2011) 

1a) Mulher Ucraniana e Homem Português 

 

1b) Mulher Russa e Homem Português 

 

 

A análise dos filhos não comuns nestes casamentos está limitada uma vez que, tal como foi referido 

anteriormente, estes dados não são coligidos para o ano de 2011, e o número de uniões deste tipo 

não possibilita a análise até 2006. Resta, portanto afirmar, e como seria expectável à luz da 

informação sobre o estado civil, que em cerca de 40% dos casamentos de mulheres de origem russa 

ou ucraniana com homens portugueses são trazidos filhos de uniões anteriores, quer por parte da 

mulher quer por parte do homem. 

Tal como nos casamentos entre dois portugueses, verifica-se um aumento da idade média ao 

casamento ao longo do período em análise, tanto para as mulheres como para os homens, quando 

se trata de casamentos entre portugueses e ucranianas, verificando-se o inverso nos casamentos 

de homens portugueses com mulheres naturais da Rússia, nos quais a média das idades ao 

casamento tem vindo a decrescer. Contudo, a média etária dos dois cônjuges, para os dois tipos de 

casal e para os dois anos é muito superior à verificada para os casamentos entre portugueses. Está 

aqui bem patente o peso que os segundos casamentos (por divórcio ou viuvez) têm nestas uniões. 
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Verifica-se ainda uma correlação de intensidade média, pelo menos, e em sentido direto entre a 

idade dos dois cônjuges, tal como se verificou ocorrer para as uniões entre dois portugueses.  

Gráfico 2: Idade média dos cônjuges (2006 e 2011) 

2a) Mulher Ucraniana e Homem Português 

 

R2006=0,590; R2011=0,499 

2b) Mulher Russa e Homem Português 

 

R2006=0,709; R2011=0,733 

 

A grande diferença entre os dois cônjuges envolvidos neste tipo de casamento (mulher oriunda da 

Rússia ou Ucrânia e homem português) parece prender-se com as habilitações literárias. Recorde-

se que se está apenas a analisar o casamento para dois dos anos mais recentes (2006 e 2011), anos 

para os quais os casamentos entre dois portugueses, por exemplo, já revelavam um peso pouco 

marcado do ensino básico e uma crescente percentagem de nubentes com o ensino superior. No 

entanto, a observação das duas figuras abaixo permite verificar, para qualquer dos anos, que o 

cônjuge feminino tem habilitações muito mais elevadas que o masculino, quer ao nível do peso do 

ensino básico (no máximo 29% para as mulheres ucranianas em 2006, contra 67,1% para os 

homens portugueses para o mesmo ano) como ao nível do superior (para o mesmo ano e grupo, 

respetivamente, 33% contra 9,4% para os homens). Em 2011 o peso do ensino superior tende a 

assemelhar-se um pouco mais entre mulheres de leste e os homens portugueses que desposam 

mas, essencialmente ao nível do ensino superior, sendo que o peso do ensino básico permanece 

muito superior para os homens. Não é de estranhar, portanto, que a correlação encontrada entre 

as habilitações dos cônjuges nestes dois tipos de casamento, e para estes anos, revele uma 

intensidade fraca/média entre as escolaridades dos nubentes.  
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Gráfico 3: Escolaridade dos cônjuges (2006 e 2011) 

3a) Mulher Ucraniana e Homem Português 

 

ρ 2006=0,419; ρ 2011=0,424 

3b) Mulher Russa e Homem Português 

 

ρ 2006=0,353; ρ 2011=0,448 

 

A maioria dos homens que protagonizou estes casamentos estava empregado à data do casamento 

(com valores nunca inferiores a 80%). Já as mulheres que com eles desposaram, russas ou 

ucranianas, indicavam, à exceção destas últimas em 2006 (em que 77% estavam empregadas), que 

a percentagem daquelas que estavam empregadas rondava os 50%, situando-se as não ativas entre 

os 30% e os 40%. Esta é, efetivamente uma situação muito diferente das observadas até agora, nas 

quais ambos os cônjuges estavam maioritariamente empregados à data do casamento. 

Gráfico 4: Condição perante o trabalho (2006 e 2011) 

4a) Mulher Ucraniana e Homem 
Português 

 

4b) Mulher Russa e Homem  
Português 
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Dado o facto destes dois grupos terem uma dimensão relativamente reduzida, de as mulheres 

apresentarem fraca inserção no mercado de trabalho, de existirem muitos valores omissos 

relativamente à situação na profissão, a par com o grande peso da categoria “trabalhador por conta 

de outrem”, omitir-se-á a análise exaustiva desta variável. Importa talvez explicitar que, das 

mulheres oriundas de leste a exercer profissão em 2006, 85,5% das Ucranianas eram trabalhadoras 

por conta de outrem e 82,1% das Russas estava na mesma situação; em 2011, das mulheres desta 

última naturalidade, 83,3% ocupavam esta situação na profissão contra 79,3% das ucranianas. 

Os homens que desposaram as ucranianas eram, em 2006, trabalhadores por conta de outrem em 

80,2% dos casos, e em 2011, 73,2%; os portugueses que casaram com russas eram, em 2006, 

trabalhadores por conta de outrem em 71,2% das situações e, em 2011, 73,2%. 

Quanto ao ramo de atividade, os membros destes casais dispersam-se um pouco por todos os 

ramos. De destacar, porém, que os homens portugueses que casam com mulheres de leste, 

principalmente com ucranianas, tendem a concentrar-se um pouco (por volta dos 10%) no ramo da 

construção civil, nomeadamente em 2006. As mulheres ucranianas, e novamente em 2006, têm 

uma distribuição quase uniforme por todas as áreas, com uma ligeira concentração no “comércio e 

restauração”. 

A profissão é novamente uma variável que não pode ser analisada, devido ao baixo efetivo dos 

grupos, ao grande número de não respostas e de profissões ignoradas e à grande dispersão que 

estes fracos efetivos apresentam. 

 

7.3.2. Características do casal  

No que se refere às características dos casamentos (tabelas 1 e 2), a escassa dimensão dos grupos e 

o reduzido número de anos em análise são duas limitações quer à identificação de características 

diferenciadoras dos grupos, quer à perceção de alterações consideráveis ao longo dos anos. 

Predomina claramente a celebração civil nestes casamentos, sendo a comunhão de adquiridos a 

situação maioritária no que diz respeito ao regime de bens, seja qual for o ano e a origem da 

mulher. Interessante é notar que a coabitação antes do casamento, que em 2006 tinha sido 

experienciada por cerca de 71% dos casais, regista um decréscimo evidente, entre 2006 e 2011 nos 

casais constituídos por uma mulher russa e um homem português, passando para um valor na 

ordem dos 55%. 

Relativamente às idades dos cônjuges, ao contrário do que acontece noutros grupos, a homogamia 

etária não é a situação predominante. O valor mais elevado registado diz respeito a 2006 e a casais 
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formados por ucranianas e portugueses, onde 50,6% pertencem ao mesmo escalão etário, sendo 

que dos restantes 42,4% são casais onde o homem é mais velho. Entre 2006 e 2011 verifica-se um 

decréscimo da homogamia etária, passando a ser sempre mais frequente a situação em que o 

homem é mais velho do que a mulher (62,7%). 

Tabela 1: Caraterísticas dos casais – Mulher ucraniana/Homem português (2006-2011) 

Características do casal 
2006 2011 

N % N % 

Forma de celebração 

Civil 78 91,8 49 96,1 

Católica 7 8,2 2 3,9 

Ignorada -  - -  - 

Total 85 100,0 51 100,0 

Regime de bens 

Comunhão de adquiridos 66 77,6 34 66,7 

Separação de bens 15 17,6 9 17,6 

Comunhão geral 1 1,2 1 2,0 

Outra -  - 7 13,7 

Ignorado -  - -  0,0 

Total 82 96,5 51 100,0 

Coabitação 

Sim 60 70,6 37 72,5 

Não 25 29,4 14 27,5 

Total 85 100,0 51 100,0 

Existência  Sim 10 11,8 * - 

de filhos comuns Não 75 88,2 -  - 

  Total 85 100,0 -  - 

Homogamia etária 

Homogamia 43 50,6 17 33,3 

Homem + velho 36 42,4 32 62,7 

Mulher + velha 6 7,1 2 3,9 

Total  85 100,0 51 100,0 

Homogamia 
educacional 

Homogamia 29 34,1 27 52,9 

Homem + habilitado 3 3,5 5 9,8 

Mulher + habilitada 52 61,2 18 35,3 

Ignorado 1 1,2 1 2,0 

Total  85 100,0 51 100,0 

 

Quando a mulher é russa e o homem português, a homogamia etária tinha, em 2006, um peso de 

40,6% e as situações em que o homem era mais velho representavam 56,8%, sendo estes valores, 

em 2011 de 37,5% e 56,3%. No entanto, neste período aumenta o peso de mulheres mais velhas de 

2,7% para 6,3%. 

Por último, e no que diz respeito à homogamia educacional, verifica-se, entre 2006 e 2011, para os 

dois tipos de casal, um decréscimo das situações em que a mulher é mais habilitada que o homem 



71 

 

(grosso modo dos 55%-60% para os 35%-40%), e um acréscimo da homogamia educacional (entre 

os 53% e os 60%, em 2011). 

Tabela 2: Caraterísticas dos casais – Mulher russa/Homem português (2006-2011) 

Características do casal 
2006 2011 

N % N % 

Forma de 
celebração 

Civil 74 100,0 63 98,4 

Católica - - 1 1,6 

Ignorada - - - - 

Total 74 100,0 64 100,0 

Regime de 
bens 

Comunhão de 
adquiridos 

60 81,1 45 70,3 

Separação de bens 13 17,6 12 18,8 

Comunhão geral - - 1 1,6 

Outra - - 2 3,1 

Ignorado 1 1,4 4 6,3 

Total 74 100,0 64 100,0 

Coabitação 
Sim 53 71,6 35 54,7 

Não 21 28,4 29 45,3 

Total 74 100,0 54,7 100,0 

Existência  
de filhos 
comuns 

Sim 8 10,8 * - 

Não 66 89,2 - - 

Total 74 100,0 - - 

Homogamia 
etária 

Homogamia 30 40,5 24 37,5 

Homem + velho 42 56,8 36 56,3 

Mulher + velha 2 2,7 4 6,3 

Total  74 100,0 64 100,0 

Homogamia 
educacional 

Homogamia 25 37,8 38 59,4 

Homem + habilitado 8 6,8 4 6,3 

Mulher + habilitada 40 54,1 19 29,7 

Ignorado 1 1,4 3 4,7 

Total  74 100,0 64 100,0 

 

 

7.4. Portugueses-africanos 

Nas páginas que se seguem vamo-nos centrar nas características individuais e de casal de 

alguns dos tipos de matrimónios luso-africanos mais frequentes em Portugal: luso-

angolanos, luso-moçambicanos e luso-cabo verdianos. 
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7.4.1. Casais Portugueses-Angolanos 

7.4.1.1.Características dos cônjuges 

Dentro das caraterísticas individuais dos cônjuges luso-angolanos, verificamos que quer 

nos casais em que a mulher é portuguesa e o homem angolano (gráfico 1a), quer nos casais 

em que o homem é português e a mulher angolana (gráfico 1b), o estado civil anterior ao 

casamento é maioritariamente solteiro/a para ambos os cônjuges. Contudo, existe ao 

longo do tempo, um aumento considerável de divorciados nestes casamento 

(principalmente por parte dos homens). De facto, no primeiro tipo de casal, o número de 

mulheres portuguesas divorciadas aumentou de 6,1% em 1997 para 33,8% em 2011, e o 

número de homens divorciados passou de 6,8% para 43,7% no mesmo período. No 

segundo tipo de casal, o peso das mulheres divorciadas cresceu de 7,7% para 37,6%, e o 

peso dos homens divorciados passou de 10,8% para 47%. 

Gráfico 1: Estado civil dos cônjuges (1997, 2001, 2006 e 2011) 

1a) Mulher Portuguesa e Homem 
Angolano 

 
 

1b) Mulher Angolana e Homem 
Português 

 

Do mesmo modo, verificamos um aumento importante no número de filhos não comuns 

nestes casais. Assim, para aqueles matrimónios formados por uma mulher portuguesa e 

um homem angolano, este aumento passou de 8,8% em 1997 para 22,9% em 2006, 

enquanto os casais constituídos por um homem português e uma mulher angolana 

observaram um aumento ainda mais expressivo: 11,3% em 1997 para 37,9% em 2006. 
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Relativamente à média das idades ao casamento de um e outro tipo de casal, observa-se 

que estas são mais elevadas do que entre os casais portugueses, embora exista o mesmo 

perfil: em geral, os homens são mais velhos 2-3 anos do que as mulheres, 

independentemente do país de origem. Por outro lado, e tal como ocorre nos casais de 

portugueses, verificamos que existe um aumento da média das idades ao casamento no 

decurso dos anos analisados. Para o primeiro tipo de casal (gráfico 2a), a média das idades 

das portuguesas passa de 25,8 a 36,1, enquanto a média das idades dos angolanos 

aumenta de 28 para 40,8 anos. No caso dos casais em que o homem é português e a 

mulher angolana (gráfico 2b), observa-se que a idade das mulheres aumenta de 27,6 para 

40,2 anos, e a idade dos homens passa de 30 para 42,8 anos. 

Gráfico 2: Idade média dos cônjuges (1997, 2001, 2006 e 2011) 

2a) Mulher Portuguesa e Homem Angolano  

 

2b) Mulher Angolana e Homem  
Português 

 

 

Quanto à escolaridade dos cônjuges, tanto num tipo de casal como no outro, regista-se um 

decréscimo do peso do ensino básico e um aumento do peso do ensino superior. No 

entanto, em ambos tipos de uniões, este aumento da escolaridade é menos pronunciado 

do que nos casais em que ambos cônjuges são portugueses. De facto, nos casos em que a 

mulher é portuguesa e o homem angolano (gráfico 3a), observa-se para as primeiras um 

decréscimo do ensino básico de 42,8% para 31,3% e um aumento do superior de 26,4% 

para 36,7%; e para os segundos, uma diminuição do ensino básico de 49,8% para 34,5% e 

um crescimento do peso do ensino superior de 20,5% para 31%. 
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Nos casais compostos por um homem português e uma mulher angolana (gráfico 3b), 

constata-se que para elas, o peso do ensino básico apenas diminuiu de 36,2% para 32,8% 

ao longo dos anos, enquanto o peso do ensino superior apenas cresceu de 30% para 37,3% 

no mesmo período. No caso dos homens portugueses, houve entre 1997 e 2011 uma 

diminuição do ensino básico de 47,4% para 41,8%, e um aumento do ensino superior de 

23,2% para 31,4%.  

Gráfico 3: Escolaridade dos cônjuges (1997, 2001, 2006 e 2011) 

 

3a) Mulher Portuguesa e Homem Angolano 
 

 

3b) Mulher Angolana e Homem Português 
 

 
 

No que toca à condição perante o trabalho, ambos tipos de casal luso-angolanos revelam 

um peso de mais de 75% de cônjuges empregados (femininos e masculinos), peso este que 

aumenta ao longo dos anos considerados (gráficos 4a e 4b). Por outro lado, observa-se um 

peso importante dos não ativos, sobretudo no caso das mulheres angolanas (próximo aos 

20% ao longo do período em análise). No caso das mulheres portuguesas, este valor 

diminuiu de 20% em 1997 para 12,2% em 2011. 
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Gráfico 4: Condição perante o trabalho dos cônjuges (1997, 2001, 2006 e 2011) 

4a) Mulher Portuguesa e Homem Angolano 
 

 

4b) Mulher Angolana e Homem 
Português 

 

  

 

A situação na profissão destes casais revela, tal como ocorre nos casais portugueses, 

diferenças de género mais pronunciadas do que diferenças baseadas no país de origem. 

Como tal, em ambos tipos de casal, a situação predominante é, para homens e mulheres, 

ser trabalhador por conta de outrem, seguida dos trabalhadores por conta própria. Neste 

último caso, os homens portugueses e angolanos registam valores mais elevados do que as 

suas mulheres (gráfico 5a e 5b). No entanto, enquanto este peso no caso dos homens foi 

constante ao longo do tempo, no caso das mulheres apresentou uma ligeira subida 

percentual.  
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Gráfico 5: Situação na Profissão dos cônjuges (1997, 2001, 2006, 2011) 

5a) Mulher Portuguesa e Homem 
Angolano 

 

5b) Mulher Angolana e Homem 
Português 

 

 

Se observarmos o ramo de atividade em que se inserem estes cônjuges, verifica-se que nos 

casais formados por um homem português e uma mulher angolana, ao longo do período 

em análise, elas inserem-se com mais peso nas atividades imobiliárias, alugueres e serviços 

prestados em empresas, e eles nas indústrias transformadoras, na construção e no 

comércio a grosso e a retalho (ver Anexo 5). Por outro lado, nos casais formados por 

mulheres portuguesas e homens angolanos constata-se que elas, entre 1997 e 2006, 

inserem-se em ramos de atividade relacionados com imobiliário, alugueres e serviços 

prestados em empresas, na administração pública, defesa e segurança social e na 

educação; e em 2011 também existe um peso importante em outras atividades e serviços. 

Relativamente aos cônjuges masculinos é de salientar o peso importante nas categorias da 

construção, comércio por grosso e a retalho, e em atividades imobiliárias, alugueres e 

serviços prestados em empresas (ver Anexo 6).  

No que concerne à profissão desempenhada (Tabela 1a), observa-se que no caso das 

mulheres, existe um maior peso e um aumento ao longo dos anos das profissões 

intelectuais e científicas e das técnicas e profissionais de nível intermédio. Paralelamente, 

assiste-se a uma diminuição do pessoal dos serviços e das operárias, artífices e 

trabalhadoras similares. No caso dos cônjuges angolanos, as profissões mais 
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representativas e que têm vindo a crescer são os técnicos e profissionais de nível 

intermédio, o pessoal administrativo e os trabalhadores não qualificados. Observe-se, 

igualmente, o peso (embora decrescente) dos operários, artífices e trabalhadores similares.  

Tabela 1a: Profissão dos cônjuges segundo o tipo de casal - Mulher Portuguesa e Homem Angolano 

(1997, 2001, 2006, 2011) - % 

Profissões 
1997 

M 
1997 

H 
2001 

M 
2001 

H 
2006 

M 
2006 

H 
2011 

M 
2011 

H 

Quadros Superiores 
Administração Pública, 
Dirigentes e Quadros 
superiores de empresas 

1,9 7,8 2,7 7,4 3,7 8,3 3,9 5,5 

Especialistas das Profissões 
Intelectuais e Científicas 

18,6 14,5 25,7 21,9 25,8 18,5 17,3 13,6 

Técnicos e Profissionais de 
Nível Intermédio 

7,7 8,8 11,7 15,1 16,2 17,3 16,5 16,5 

Pessoal Administrativo e 
Similares 

18,8 11,5 19,0 10,3 20,6 13,0 19,6 11,8 

Pessoal dos Serviços e Similares 16,3 18,0 16,8 16,7 11,7 11,7 4,5 7,3 

Operários, artífices e 
trabalhadores similares 

7,2 23,0 5,3 17,5 3,9 15,2 3,9 11,0 

Trabalhadores não qualificados  6,7 4,0 5,6 2,5 6,2 4,5 11,3 9,2 

Outros 
1,2 9,5 1,3 7,6 1,5 8,3 0,3 7,9 

Ignorado 
21,7 2,9 11,8 1,1 10,5 3,2 22,8 17,3 

TOTAL 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Nos tipos de casal onde a mulher é angolana e o homem é português (Tabela 1b), é de 

assinalar, no caso das mulheres, um peso considerável das profissões intelectuais e 

científicas e do pessoal dos serviços (à exceção de 2011), e do pessoal administrativo. 

Observa-se também um ligeiro aumento ao longo do tempo de profissionais de nível 

intermédio. No que corresponde aos cônjuges portugueses, verifica-se um peso relativo de 

quadros superiores da administração pública, dirigentes e quadros superiores de empresas, 

assim como de especialistas de profissões intelectuais e científicas. Complementarmente, 

existe um aumento de técnicos e profissionais de nível intermédio, bem como um peso 

relativo de profissionais administrativos e similares. Por fim, verifica-se um decréscimo do 

pessoal dos serviços e de operários, artífices e trabalhadores similares.  
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Tabela 2b: Profissão dos cônjuges segundo o tipo de casal - Mulher Angolana e Homem Português 

(1997, 2001, 2006, 2011) - % 

Profissões 
1997 

M 
1997 

H 
2001 

M 
2001 

H 
2006 

M 
2006 

H 
2011 

M 
2011 

H 

Quadros Superiores Administração 
Pública, Dirigentes e Quadros 
superiores de empresas 

3,1 8,6 3,2 7,7 4,7 8,2 4,3 6,2 

Especialistas das Profissões 
Intelectuais e Científicas 

20,2 16,5 29,7 21,8 22,1 20,9 16,1 13,2 

Técnicos e Profissionais de Nível 
Intermédio 

9,5 8,9 12,8 14,9 15,2 14,8 13,4 15,6 

Pessoal Administrativo e Similares 19,4 12,8 16,8 10,8 19,9 9,0 18,3 11,0 

Pessoal dos Serviços e Similares 16,2 15,4 15,3 15,8 12,3 9,8 4,0 5,4 

Operários, artífices e trabalhadores 
similares 

3,7 21,6 2,8 15,8 2,9 15,2 3,0 8,6 

Trabalhadores não qualificados  6,2 4,0 5,2 2,7 8,2 5,1 7,5 9,4 

Outros 
1,2 8,9 1,2 6,8 0,6 11,3 1,3 6,7 

Ignorado 
20,5 3,4 13,1 3,8 14,1 5,7 32,0 23,9 

TOTAL 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

7.4.1.2.Características do casal 

Observando agora as características do casal, constatamos que no caso dos cônjuges nos 

quais a mulher é portuguesa e o homem angolano (Tabela 3), existe um aumento 

importante das celebrações civis que se em 1997 não eram maioritárias, em 2011 passam a 

sê-lo (34,3% e 82,5% respetivamente). O regime de comunhão de adquiridos é o 

predominante, embora se verifique uma ligeira descida ao longo dos anos, e um aumento 

correspondente da separação de bens (mais frequente que nos casais entre dois 

portugueses). A coabitação regista um aumento considerável, passando a ser maioritária 

em 2011, contrariamente aos casais onde ambos cônjuges são portugueses. Entre 1997 e 

2011, a existência de filhos comuns também aumenta (de 4,2% a 14,7%).  
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Tabela 3: Caraterísticas dos casais – Mulher Portuguesa/Homem Angolano (1997-2011) 

Características do casal 
1997 2001 2006 2011 

N % N % N % N % 

Forma de 
celebração 

Civil 587 34,3 489 37,8 370 60,0 315 82,5 

Católica 1124 65,7 608 62,2 246 39,9 66 17,3 

Ignorada - - - - 1 0,2 1 0,3 

Total 1711 100,0 1295 100,0 617 100,0 382 100,0 

Regime de 
bens 

Comunhão de 
adquiridos 

1518 88,7 1120 86,5 514 83,3 307 80,4 

Separação de bens 68 4,0 78 6,0 79 12,8 46 12,0 

Comunhão geral 125 7,3 97 7,5 19 3,1 6 1,6 

Outra - - - - 5 0,8 5 1,3 

Ignorado - - - - - - 18 4,7 

Total 1711 100,0 1295 100,0 617 100,0 382 100,0 

Coabitação 
Sim 237 13,9 231 17,8 235 38,1 247 64,7 

Não 1474 86,1 1064 82,2 382 61,9 135 35,3 

Total 1711 100,0 1295 100,0 617 100,0 382 100,0 

Existência  
de filhos 
comuns 

Sim 72 4,2 75 5,8 91 14,7 - - 

Não 1639 95,8 1220 94,2 526 85,3 - - 

Total 1711 100,0 1295 100,0 617 100,0 - - 

Homogamia 
etária 

Homogamia 1362 79,6 1007 77,8 410 66,5 196 51,3 

Homem + velho 180 16,4 258 19,9 184 29,8 163 42,7 

Mulher + velha 69 4,0 30 2,3 23 3,7 23 6,0 

Total  1711 100,0 1295 100,0 617 100,0 382 100,0 

Homogamia 
educacional 

Homogamia 974 56,9 730 56,4 346 56,1 229 59,9 

Homem + habilitado 293 17,1 195 15,1 103 16,7 55 14,4 

Mulher + habilitada 444 25,9 370 28,6 168 27,2 87 22,8 

Ignorado - - - - - - 11 2,9 

Total  1711 100,0 1295 100,0 617 100,0 382 100,0 

 

Relativamente à homogamia etária verifica-se que esta predomina ao longo dos anos, 

embora com uma pronunciada tendência a decrescer. Paralelamente, observa-se um 

aumento considerável do peso de casais nos quais o homem é mais velho do que a mulher 

(16,4% em 1997 para 42,7% em 2011). Por fim, a homogamia educacional mantém uma 

tendência constante durante o período assinalado, em que a igualmente de qualificações 

entre os cônjuges predomina.  
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Tabela 4: Caraterísticas dos casais – Homem português/Mulher Angolana (1997-2011) 

Características do casal 
1997 2001 2006 2011 

N % N % N % N % 

Forma de 
celebração 

Civil 606 37,5 488 45,2 341 69,9 320 86,0 

Católica 1008 62,5 591 54,8 147 30,1 49 13,2 

Ignorada - - - - - - 3 0,8 

Total 1614 100,0 1079 100,0 488 100,0 372 100,0 

Regime de 
bens 

Comunhão de 
adquiridos 

1413 87,5 923 85,5 386 79,1 382 75,8 

Separação de bens 83 5,1 87 8,1 82 16,8 33 8,9 

Comunhão geral 118 7,3 69 6,4 14 2,9 6 1,6 

Outra - - - - 6 1,2 6 1,6 

Ignorado - - - - - - 45 12,1 

Total 1614 100,0 1079 100,0 488 100,0 372 100,0 

Coabitação 
Sim 257 15,9 246 22,8 195 40,0 229 61,6 

Não 1357 84,1 833 77,2 283 60,0 143 38,4 

Total 1614 100,0 1079 100,0 488 100,0 372 100,0 

Existência  
de filhos 
comuns 

Sim 100 6,2 86 8,0 81 16,6 - - 

Não 1514 93,8 993 92,0 407 83,4 - - 

Total 1614 100,0 1079 100,0 488 100,0 - - 

Homogamia 
etária 

Homogamia 1252 77,6 823 76,3 307 62,9 225 60,5 

Homem + velho 306 19,0 187 17,3 116 23,8 107 28,8 

Mulher + velha 56 3,5 69 6,4 65 13,3 40 10,8 

Total  1614 100,0 1079 100,0 488 100,0 372 100,0 

Homogamia 
educacional 

Homogamia 918 56,9 583 54,0 272 55,7 216 58,1 

Homem + habilitado 208 12,9 131 12,1 68 13,9 37 9,9 

Mulher + habilitada 488 30,2 365 33,8 146 29,9 101 27,2 

Ignorado - - - - 2 0,4 18 4,8 

Total  1614 100,0 1079 100,0 488 100,0 372 100,0 

 

Os casais compostos por um homem português e uma mulher angolana (Tabela 4) revelam 

características semelhantes ao tipo de casal anterior, nomeadamente, no aumento 

importante do peso de casamentos pelo civil (crescem de 37,5% em 1977 para 86% em 

2011), do predomínio do regime de comunhão de adquiridos (embora decrescente), do 

acréscimo relativo da coabitação (de 15,9% em 1997 para 61,6% em 2011), e do aumento 

de filhos em comum (6,2% em 1997 e 16,6% em 2006). De igual modo, a homogamia etária 

é predominante ao longo dos anos, embora haja um crescimento relativo do peso dos 

casos em que o homem é mais velho que a mulher (tal como nos casais de portuguesas-

angolanos). Por fim, a homogamia educacional é sempre a mais frequente, seguida da 

importância dos casos nos quais a mulher é mais habilitada que o marido.  
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7.4.2. Casais Portugueses-Moçambicanos 

7.4.2.1. Características dos cônjuges 

No que diz respeito aos casais de portugueses-moçambicanos, é importante destacar que, 

no que se refere ao estado civil, predominam em geral os cônjuges solteiros (tanto homens 

como mulheres) embora tenha havido um aumento de casamentos com divorciados/as 

(gráfico 1). No caso dos casais em que a mulher é portuguesa e o homem moçambicano, o 

peso das divorciadas aumentou de 5,3% em 1997 para 32,3% em 2011, enquanto o peso 

dos divorciados passou, respetivamente, de 9,8% para 32,3%. Nos casos em que o homem 

é português e a mulher moçambicana, verifica-se uma tendência ainda mais pronunciada, 

uma vez que os indivíduos solteiros diminuíram de 92,2% para 57,3% no caso das 

mulheres, e de 90,2% a 53% no caso dos homens. Consequentemente, o aumento de 

divorciados também registou um aumento correspondente: de 7,7% para 39,5% no caso 

das mulheres, e de 9,2% a 46,5% no caso dos homens. O peso dos indivíduos divorciados, 

tal como no tipo de casal anteriores, é bastante mais pronunciado nestes casos 

comparativamente a casais compostos por dois portugueses. No âmbito deste aumento 

expressivo da divorcialidade, observa-se um crescimento evidente, tal como nos casais 

luso-angolanos, dos filhos não comuns dentro do casal. De facto, nos casais formados por 

uma mulher portuguesa e um homem moçambicano os filhos não comuns aumentaram de 

9,1% em 1997 para 22,2% em 2006, sendo que nos casais em que o homem era português 

e a mulher moçambicana esse aumento se fez sentir de forma mais acentuada: de 11,5% 

em 1997 para 30,1% em 2006. 
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Gráfico 1: Estado civil dos cônjuges (1997, 2001, 2006 e 2011) 

1a) Mulher Portuguesa, Homem 
Moçambicano 

 

1b) Mulher Moçambicana, Homem Português 

 

 

No que se refere à média das idades dos cônjuges, verifica-se que nos casais que incluem 

mulheres portuguesas e homens moçambicanos (Gráfico 2a) se observa um aumento 

importante na média das idades ao casamento de ambos cônjuges (no caso dos homens de 

28,7 para 40,5; e no caso das mulheres de 26,6 a 35,7). No que se refere aos casais 

formados por homens portugueses e mulheres moçambicanas (gráfico 2b), também se 

regista um crescimento forte na média das idades ao casamento: os homens registaram 

um aumento de 29,2 para 43,3 anos, e as mulheres de 27,3 para 40,6 anos. Este aumento 

das idades médias ao casamento poderá estar relacionado com o peso elevado de 

casamentos entre divorciados. Mais ainda, tanto num tipo de casal como no outro observa-

se uma média de idades ao casamento mais elevada do que nos casais compostos por dois 

cônjuges portugueses. 
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Gráfico 2: Idade média dos cônjuges (1997, 2001, 2006 e 2011) 

2a) Mulher Portuguesa, Homem 
Moçambicano 

 

2b) ) Mulher Moçambicana, Homem 
Português 

 

 

A evolução do nível de escolaridade dos cônjuges segue, de um modo geral, a tendência 

observada para casais entre dois portugueses: diminuição do ensino básico e aumento do 

ensino superior. De forma específica, naqueles casais compostos por mulher portuguesa e 

homem moçambicano (gráfico 3a), destaca-se, no caso das mulheres, um decréscimo do 

peso do ensino básico de 37,2% para 27,3%; e no caso dos homens de 43,4% para 28,3%. 

Concomitantemente, verifica-se para os mesmos casais um aumento do ensino superior 

que se traduz num maior peso de escolarização para as mulheres (de 33,2% para 42,2%) e 

para os homens (25,6% para 36,4%). 

Nos casais compostos por um homem português e uma mulher moçambicana (gráfico 3b), 

regista-se uma diminuição mais ténue do peso do ensino básico no caso das mulheres (de 

27,7% para 22,7%) do que nos homens (de 43,4% para 28,3%); assim como uma subida 

menos pronunciada do peso do ensino superior (37,6% para 44,3% nas mulheres e de 

27,5% para 36,2% nos homens). 
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Gráfico 3: Escolaridade dos cônjuges (1997, 2001, 2006 e 2011) 

 

3a) Mulher Portuguesa, Homem Moçambicano 

 

3b) Mulher Moçambicana, Homem Português 

 
 

Quanto à condição perante o trabalho sublinha-se, quer no caso dos casais de mulheres 

portuguesas e homens moçambicanos (gráfico 4a), quer nos casais formados por homens 

portugueses e mulheres moçambicanas (gráfico 4b), o peso maioritário ao longo dos anos 

dos cônjuges empregados, e do peso mais expressivo de mulheres entre os não ativos. 

Gráfico 4: Condição perante o trabalho dos cônjuges (1997, 2001, 2006 e 2011) 

4a) Mulher Portuguesa, Homem Moçambicano 

 

4b) Mulher Moçambicana, Homem Português 
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Relativamente ao ramo de atividade em que se inserem estes cônjuges, verifica-se que 

naqueles casais constituídos por um homem português e uma mulher moçambicana, elas 

detêm atividades relacionadas à educação, saúde e ação social, e outras atividades e 

serviços; e eles encontram-se a exercer atividades associadas às indústrias 

transformadoras, comércio por grosso e retalho, administração pública e defesa e outras 

atividades e serviços (ver Anexo 7). Naqueles casais formados por uma mulher portuguesa 

e um homem moçambicano, no caso delas observa-se o predomínio de atividades 

relacionadas à administração pública, defesa, segurança social e educação, e eles nas 

indústrias transformadoras, na construção, no comércio por grosso e a retalho, e em 

atividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados a empresas (ver Anexo 8). 

Uma outra característica individual a salientar – situação na profissão -, revela a existência 

nos dois tipos de casal do peso maioritário dos indivíduos a trabalhar por conta de outrem, 

e do peso mais expressivo dos cônjuges masculinos (quer portugueses quer 

moçambicanos) a trabalhar por conta própria (gráfico 5a e 5b).  

Gráfico 5: Situação na Profissão dos cônjuges (1997, 2001, 2006, 2011) 

5a) Mulher Portuguesa, Homem Moçambicano 

 

5b) Mulher Moçambicana, Homem Português 
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Por fim, no que se refere à profissão desempenhada pelos nubentes, observam-se 

tendências semelhantes quer quando a mulher é portuguesa e o homem moçambicano 

(tabela 1a), quer quando o homem é português e a mulher moçambicana (tabela 1b).  

Como tal, existe no caso das mulheres um predomínio de profissões técnicas e profissionais 

de nível intermédio, de profissões administrativas e similares e de profissões intelectuais e 

científicas (com exceção de 2011). No caso dos homens, uma tendência semelhante, 

embora exista um maior peso de quadros superiores e dirigentes do que nas mulheres, 

assim como de operários, artífices e trabalhadores similares (com tendência a diminuir). 

Tabela 1a: Profissão dos cônjuges segundo o tipo de casal - Mulher Portuguesa e Homem 

Moçambicano (1997, 2001, 2006, 2011) - % 

Profissões 
1997 

M 
1997 

H 
2001 

M 
2001 

H 
2006 

M 
2006 

H 
2011 

M 
2011 

H 

Quadros Superiores Administração 
Pública, Dirigentes e Quadros 
superiores de empresas 

3,2 8,2 2,8 7,6 4,9 13,0 3,6 3,6 

Especialistas das Profissões 
Intelectuais e Científicas 

23,2 19,9 30,3 23,7 27,4 19,0 13,5 14,1 

Técnicos e Profissionais de Nível 
Intermédio 

9,1 12,2 11,8 17,2 15,9 19,0 21,4 23,4 

Pessoal Administrativo e Similares 19,0 11,8 19,3 11,5 20,5 12,1 18,2 13,5 

Pessoal dos Serviços e Similares 16,5 15,9 14,3 17,1 11,5 11,5 4,2 4,7 

Operários, artífices e trabalhadores 
similares 

5,7 18,3 3,8 11,9 4,0 13,0 3,6 11,5 

Trabalhadores não qualificados  
5,2 2,8 5,6 1,8 6,3 4,3 8,9 8,9 

Outros 
1,1 8,1 0,6 7,2 - 5,5 2,1 5,7 

Ignorado 
16,9 2,8 11,6 2,1 9,5 2,6 24,5 14,6 

TOTAL 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tabela 1b: Profissão dos cônjuges segundo o tipo de casal - Mulher Moçambicana e Homem 

Português (1997, 2001, 2006, 2011) - % 

Profissões 
1997 

M 
1997 

H 
2001 

M 
2001 

H 
2006 

M 
2006 

H 
2011 

M 
2011 

H 

Quadros Superiores Administração 
Pública, Dirigentes e Quadros 
superiores de empresas 

3,7 8,9 3,6 8,4 3,9 10,4 4,9 9,2 

Especialistas das Profissões 
Intelectuais e Científicas 

24,7 17,1 36,2 24,4 29,7 20,4 19,5 17,8 

Técnicos e Profissionais de Nível 
Intermédio 

9,6 12,0 8,7 13,5 16,1 14,0 15,1 16,2 

Pessoal Administrativo e Similares 22,5 13,8 19,8 12,5 17,2 16,1 20,5 11,4 

Pessoal dos Serviços e Similares 14,3 13,9 11,3 14,0 10,8 10,0 2,2 5,9 

Operários, artífices e trabalhadores 
similares 

2,2 20,5 2,9 14,4 2,9 12,5 2,7 5,9 

Trabalhadores não qualificados  
5,5 2,3 4,0 1,6 6,8 3,6 8,1 5,4 

Outros 
0,8 8,5 1,8 7,1 0,7 6,5 1,6 9,2 

Ignorado 
16,7 3,0 11,6 4,2 11,8 6,5 25,4 18,9 

TOTAL 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

7.4.2.2. Características do casal  

Analisemos agora as características inerentes ao casal, de forma a destacar a sua 

especificidade dentro dos casamentos binacionais observamos ao longo deste período. 

Assim, os casais compostos por uma mulher portuguesa e um homem moçambicano 

(tabela 2) registam um peso crescente dos casamentos civis (passam de 34,3% a 80,7%), e 

um predomínio de regime de bens em comunhão de adquiridos (com uma ligeira descida 

entre os anos assinalados).  
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Tabela 2: Caraterísticas dos casais – Mulher Portuguesa/Homem Moçambicano (1997-2011) 

Características do casal 
1997 2001 2006 2011 

N % N % N % N % 

Forma de 
celebração 

Civil 270 34,3 273 40,1 202 58,2 155 80,7 

Católica 518 65,7 407 59,8 145 41,8 36 18,8 

Ignorada - - - - - - 1 0,5 

Total 788 100,0 680 100,0 347 100,0 192 100,0 

Regime de 
bens 

Comunhão de 
adquiridos 

500 88,8 587 86,3 293 84,4 153 79,7 

Separação de bens 35 4,4 46 6,8 38 11,0 18 9,4 

Comunhão geral 53 6,7 47 6,9 15 4,3 6 3,1 

Outra - - - - 1 0,3 5 2,6 

Ignorado - - - - - - 10 5,2 

Total 788 100,0 680 100,0 347 100,0 192 100,0 

Coabitação 
Sim 107 13,6 118 17,4 101 29,1 122 63,5 

Não 681 86,4 562 82,6 246 70,9 70 36,5 

Total 788 100,0 680 100,0 347 100,0 192 100,0 

Existência  
de filhos 
comuns 

Sim 32 4,1 38 5,6 37 10,7 - - 

Não 756 95,9 642 94,4 310 89,3 - - 

Total 788 100,0 680 100,0 347 100,0 - - 

Homogamia 
etária 

Homogamia 625 79,3 509 74,9 216 62,2 100 52,1 

Homem + velho 138 17,5 159 23,4 117 33,7 85 44,3 

Mulher + velha 25 3,2 12 1,8 14 4,0 7 3,6 

Total  788 100,0 680 100,0 347 100,0 192 100,0 

Homogamia 
educacional 

Homogamia 433 54,9 393 57,8 202 58,2 108 56,3 

Homem + habilitado 144 18,3 101 14,9 43 12,4 35 18,2 

Mulher + habilitada 211 26,8 186 27,4 102 29,4 44 22,9 

Ignorado - - - - - - 5 2,6 

Total  788 100,0 680 100,0 347 100,0 192 100,0 

 

Por outro lado, e tal como nos casais de portugueses-angolanos destaca-se uma 

importante subida percentual das coabitações prévias ao casamento (de 13,6% para 

63,5%), assim como um aumento dos filhos comuns (de 4,1% para 10,7% em 2006). Por 

fim, no que concerne ao casamento entre iguais, regista-se um peso decrescente da 

homogamia etária e um consequente aumento do peso em que o homem é mais velho que 

a mulher (de 17,5% em 1997 passa para 44,3% em 2011). A homogamia educacional, tal 

como nos casamentos entre portugueses e angolanos, é predominante e mantém-se 

relativamente constante ao longo do tempo, seguida do peso dos casos nos quais a mulher 

é mais qualificada que o marido.  

No tipo de casal que inclui um homem português e uma mulher moçambicana (tabela 3), 

verificam-se as mesmas caraterísticas observadas anteriormente.  
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Tabela 3: Caraterísticas dos casais – Homem Português/Mulher Moçambicana (1997-2011) 

Características do casal 
1997 2001 2006 2011 

N % N % N % N % 

Forma de 
celebração 

Civil 269 36,7 239 43,5 193 69,2 163 88,1 

Católica 463 63,3 311 56,5 86 30,8 20 10,8 

Ignorada - - - - - - 2 1,1 

Total 732 100,0 550 100,0 279 100,0 185 100,0 

Regime de 
bens 

Comunhão de 
adquiridos 

651 88,9 466 84,7 222 79,6 130 70,3 

Separação de bens 41 5,6 55 10,0 41 14,7 23 12,4 

Comunhão geral 40 5,5 29 5,3 10 3,6 4 2,2 

Outra - - - - 6 2,2 2 1,1 

Ignorado - - - - - - 26 14,1 

Total 732 100,0 550 100,0 279 100,0 185 100,0 

Coabitação 
Sim 108 14,8 121 22,0 106 38,0 121 65,4 

Não 624 85,2 429 78,0 173 62,0 64 34,6 

Total 732 100,0 550 100,0 279 100,0 185 100,0 

Existência  
de filhos 
comuns 

Sim 28 3,8 34 6,2 31 11,1 - - 

Não 704 96,2 516 93,8 248 88,9 - - 

Total 732 100,0 550 100,0 279 100,0 - - 

Homogamia 
etária 

Homogamia 584 79,8 415 75,5 178 63,8 107 57,8 

Homem + velho 122 16,7 100 18,2 66 23,7 57 30,8 

Mulher + velha 26 3,6 35 6,4 35 12,5 21 11,4 

Total  732 100,0 550 100,0 279 100,0 185 100,0 

Homogamia 
educacional 

Homogamia 413 56,4 300 54,5 159 57,0 104 56,2 

Homem + habilitado 78 10,7 52 9,5 29 10,4 21 11,4 

Mulher + habilitada 241 32,9 198 36,0 91 32,6 51 27,6 

Ignorado - - - - - - 9 4,9 

Total  732 100,0 550 100,0 279 100,0 185 100,0 

 

 

 7.4.3. Casais Portugueses-Cabo-Verdianos 

7.4.3.1. Características dos cônjuges 

Considerando agora as características individuais dos casais compostos por portugueses e 

cabo-verdianos, podemos observar que, no que equivale ao estado civil anterior ao 

casamento, predomina maioritariamente o estado solteiro/a. Nas situações dos casais em 

que a mulher é portuguesa e o homem cabo-verdiano (gráfico 1a) observa-se um peso não 

inferior a 81% de mulheres solteiras e de 16% de divorciadas ao longo do tempo. No caso 

dos cônjuges cabo-verdianos incluídos nestes casais, o peso dos solteiros é sempre 

superior a 93% e dos divorciados oscilam entre 4-7%.  



90 

 

Naqueles casais onde o homem é português e a mulher cabo-verdiana a situação altera-se 

ligeiramente (gráfico 1b). De facto, o peso das mulheres solteiras é ligeiramente superior 

aos casais anteriores, e o peso das mulheres divorciadas é bastante inferior, oscilando 

entre 6,5% em 1997 e 7% em 2011. Contrariamente às mulheres, os homens portugueses 

incluídos nestes casais revelam um peso do estado de solteiro bastante mais baixo 

(oscilando entre 67,6% em 1997 e 70,4% em 2011), e do estado de divorciado bastante 

mais elevado (varia entre 29% em 1997 e 26,8% em 2011). 

Gráfico 1: Estado civil dos cônjuges (1997, 2001, 2006 e 2011) 

1a) Mulher Portuguesa e Homem Cabo-verdiano 

 

1b) Mulher Cabo-verdiana e Homem Português 

 

Relativamente à existência de filhos não comuns no interior destes casais, e tal como 

anteriormente foi referido para os casais luso-angolanos e luso-moçambicanos, também 

aqui se observa, em geral, um aumento de filhos vindos de uniões anteriores. No caso das 

uniões de uma mulher portuguesa e um homem cabo-verdiano verifica-se que já em 1997 

a existência de filhos não comuns era elevada - 23% - tendo aumentado para 39,7% em 

2006. Relativamente aos casais constituídos por um homem português e uma mulher cabo-

verdiana observa-se que esses valores, para o mesmo período, já detinham um peso 

assinalável, tendo crescido ligeiramente de 29% em 1997 para 33,3% em 2006.  

No que equivale à média das idades ao casamento, verifica-se que no que respeita aos 

casais em que a mulher é portuguesa e o cônjuge cabo-verdiano (gráfico 2a), a idade delas 

nunca se afasta muito dos 30 anos, enquanto as idades deles sofrem um decréscimo; de 35 
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anos em 1997 para 32,6 em 2011. Este padrão diverge das tendências etárias encontradas 

anteriormente, tanto nos casais binacionais como nos nacionais.  

Por outro lado, nos casais em que o cônjuge masculino é português e o feminino cabo-

verdiano (gráfico 2b), constata-se que as idades de uns e de outras apresentam um 

aumento ao longo do tempo (nos homens passa-se de uma média etária de 35,1 para 38,2, 

e nas mulheres de 28 para 33 anos). 

Gráfico 2: Idade média dos cônjuges (1997, 2001, 2006 e 2011) 

2a) Mulher Portuguesa e Homem Cabo-Verdiano 

 

2b) Mulher Cabo-Verdiana e Homem Português 

 

O grau de escolaridade destes cônjuges exige alguma explicação. Contrariamente aos 

padrões encontrados até aqui, quer em casais formados por portugueses e 

moçambicanos/angolanos, quer em casais compostos por dois cônjuges nacionais, o traço 

mais marcante dos casais portugueses-cabo-verdianos é o peso tão expressivo do nível de 

ensino básico e do peso reduzido do ensino superior. Mais concretamente, no caso dos 

casais em que a mulher é portuguesa e o marido cabo-verdiano (gráfico 3a), elas revelam 

um peso do ensino básico que decresce de 74,3% em 1997 para 61,9% em 2011, e eles de 

71,6% para 64,4%. Igualmente, existe um peso importante do ensino secundário, que no 

caso das portuguesas aumenta de 17,6% para 26,3% no mesmo período, e no caso dos 

cabo-verdianos de 20,3% para 31,4%.  

Naqueles casais em que o homem é português e a mulher cabo-verdiana (gráfico 3b), o 

peso do ensino básico ronda os 50% para um e outro cônjuge ao longo dos anos, sendo que 

o peso do ensino secundário não vai além dos 35% no caso delas, e dos 36% no caso deles 

(neste último com um aumento progressivo entre 1997 e 2011). 



92 

 

Gráfico 3: Escolaridade dos cônjuges (1997, 2001, 2006 e 2011) 

 

3a) Mulher Portuguesa e Homem Cabo-
verdiano 

 

3b) Mulher Cabo-verdiana e Homem 
Português 

 

Relativamente à condição perante o trabalho dos cônjuges, o padrão é semelhante quer 

num tipo de casal quer no outro. Em geral, predominam os indivíduos (homens e mulheres) 

empregados/as, seguidos de um peso considerável dos não ativos. Neste grupo, são 

sempre mais as mulheres (e mais as cabo-verdianas do que as portuguesas) as que 

apresentam valores mais elevados (gráficos 4a e 4b). 

Gráfico 4: Condição perante o trabalho dos cônjuges (1997, 2001, 2006 e 2011) 

4.a) Mulher Portuguesa e Homem Cabo-

verdiano
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4b) Mulher Cabo-verdiana e Homem 
Português 
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No que toca à situação na profissão (gráficos 5a e 5b), a grande maioria dos cônjuges 

(portugueses e cabo-verdianos, mulheres e homens) trabalha por conta de outrem. Por 

outro lado, os homens portugueses apresentam um peso muito mais expressivo do que os 

cabo-verdianos no trabalho por conta própria.  

Gráfico 5: Situação na Profissão dos cônjuges (1997, 2001, 2006, 2011) 

5.a) Mulher Portuguesa e Homem Cabo-

verdiano 
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5.b) Mulher Cabo-verdiana e Homem Português 
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Relativamente ao ramo de atividade no qual se inserem estes cônjuges, observa-se que nos 

casais formados por homens portugueses e mulheres cabo-verdianas o predomínio, para 

elas, é nas atividades relacionadas com comércio por grosso e retalho, alojamento e 

restauração, e em 2011, um peso importante em atividades das famílias empregadoras de 

pessoal doméstico e atividades de produção das famílias para uso próprio. No caso dos 

cônjuges masculinos as atividades predominantes são as associadas à construção, ao 

alojamento e à restauração e a outras atividades e serviços (Ver Anexo 9). Por outro lado, 

nos casais constituídos por mulher portuguesa e homem cabo-verdiano destacam-se, no 

caso delas, ramos de atividade relacionados com indústrias transformadoras, comércio por 

grosso e retalho, alojamento e restauração, e famílias com empregados domésticos. No 

caso dos cônjuges masculinos as atividades com um peso mais expressivo estão associadas, 

em sensivelmente metade dos casos, à construção (Ver Anexo 10). 
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Paralelamente ao ramo de atividade, se nos detivermos nas profissões desempenhadas por 

estes casais verifica-se que, no caso dos casais em que a mulher é portuguesa e o marido 

cabo-verdiano (tabela 1a), predominam no caso delas os trabalhos não qualificados e 

aqueles administrativos e relacionados com os serviços; enquanto no caso deles 

prevalecem profissões de operariado, artífices e similares (embora com peso decrescente 

ao longo dos anos). 

Nos casais em que o homem é português e a mulher cabo-verdiana (tabela 1b), observa-se 

o mesmo padrão para as mulheres (predomínio das profissões ligadas à administração, 

serviços e trabalhos não qualificados) e para os homens profissões relacionadas com o 

operariado e serviços. De notar ainda, o peso importante da categoria ‘ignorado’ que exige 

uma leitura cautelosa dos resultados. 

Tabela 1a: Profissão dos cônjuges segundo o tipo de casal Mulher Portuguesa e Homem Cabo-

verdiano (1997, 2001, 2006, 2011) - % 

Profissões 
1997 

M 
1997 

H 
2001 

M 
2001 

H 
2006 

M 
2006 

H 
2011 

M 
2011 

H 

Quadros Superiores Administração 
Pública, Dirigentes e Quadros 
superiores de empresas 

- 2,7 - - 1,6 0,8 0,8 - 

Especialistas das Profissões 
Intelectuais e Científicas 

6,8 6,8 6,1 10,2 8,7 5,6 2,4 1,6 

Técnicos e Profissionais de Nível 
Intermédio 

2,7 9,5 8,2 4,1 4,8 5,6 8,9 4,8 

Pessoal Administrativo e Similares 14,9 2,7 15,3 7,1 11,9 7,1 19,4 7,3 

Pessoal dos Serviços e Similares 13,5 10,8 21,4 7,1 14,3 7,1 8,1 5,6 

Operários, artífices e trabalhadores 
similares 

5,4 51,4 4,1 53,1 5,6 35,7 5,6 21,0 

Trabalhadores não qualificados  21,6 4,1 14,3 6,1 23,8 23,0 16,1 22,6 

Outros 
1,4 9,5 1,0 7,1 1,6 7,9 - 4,0 

Ignorado 
33,8 2,7 29,6 5,1 27,8 7,1 38,7 33,1 

TOTAL 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tabela 1b: Profissão dos cônjuges segundo o tipo de casal Mulher Cabo-verdiana e Homem 

Português (1997, 2001, 2006, 2011) - % 

Profissões 
1997 

M 
1997 

H 
2001 

M 
2001 

H 
2006 

M 
2006 

H 
2011 

M 
2011 

H 

Quadros Superiores Administração 
Pública, Dirigentes e Quadros 
superiores de empresas 

- 6,5 2,7 8,1 4,0 6,7 1,4 1,4 

Especialistas das Profissões 
Intelectuais e Científicas 

- 6,5 8,1 5,4 9,3 5,3 1,4 5,6 

Técnicos e Profissionais de Nível 
Intermédio 

- 3,2 2,7 8,1 10,7 6,7 8,5 5,6 

Pessoal Administrativo e Similares 19,4 9,7 8,1 8,1 18,7 13,3 22,5 11,3 

Pessoal dos Serviços e Similares 22,6 19,4 29,7 8,1 4,0 5,3 4,2 8,5 

Operários, artífices e trabalhadores 
similares 

3,2 29,0 5,4 35,1 16,0 26,7 1,4 19,7 

Trabalhadores não qualificados  16,1 3,2 8,1 2,7 1,3 13,3 14,1 12,7 

Outros 
- 19,4 - 5,4 - 14,7 5,6 15,5 

Ignorado 
38,7 3,2 35,1 18,9 36,0 8,0 40,8 19,7 

TOTAL 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

7.4.3.2. Características do casal  

Iremos agora deter-nos nas características do casal, de forma a salientar os aspetos mais 

representativos face a outros casamentos binacionais. Começando a análise pelos casais 

nos quais a mulher é portuguesa e o marido cabo-verdiano (tabela 3), verificamos que ao 

longo do período selecionado, houve um aumento crescente do casamento civil (em 2011 

representava já 94,4%) em detrimento do católico. O tipo de regime maioritariamente 

escolhido – comunhão de bens - não sofreu alterações, tendo registado sempre valores na 

ordem dos 87-88%. A coabitação prévia ao casamento, contrariamente aos casais entre 

portugueses, sempre apresentou um peso relativo elevado, tendo passado dos 45,9% em 

1997 para os 53,2% em 2011. A existência de filhos em comum não sofreu alterações entre 

1997 e 2006, tendo-se situado na ordem dos 25-28%.  

 

 

 



96 

 

Tabela 3: Caraterísticas dos casais – Mulher Portuguesa/Homem Cabo-verdiano (1997-2011) 

Características do casal 
1997 2001 2006 2011 

N % N % N % N % 

Forma de 
celebração 

Civil 49 66,2 78 79,6 110 87,3 117 94,4 

Católica 25 33,8 20 20,4 15 11,9 7 5,6 

Ignorada - - - - 1 0,8 - - 

Total 74 100,0 98 100,0 126 100,0 124 100,0 

Regime de 
bens 

Comunhão de 
adquiridos 

65 87,8 87 88,8 111 88,1 108 87,1 

Separação de bens 5 6,8 7 7,1 11 8,7 10 8,1 

Comunhão geral 4 5,4 4 4,1 3 2,4 6 4,8 

Outra - - - - 1 0,8 - - 

Ignorado - - - - - - - - 

Total 74 100,0 98 100,0 126 100,0 124 100,0 

Coabitação 
Sim 34 45,9 43 43,9 70 55,6 66 53,2 

Não 40 54,1 55 56,1 56 44,4 58 46,8 

Total 74 100,0 98 100,0 126 100,0 124 100,0 

Existência  
de filhos 
comuns 

Sim 21 28,4 25 25,5 33 26,2 - - 

Não 53 71,6 73 74,5 93 73,8 - - 

Total 74 100,0 98 100,0 126 100,0 - - 

Homogamia 
etária 

Homogamia 41 55,4 54 55,1 76 60,3 74 59,7 

Homem + velho 27 36,5 35 35,7 41 32,5 33 26,6 

Mulher + velha 6 8,1 9 9,2 9 7,1 17 13,7 

Total  74 100,0 98 100,0 126 100,0 124 100,0 

Homogamia 
educacional 

Homogamia 39 52,7 51 52,0 64 50,8 53 42,7 

Homem + habilitado 18 24,3 12 12,2 19 15,1 22 17,7 

Mulher + habilitada 17 23,0 35 35,7 43 34,1 43 34,7 

Ignorado - - - - - - 6 4,8 

Total  74 100,0 98 100,0 126 100,0 124 100,0 

 

Relativamente à homogamia etária observa-se um padrão semelhante aos casais 

anteriores (quer binacionais quer nacionais), uma vez que a maioria dos cônjuges casa com 

indivíduos da mesma idade: paralelamente, os casos nos quais o homem é mais velho do 

que a mulher também é expressivo, embora com peso decrescente ao longo dos anos 

considerados. Finalmente, a homogamia educacional também se verifica, dado que a 

maioria dos casais casa-se com parceiros com o mesmo nível de qualificações. De igual 

modo, e tal como nos casais entre cônjuges portugueses, existe um peso crescente dos 

casos nos quais a mulher é mais habilitada do que o marido. 
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Tabela 4: Caraterísticas dos casais – Homem Português/Mulher Cabo-verdiana (1997-2011) 

Características do casal 
1997 2001 2006 2011 

N % N % N % N % 

Forma de 
celebração 

Civil 23 74,2 27 73,0 71 94,7 66 93,0 

Católica 8 25,8 10 27,0 4 5,3 5 7,0 

Ignorada - - - - - - - - 

Total 31 100,0 37 100,0 75 100,0 71 100,0 

Regime de 
bens 

Comunhão de 
adquiridos 

27 87,1 30 81,1 61 81,3 58 81,7 

Separação de bens 2 6,5 5 35,3 13 17,3 5 7,0 

Comunhão geral 2 6,5 2 5,4 1 1,3 - - 

Outra - - - - - - - - 

Ignorado - - - - - - 8 11,3 

Total 31 100,0 37 100,0 75 100,0 71 100,0 

Coabitação 
Sim 13 41,9 24 64,9 42 56,0 49 69,0 

Não 18 58,1 13 35,1 33 44,0 22 31,0 

Total 31 100,0 37 100,0 75 100,0 71 100,0 

Existência  
de filhos 
comuns 

Sim 7 22,6 2 5,4 15 20,0 - - 

Não 24 77,4 35 94,6 60 80,0 - - 

Total 31 100,0 37 100,0 75 100,0 - - 

Homogamia 
etária 

Homogamia 17 54,8 21 56,8 45 60,0 35 49,3 

Homem + velho 11 35,5 12 32,4 27 36,0 31 43,7 

Mulher + velha 3 9,7 4 10,8 3 4,0 5 7,0 

Total  31 100,0 37 100,0 75 100,0 71 100,0 

Homogamia 
educacional 

Homogamia 17 54,8 15 40,5 38 50,7 33 46,5 

Homem + habilitado 10 32,3 7 18,9 16 21,3 17 23,9 

Mulher + habilitada 4 12,9 15 40,5 21 28,0 19 26,8 

Ignorado - - - - - - 2 2,8 

Total  31 100,0 37 100,0 75 100,0 71 100,0 

Examinando agora para as características dos casais formados por um homem português e 

uma mulher cabo-verdiana (tabela 4), constatamos que o perfil destes casais é semelhante 

ao anterior: um aumento expressivo do casamento pelo civil, em regime de comunhão de 

adquiridos, com uma presença crescente de coabitação anterior ao casamento (sendo que 

em 2011 representava 69% dos casos) e existência de filhos comuns em 20% dos casos. A 

homogamia etária é predominante até 2011, ano em que o peso dos casos em que o 

homem é mais velho do que a mulher assume valores muito próximos (se em 1997 

representavam 35,5% em 2011 eram já 43,7%). Finalmente, no que equivale à homogamia 

educacional observa-se que foi sempre predominante ao longo dos anos (embora com 

tendência a diminuir), e que paralelamente, os casos em que os homens eram mais 

habilitados do que as mulheres, e os casos em que as mulheres eram mais habilitadas que 

os homens tenderam a um equilíbrio em 2011 (cerca de 23,9% no primeiro caso, e 26,8% 

no segundo). 
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8. Tipos de casais binacionais 

8.1. Perfis de Casamentos Binacionais 

Considerando, agora em simultâneo, as várias origens anteriormente analisadas 

pretendeu-se responder à seguinte questão de investigação: existirão diferentes padrões 

nos casamentos em que estão envolvidos estes parceiros? Isto é, poder-se-á definir uma 

tipologia que, ao identificar características relacionadas entre si, nos permitam responder à 

pergunta “quem casa com quem?”. Com este objetivo, e privilegiando apenas o ano mais 

recente, ou seja, 2011, exploraram-se as associações entre um conjunto de indicadores já 

anteriormente apresentados (escalão etário, habilitações, estado civil anterior ao 

casamento, coabitação prévia ao casamento e origem do cônjuge, regime de bens e forma 

de celebração do matrimónio), através da realização de uma Análise de Correspondências 

Múltiplas (ACM).  

A análise das associações entre os indicadores apresentados permitiu identificar a 

existência de dois eixos estruturantes, sendo clara a identificação das variáveis mais 

importantes para a definição de cada um deles (Figura 1). 

Figura 1: Relação entre os indicadores 

                                            (medidas de discriminação) 
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Os indicadores estado civil e idade dos cônjuges, com contribuições entre os 12% e os 20%, 

associados à coabitação antes do casamento são os que mais discriminam na dimensão 1 

(Tabela 1). A idade é também um indicador importante na dimensão 2 (contribuindo com 

valores na ordem dos 11-12%), mas agora associado à origem dos cônjuges, (com 

contribuições na ordem dos 13-15%%) e às habilitações (com contribuições próximas dos 

20%). 

Tabela 1: Contribuição dos indicadores para as dimensões 

Indicadores Dimensão 1 Dimensão  2 

 Discriminação Contribuição (%) Discriminação Contribuição (%) 

Forma celebração 0,335 10,7 0,028 1,3 

Regime bens 0,025 0,8 0,100 4,5 

Coabitação anterior casamento 0,115 3,6 0,001 0,0 

Estado civil cônj. feminino 0,373 11,9 0,036 1,6 

Estado civil cônj. masculino 0,488 15,5 0,057 2,6 

Habilitações cônj feminino 0,106 3,4 0,433 19,6 

Habilitações cônj masculino 0,078 2,5 0,412 18,7 

Idade cônj. feminino 0,559 17,8 0,273 12,4 

Idade cônj. masculino 0,624 19,9 0,252 11,4 

País naturalidade cônj. feminino 0,266 8,5 0,279 12,6 

País naturalidade cônj. masculino 0,176 5,6 0,335 15,2 

Inércia
9
 0,286 0,201 

Variância explicada 8,4% 5,9% 

Alfa de Cronbach 0,750 0,601 

 

Ao analisar a articulação entre as duas dimensões, atendendo às posições relativas das 

várias categorias dos múltiplos indicadores, pudemos perceber a especificidade das suas 

relações e identificar configurações distintas ao nível do casamento entre cônjuges 

originários destes países (Figura 2). 

 

 

                                                           
9 Para avaliar a qualidade das dimensões, começa por se analisar a variância explicada por cada uma das dimensões. A 

inércia quantifica essa variância. A inércia varia entre 0 e 1, o que significa que quanto mais próximo de 1 estiver o seu valor 

mais variância é explicada pela dimensão. 
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Figura 2: Padrões de casamentos binacionais  

 

 

Como o plano evidencia, as associações e oposições das múltiplas categorias configuram a 

existência de três padrões de casamentos binacionais com características distintas:  

- Uma primeira configuração associa de forma privilegiada cônjuges anteriormente 

divorciados ou viúvos, com idades mais avançadas (35 ou mais anos) e habilitações 

baixas, que passaram por uma experiência de coabitação antes de avançarem para o 

casamento, cuja celebração é civil. É o padrão ao qual se encontra mais associado o 

regime de separação de bens. Em termos de países de origem dos cônjuges salientam-

se os originários de Angola, Moçambique, Ucrânia e Rússia, cuja proximidade no plano 

sugere uma tendência para casamentos entre congéneres (Padrão A). É importante 

referir que o posicionamento da categoria correspondente aos homens portugueses 

(junto à origem dos eixos) traduz o peso importante de casamentos em que o cônjuge 

masculino é português, associado não apenas a este padrão mas a todos. De salientar 

também a proximidade (no quadrante adjacente) a proximidade da categoria relativa 



101 

 

às mulheres brasileiras o que indica uma associação importante também a este 

perfil10. 

- Identificamos igualmente uma associação clara entre originários da UE15 ou da EU27 

(homens e mulheres), mas também entre homens destes países e mulheres 

portuguesas, idades intermédias (26 a 34 anos) e habilitações elevadas, não coabitação 

antes do casamento e celebração católica. É o padrão ao qual estão mais associados o 

regimes de comunhão geral de bens ou outro (Padrão B). 

- Por fim, uma configuração que remete para uniões em que estão envolvidos 

parceiros muito jovens (até 25 anos), anteriormente solteiros. Este ultimo grupo 

partilha com o anterior o facto de serem indivíduos para os quais este é o primeiro 

casamento e que não tinham passado por uma experiência de coabitação antes do 

casamento. Este é o perfil ao qual as habilitações de nível secundário estão mais 

associadas. Todavia, o posicionamento no plano, das categorias relativas ao ensino 

básico sugere que quer este perfil quer o primeiro são bastante marcados pelas baixas 

habilitações. Em termos de regime de bens é a comunhão de adquiridos o que lhe está 

mais associado. Na proximidade temos também os originários de Cabo Verde o que 

indicia uma partilha destas características (Padrão C).  

 

8.2. Uma Tipologia de Casamentos Binacionais 

Após a identificação de três padrões distintos nos casamentos binacionais em Portugal em 

2011, formalizou-se a tipologia classificando os indivíduos através de uma Análise de 

Clusters11.  

                                                           
10

 Note-se que a relativa proximidade das categorias homem português e mulher portuguesa não significa 

casamentos entre eles. Com efeito, aqui só estão contemplados casamentos ocorridos em 2011 em Portugal 

em que pelo menos um dos cônjuges não seja originário do nosso país. A proximidade das categorias deve-se 

ao facto de ambas estarem próximas da origem dos eixos o que significa uma associação privilegiada a todas 

as configurações detetadas no plano, isto é, em todos os perfis existe uma presença importante de 

portugueses (homens e mulheres), já que, como se viu em capítulos anteriores o casamento com um parceiro 

português é bastante comum.  
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A Figura 3 apresenta a projeção em suplementar dos três grupos constituídos, ficando bem 

evidente a correspondência entre as configurações encontradas via ACM e a tipologia pelo 

posicionamento dos três grupos nas nuvens de pontos que traduzem essas mesmas 

configurações. 

Figura 3: Tipos de casamento binacionais 

 

 

O cruzamento com as variáveis que serviram de input para a realização da ACM, 

possibilitou não apenas a validação dos padrões detetados pela leitura do plano como 

também descrever quantitativamente os diferentes tipos de casamento (Tabelas 2A a 2C). 

Foi também possível perceber quais os grupos mais homogâmicos, em termos etários, 

educacionais e de origem (Tabela 2D). 

                                                                                                                                                                                   
11

 As variáveis usadas como input para a classificação foram as quantificações dos objetos em cada dimensão 
(object scores). A solução de três grupos sugerida pela leitura do plano da ACM foi confirmada pela realização 
de uma Análise de Clusters hierárquica (utilizando o quadrado da distância euclidiana como medida de 
distância e como critério de aglomeração o método de Ward), após o que se seguiu a definição final por via 
do método k-means, otimizando assim a partição em três grupos (para mais desenvolvimentos técnicos ver 
Carvalho, 2008). 
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No Cluster 1, a quase totalidade dos casamentos teve uma celebração civil (98,3%), com 

comunhão de adquiridos (80,6%). Apesar de este ser o regime de bens predominante 

(como acontece também nos outros casos) este é o grupo onde o regime de separação de 

bens é mais relevante (16%) o que muito provavelmente está associado ao facto deste ser 

também o grupo mais sénior e aquele onde uma grande parte dos indivíduos vem já de 

experiências matrimoniais anteriores, muito possivelmente até com filhos, podendo-se 

colocar aqui as questões de heranças. Com efeito, 93% dos cônjuges masculinos e cerca de 

90% das mulheres têm idades superiores a 35 anos (dos quais 53,4% e 31,6%, 

respetivamente, têm 45 ou mais anos). Aproximadamente 71% das mulheres e mais de 

metade dos homens (51,5%) já tinham passado anteriormente por um casamento. É aliás o 

grupo onde o peso dos divorciados é mais elevado (bem como dos viúvos, apesar destes 

serem residuais em todos os clusters). 

Às idades mais avançadas dos indivíduos pertencentes a este grupo e ao facto de muitos 

deles já terem passado por experiências matrimoniais anteriores não deverá ser alheia a 

situação de ser também neste grupo onde se regista a percentagem mais elevada de casais 

que antes já viviam em casal (70,9%). 

Ainda possivelmente associado às idades mais elevadas, temos no cluster 1 um peso 

assinalável das habilitações baixas (em especial dos homens): cerca de 35% das mulheres 

tem o ensino básico, seguindo-se, com igual peso, o ensino secundário; no caso dos 

homens, quase metade (45,5%) tem o ensino básico e 33% o secundário. 

Sendo um grupo onde predominam as idades mais elevadas é, todavia, um grupo onde se 

registam muitos casamentos entre parceiros pertencentes a escalões etários diferentes. É 

aliás, o grupo onde a homogamia etária é mais baixa, sendo maioritárias as situações de 

casais em que o homem é mais velho (46,1%). Já no que às habilitações diz respeito, o mais 

frequente são os casamentos entre iguais (como em todos os grupos), com 55% dos casais 

nesta situação. 

Por fim, há que referir que relativamente às origens sobressaem neste cluster as mulheres 

brasileiras (35,8%), portuguesas (19,2%) e angolanas (14,3%) e homens portugueses 

(61,0%) e angolanos (13,5%). De referir ainda que, não sendo as naturalidades 
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predominantes, é neste grupo onde se regista o peso mais elevado de mulheres e homens 

provenientes de Angola, Moçambique, Rússia e Ucrânia. 

É o grupo mais exogâmico (quase 91% dos casais são constituídos por parceiros com 

origens distintas) e o tipo de casal mais comum é constituído por mulher brasileira e 

homem português (29,5%), seguindo-se (mas com um peso bastante inferior) os 

casamentos entre mulheres angolanas e homens portugueses (9,7%) e homens angolanos 

e mulheres portuguesas (7,3%).  

O cluster 2 tem características bem distintas do anterior começando logo no tipo de 

celebração do casamento, já que é o grupo onde é mais elevado o peso do casamento 

católico (48,4%). São casais onde na grande maioria das situações os cônjuges eram 

anteriormente solteiros (95,9% dos homens e 93,4% das mulheres) que não viveram 

anteriormente em coabitação (57,0%). Não sendo o grupo mais jovem é mais jovem do que 

o cluster 1, com uma concentração elevada nas idades entre os 26 e os 34 anos. Em 

situação claramente oposta à do grupo 1 este é o cluster mais habilitado, em especial no 

caso das mulheres, sendo que quase 70% têm o ensino superior. Nos homens este valor é 

de cerca de 52%. Este é um grupo que se diferencia dos restantes por ser o grupo mais 

homogâmico em termos educacionais (63,1%) e etários (76,2%). Já no que se refere às 

origens dos cônjuges, também aqui predomina claramente, tal como no grupo 1, a 

exogamia (90,5%).  

Todavia, se partilham com o grupo anterior um elevado nível de exogamia, já as origens 

destes casais são diferentes. Predominam os portugueses (mulheres: 43,3%; homens: 

39,6%) e os provenientes de países da UE15 (mulheres: 27,2%; homens: 31,2%). Há que 

referir ainda o facto de ser este o grupo onde é mais elevado o peso dos originários dos 

novos países que integram a UE27, ainda que com valores absolutamente residuais. 

Atendendo às origens e ao nível de exogamia, não é de estranhar que os tipos de casais 

mais comuns sejam constituídos por mulheres portuguesas e homens da UE15 (22,0%) e 

mulheres da UE15 e homens portugueses (19,0%). 

O cluster 3 é, tal como o grupo 1, constituído por uma maioria clara de casais cuja união 

teve uma celebração civil (82,5%), em regime de comunhão de adquiridos (95,3%). Mas 
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esta é uma das poucas semelhanças entre os dois grupos. Ao contrário do grupo 1, este é o 

grupo mais jovem, em especial no caso das mulheres, em que 46% têm até 25 anos e 

38,7% entre 26 e 34 anos. Nos homens 28,7% têm no máximo 25 anos e 50,0% entre 26 e 

34 anos. Apesar da sua juventude e de anteriormente serem na quase totalidade solteiros 

(cerca de 97% em ambos os casos), mais de metade dos casais deste grupo (51,6%) tinham 

coabitado anteriormente ao casamento. 

Apesar da juventude dos seus elementos, este é o cluster menos habilitado. Quer nas 

mulheres quer nos homens o nível de ensino mais frequente é o básico (47,7% e 60,3%, 

respetivamente). 

É um grupo marcado pela homogamia etária (64,%) e educacional (55,0%). Uma 

característica distintiva deste cluster é o facto de, apesar de serem predominantes os casais 

exogâmicos, este ser o grupo onde é mais elevado o peso das uniões entre indivíduos com 

origens iguais (21,8%). Em termos de origens são casais onde as naturalidades mais 

relevantes são o Brasil e Portugal. No caso das mulheres 35,2% são brasileiras e 25,5% 

portuguesas; o caso dos homens é ao contrário, com 45,0% de portugueses e 22,1% de 

brasileiras. É ainda de salientar o facto de este ser o grupo onde a percentagem de cabo-

verdianos é mais relevante, como aliás era sugerido pelo plano da ACM (9,5% de mulheres 

e 11,6% de homens). Com um peso algo importante surgem também neste grupo os 

originários da UE15 (mulheres: 11,5%; homens: 6,9%). 

O tipo de casal mais frequente neste cluster é constituído por mulher brasileira e homem 

português (19,8%). Dado o peso da endogamia, não é de estranhar a percentagem 

assinalável de casais em que ambos são brasileiros (13,2%) ou cabo-verdianos (6,8%). O 

casamento entre uma portuguesa e um brasileiro tem ainda relevância neste grupo (7,5%) 

bem como os casamentos envolvendo indivíduos da UE15, em que 9,5% são entre homens 

portugueses e mulheres da UE15 e 5,4% entre homens da UE15 e mulheres portuguesas. 
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Tabela 2a: Perfil dos clusters 

 C1 C2 C3 

N % N % N % 

Forma celebração 

Civil 2681 98,3 1693 51,6 2596 85,2 

Católica 45 1,7 1590 48,4 450 14,8 

Total 2726 100,0 3283 100,0 3046 100,0 

Regime bens 

Comunhão adquiridos 1933 80,6 2688 81,7 2901 95,3 
Separação 383 16,0 332 10,1 85 2,8 
Comunhão geral 16 ,7 94 2,9 37 1,2 
Outra 67 2,8 176 5,3 20 ,7 
Total 2399 100,0 3290 100,0 3043 100,0 

Coabitação prévia 
Sim 1936 70,9 1418 43,0 1579 51,6 
Não 794 29,1 1876 57,0 1482 48,4 
Total 2730 100,0 3294 100,0 3061 100,0 

Estado civil cônj. feminino 

Solteiro 1252 45,9 3145 95,5 2833 92,6 
Viúvo 72 2,6 0 ,0 8 ,3 
Divorciado 1406 51,5 149 4,5 220 7,2 
Total 2730 100,0 3294 100,0 3061 100,0 

Estado civil cônj. masculino 

Solteiro 763 27,9 3076 93,4 2836 92,6 
Viúvo 94 3,4 4 ,1 5 ,2 

Divorciado 1873 68,6 214 6,5 220 7,2 

Total 2730 100,0 3294 100,0 3061 100,0 

 

Tabela 2B: Perfil dos clusters (continuação) 

 C1 C2 C3 

N % N % N % 

Habilitações cônj feminino 

Ensino básico 920 35,2 156 4,9 1409 47,7 

Ens.secundário 926 35,4 822 25,7 1367 46,3 

Ensino superior 770 29,4 2226 69,5 178 6,0 

Total 2616 100,0 3204 100,0 2954 100,0 

Habilitações cônj masculino 

Ensino básico 1191 45,5 403 12,6 1784 60,3 
Ens.secundário 862 32,9 1148 35,8 1089 36,8 
Ensino superior 564 21,6 1655 51,6 84 2,8 
Total 2617 100,0 3206 100,0 2957 100,0 

Idade cônj. feminino 

<=25 anos 30 1,1 269 8,2 1407 46,0 
26-34 anos 533 19,5 2519 76,5 1184 38,7 
35-44 anos 1305 47,8 496 15,1 396 12,9 
>=45 anos 862 31,6 10 ,3 74 2,4 
Total 2730 100,0 3294 100,0 3061 100,0 

Idade cônj. masculino 

<=25 anos 5 ,2 82 2,5 880 28,7 
26-34 anos 184 6,7 2309 70,1 1531 50,0 

35-44 anos 1082 39,6 864 26,2 538 17,6 

>=45 anos 1459 53,4 39 1,2 112 3,7 

Total 2730 100,0 3294 100,0 3061 100,0 
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Tabela 2C: Perfil dos clusters (continuação) 

 C1 C2 C3 

N % N % N % 

País naturalidade cônj. feminino 

Portugal 525 19,2 1431 43,4 781 25,5 

Brasil 977 35,8 213 6,5 1077 35,2 

Angola 391 14,3 127 3,9 74 2,4 

Cabo Verde 21 ,8 3 ,1 302 9,9 

Moçambique 187 6,8 52 1,6 22 ,7 

Rússia 55 2,0 56 1,7 18 ,6 

Ucrânia 72 2,6 28 ,9 42 1,4 

UE15 251 9,2 895 27,2 353 11,5 

NewUE27 17 ,6 68 2,1 9 ,3 

Outros 234 8,6 421 12,8 383 12,5 

Total 2730 100,0 3294 100,0 3061 100,0 

País naturalidade cônj. masculino 

Portugal 1664 61,0 1306 39,6 1378 45,0 

Brasil 112 4,1 152 4,6 678 22,1 

Angola 368 13,5 198 6,0 92 3,0 

Cabo Verde 18 ,7 2 ,1 354 11,6 

Moçambique 165 6,0 117 3,6 28 ,9 

Rússia 24 ,9 34 1,0 12 ,4 

Ucrânia 41 1,5 19 ,6 27 ,9 

UE15 207 7,6 1029 31,2 210 6,9 

NewUE27 8 ,3 14 ,4 9 ,3 

Outros 123 4,5 423 12,8 273 8,9 

Total 2730 100,0 3294 100,0 3061 100,0 

 

Tabela 2D: Perfil dos clusters (continuação) 

 C1 C2 C3 

N % N % N % 

Homogamia etária 

Homogamia 1226 44,9 2510 76,2 1982 64,8 

Homem mais velho 1259 46,1 640 19,4 795 26,0 

Mulher mais velha 245 9,0 144 4,4 284 9,3 

Total 2730 100,0 3294 100,0 3061 100,0 

Homogamia educacional  

Homogamia  1437 55,0 2021 63,1 1624 55,0 

Homem + habilitado 366 14,0 261 8,1 401 13,6 

Mulher + habilitada 809 31,0 922 28,8 927 31,4 

Total 2612 100,0 3204 100,0 2952 100,0 

Casamento Exogâmico 

Não 248 9,1 312 9,5 667 21,8 

Sim 2482 90,9 2982 90,5 2394 78,2 

Total 2730 100,0 3294 100,0 3061 100,0 
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9. Conclusão 

Este projeto pretendia colmatar uma lacuna existente em Portugal ao analisar a evolução e 

os perfis de casamentos binacionais registados no país desde 1977 a 2011. Para tal, foram 

analisados os micro-dados dos casamentos anuais recolhidos pelo INE, de forma a perceber 

a especificidade deste fenómeno face aos casamentos ocorridos entre dois nacionais de 

Portugal. Foram examinados os casamentos entre portugueses (homens e mulheres) e 

cidadãos nacionais de alguns dos grupos de imigrantes mais representativos no nosso país: 

brasileiros, europeus da UE15 e da UE27, europeus de Leste (ucranianos, russos), e 

africanos (angolanos, moçambicanos e cabo-verdianos).  

Assim, a resposta às várias questões de investigação definidas inicialmente, podem ser 

resumidas nos seguintes pontos: 

1) Em geral, a tendência conjugal das comunidades imigrantes analisadas é a do casamento 

fora do grupo de origem (exogamia) e maioritariamente com parceiros portugueses.  

2) Os níveis de exogamia diferem segundo os distintos grupos étnicos: por um lado, os 

grupos de imigrantes mais propensos à exogamia provêm tanto de fluxos imigratórios mais 

antigos (Moçambique) como mais recentes (UE27). Por outro lado, os imigrantes menos 

propensos à exogamia também incluem imigrantes de fluxos imigratórios mais antigos e há 

muito estabelecidos no nosso país - os cabo-verdianos. 

3) Existem diferenças nos tipos de casamentos binacionais segundo o sexo dos cônjuges e o 

país de origem: as mulheres portuguesas casam-se mais (do que os homens portugueses) 

com homens cabo-verdianos e europeus da UE27. Por seu lado, os homens portugueses 

casam-se mais (do que as mulheres portuguesas) com mulheres brasileiras, russas, 

ucranianas e europeias da UE15. 

4) Os casamentos binacionais - tal como os nacionais entre dois portugueses - são 

estruturados, de um modo geral, segundo recursos educativos e etários semelhantes. Ou 

seja, estes casais tendem na sua maioria, a casar-se dentro de grupos com níveis 

educativos (homogamia educacional) e etários (homogamia etária) iguais. 
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5) Existem três tipos de casamentos binacionais em Portugal, sendo que a tipologia 

encontrada aponta para a existência de perfis diferenciados: a) um grupo de cônjuges mais 

velhos, divorciados, com maior peso de coabitação, com menos tendência para a 

homogamia etária (homens mais velhos) e educacional, e com naturalidades 

predominantes de Angola, Moçambique, Rússia e Ucrânia; b) um segundo grupo casado 

sobretudo pelo civil, solteiros à data do casamento, sem coabitação prévia, mais 

habilitados, com forte presença da homogamia educacional e etária, e com naturalidades 

de países da UE15, UE27 e de Portugal; e c)um último grupo formado por cônjuges casados 

pelo civil, mais jovens, com experiência prévia de coabitação, menos habilitados, e com 

predomínio de naturalidades do Brasil, Cabo-Verde e Portugal.  

Por último, é importante mencionar que o acervo de dados sociodemográficos produzidos 

no âmbito deste relatório pretende servir para futuras investigações e para aprofundar 

certas dimensões não incluídas nos objetivos deste estudo. Mais do que um fim em si, 

pretende-se que os dados expostos ao longo destas páginas contribuam para suscitar 

futuras questões e ir mais além no conhecimento dos casais e das famílias binacionais em 

Portugal. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Homem Português – Mulher UE15 (1997, 2001 E 2006) 

 1997 
M 

1997 
H 

2001 
M 

2001 
H 

2006 
M 

2006 
H 

Agricultura, Produção animal, Caça e Silvicultura 0,3 3,9 0,5 2,7 0,9 2,5 

Pesca 0,1 0,6 0,1 0,2 0,2 0,1 

Indústrias Extrativas 32,6 0,3 26,0 0,4 13,3 0,7 

Indústrias Transformadoras 0,1 24,9 0,1 20,6 0,4 15,9 

 Produção e distribuição de eletricidade, gás e água 1,6 0,6 1,9 0,5 2,4 1,1 

Construção 24,1 24,8 19,5 25,6 13,9 19,6 

Comércio por grosso e a retalho: reparação de veículos e 
de bens de uso pessoal e doméstico 

6,2 17,8 4,4 15,6 5,2 13,6 

Alojamento e restauração 0,9 4,2 2,1 4,0 3,3 3,9 

Transportes, armazenagem e comunicações 1,6 4,0 1,9 4,7 5,0 6,2 

Atividades financeiras 9,3 2,2 13,7 1,5 11,9 4,3 

Atividades imobil, alugueres e serv. prest em empresas 2,3 4,4 4,4 9,4 5,9 8,0 

Administração pública, defesa e seg. social obrigatória 11,6 6,1 13,8 7,8 18,5 8,5 

Educação 5,1 3,6 6,3 3,4 10,8 6,6 

Saúde e Ação Social 2,6 1,0 2,5 2,1 7,1 3,9 

Outras atividades de serviços coletivos, sociais e pessoais 1,6 1,6 2,7 1,4 1,4 5,0 

Famílias com empregados domésticos 0,3 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 

Organismos internacionais e outras instituições 
extraterritoriais 

0,1 3,9 0,5 2,7 0,9 0,1 
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Homem Português- Mulher UE15 (2011) 

 
2011 

M 
2011 

H 

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 1,3 2,7 

Indústrias extrativas 0,6 1,0 

Indústrias transformadoras 7,7 10,0 

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 0,3 2,0 

Captação, tratam. e distrib. de água; saneamento, resíduos e despoluição 0,2 0,8 

Construção 1,8 20,4 

Comércio p/ grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e 
motociclos 

9,7 7,9 

Transportes e armazenagem 1,7 4,5 

Alojamento, restauração e similares 8,7 5,3 

Atividades de informação e de comunicação 3,2 3,7 

Atividades financeiras e de seguros 5,0 3,3 

Atividades imobiliárias 1,8 2,1 

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 3,9 3,0 

Atividades administrativas e dos serviços de apoio 3,0 1,9 

Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória 2,9 5,7 

Educação 14,6 6,0 

Atividades de saúde humana e apoio  social 11,8 3,9 

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas 1,3 1,1 

Outras atividades de serviços 19,4 14,3 

Atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico e atividades de 

produção das  famílias para uso próprio 

1,1 0,4 
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ANEXO 2 

 

Homem Português – Mulher UE27 (1997, 2001 E 2006) 

 1997 
M 

1997 
H 

2001 
M 

2001 
H 

2006 
M 

2006 
H 

Agricultura, Produção animal, Caça e Silvicultura --- 8,3 7,4 10,0 4,2 3,4 

Pesca --- --- --- --- --- 0,8 

Indústrias Extrativas --- --- --- --- --- 0,8 

Indústrias Transformadoras 28,6 --- 3,7 6,0 15,5 16,9 

 Produção e distribuição de eletricidade, gás e água --- --- --- --- 2,8 2,5 

Construção --- 16,7 3,7 8,0 --- 23,7 

Comércio por grosso e a retalho: reparação de veículos e 
de bens de uso pessoal e doméstico 

14,3 16,7 22,2 16,0 14,1 10,2 

Alojamento e restauração 14,3 16,7 25,9 26,0 22,5 9,3 

Transportes, armazenagem e comunicações --- --- --- 4,0 1,4 6,8 

Atividades financeiras --- --- --- 2,0 4,2 4,2 

Atividades imobil, alugueres e serv. prest em empresas --- 16,7 14,8 12,0 9,9 4,2 

Administração pública, defesa e seg. social obrigatória --- --- 3,7 4,0 --- 5,9 

Educação 14,3 8,3 11,1 4,0 4,2 1,7 

Saúde e Ação Social 28,6 8,3 --- 2,0 1,4 1,7 

Outras atividades de serviços coletivos, sociais e pessoais --- 8,3 7,4 6,0 11,3 6,8 

Famílias com empregados domésticos --- --- --- --- 8,5 0,8 

Organismos internacionais e outr instituiç. extraterritoriais --- --- --- 
 

--- --- 3,4 
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Homem Português- Mulher UE27 (2011) 

 
2011 

M 
2011 

H 

Agricultura, produção animal, caça,  floresta e pesca 7,1 4,1 

Indústrias extrativas --- 1,4 

Indústrias transformadoras --- 2,7 

Eletricidade, gás, vapor,  água quente e fria e ar frio 1,8 4,1 

Captação, tratam  e distrib de água; saneamento,  g. resíduos e despoluição --- 16,2 

Construção --- 4,1 

Comércio p/ grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e 
motociclos 

3,6 4,1 

Transportes e armazenagem 3,6 8,1 

Alojamento, restauração e similares 14,3 4,1 

Atividades de informação e de comunicação 5,4 9,5 

Atividades financeiras e de seguros 8,9 4,1 

Atividades imobiliárias 1,8 9,5 

Atividades de consultoria,  científicas, técnicas e similares 7,1 2,7 

Atividades administrativas e dos serviços de apoio 8,9 2,7 

Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória  4,1 

Educação 7,1 1,4 

Atividades de saúde humana e apoio  social 10,7 17,6 

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas --- 4,1 

Outras atividades de serviços 17,9 1,4 

Atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico e atividades de 
produção das  famílias para uso próprio 

1,8 --- 
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ANEXO 3 

 

Mulher Portuguesa-Homem UE15 (1997, 2001 E 2006) 

 1997 
M 

1997 H 2001 
M 

2001 
H 

2006 
M 

2006 
H 

Agricultura, Produção animal, Caça e Silvicultura 0,9 3,1 0,7 2,4 0,5 1,5 

Pesca 0,1 0,3 29,3 0,1 0,3 0,1 

Indústrias Extrativas 0,1 0,6 0,1 0,2 14,2 0,1 

Indústrias Transformadoras 38,1 24,5 2,0 21,2 0,3 17,2 

 Produção e distribuição de eletricidade, gás e água 0,2 0,8 19,2 0,9 3,1 1,2 

Construção 1,1 22,6 5,6 20,4 16,5 18,4 

Comércio por grosso e a retalho: reparação de veículos e 
de bens de uso pessoal e doméstico 

18,1 18,8 1,3 16,6 5,8 11,8 

Alojamento e restauração 7,3 6,4 2,5 4,1 1,6 4,6 

Transportes, armazenagem e comunicações 1,4 3,9 12,7 4,6 5,3 5,8 

Atividades financeiras 1,4 1,8 5,2 2,2 11,0 3,6 

Atividades imobil, alugueres e serv. prest em empresas 8,7 5,3 11,5 11,6 5,2 11,1 

Administração pública, defesa e seg. social obrigatória 3,6 6,1 5,9 8,2 15,0 8,4 

Educação 9,9 3,5 2,1 4,4 12,0 6,1 

Saúde e Ação Social 5,6 1,3 1,8 2,0 7,6 4,7 

Outras atividades de serviços coletivos, sociais e pessoais 1,7 1,1 0,7 1,1 1,3 4,9 

Famílias com empregados domésticos 1,9 0,1 29,3 2,4 0,4 0,1 

Organismos internacionais e outr instituiç. extraterritoriais 0,1 3,1 0,1 0,1 0,5 0,5 
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 Mulher Portuguesa – Homem UE15 (2011) 

 
2011 

M 
2011 

H 

Agricultura, produção animal, caça,  floresta e pesca 1,4 1,3 

Indústrias extrativas 0,6 1,5 

Indústrias transformadoras 6,8 8,7 

Eletricidade, gás, vapor,  água quente e fria e ar frio 0,5 1,8 

Captação, tratam  e distrib de água; saneamento,  g. resíduos e despoluição 0,6 0,8 

Construção 3,1 14,8 

Comércio p/ grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e 
motociclos 

10,1 5,7 

Transportes e armazenagem 1,1 4,6 

Alojamento, restauração e similares 7,8 7,5 

Atividades de informação e de comunicação 2,3 4,4 

Atividades financeiras e de seguros 2,9 4,4 

Atividades imobiliárias 3,4 2,9 

Atividades de consultoria,  científicas, técnicas e similares 6,1 4,5 

Atividades administrativas e dos serviços de apoio 2,4 1,5 

Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória 2,9 4,9 

Educação 14,1 8,4 

Atividades de saúde humana e apoio  social 12,7 5,8 

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas 1,2 1,7 

Outras atividades de serviços 19,1 14,7 

Atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico e atividades de 

produção das  famílias para uso próprio 

1,0 0,2 
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ANEXO 4 

 

Mulher Portuguesa – Homem UE27 (1997, 2001 E 2006) 

 1997 
M 

1997 
H 

2001 
M 

2001 
H 

2006 
M 

2006 
H 

Agricultura, Produção animal, Caça e Silvicultura --- --- --- --- 7,5 6,8 

Pesca --- --- 6,7 5,0 10,0 --- 

Indústrias Extrativas --- --- --- --- 2,5 --- 

Indústrias Transformadoras 7,7 20,0 6,7 10,0 15,0 11,4 

 Produção e distribuição de eletricidade, gás e água --- --- --- --- 10,0 --- 

Construção --- 20,0 6,7 55,0 5,0 36,4 

Comércio por grosso e a retalho: reparação de veículos e 
de bens de uso pessoal e doméstico 

30,8 13,3 20,0 5,0 2,5 6,8 

Alojamento e restauração 7,7 6,7 6,7 15,0 17,5 11,4 

Transportes, armazenagem e comunicações 7,7 --- 13,3 5,0 10,0 2,3 

Atividades financeiras 15,4 13,3 --- --- 5,0 2,3 

Atividades imobil, alugueres e serv. prest em empresas --- 13,3 6,7 5,0 5,0 9,1 

Administração pública, defesa e seg. social obrigatória 7,7 6,7 --- --- 2,5 4,5 

Educação 7,7 --- 13,3 --- 5,0 --- 

Saúde e Ação Social --- 6,7 13,3 --- 2,5 2,3 

Outras atividades de serviços coletivos, sociais e pessoais 15,4 --- --- --- 7,5 4,5 

Famílias com empregados domésticos --- --- 6,7 --- 5,0 --- 

Organismos internacionais e outr instituiç. extraterritoriais --- --- --- --- 2,5 2,3 
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Mulher portuguesa- Homem UE27 (2011) 

 
2011 
M 

2011 
H 

Agricultura, produção animal, caça,  floresta e pesca --- --- 

Indústrias extrativas --- --- 

Indústrias transformadoras 11,1 10,0 

Eletricidade, gás, vapor,  água quente e fria e ar frio --- --- 

Captação, tratam  e distrib de água; saneamento,  g. resíduos e despoluição --- 10,0 

Construção 22,2 30,0 

Comércio p/ grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e 
motociclos 11,1 20,0 

Transportes e armazenagem --- 10,0 

Alojamento, restauração e similares 11,1 --- 

Atividades de informação e de comunicação --- 10,0 

Atividades financeiras e de seguros 11,1 --- 

Atividades imobiliárias --- --- 

Atividades de consultoria,  científicas, técnicas e similares --- --- 

Atividades administrativas e dos serviços de apoio --- --- 

Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória --- --- 

Educação --- --- 

Atividades de saúde humana e apoio  social 11,1 --- 

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas --- 10,0 

Outras atividades de serviços 22,2 --- 

Atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico e atividades de 
produção das  famílias para uso próprio --- --- 
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ANEXO 5 

 

Homem Português –Mulher Angolana 

 

Homem Português – Mulher angolana (1997, 2001 e 2006) 

 1997 
M 

1997 
H 

2001 
M 

2001 
H 

2006 
M 

2006 
H 

Agricultura, Produção animal, Caça e Silvicultura 0,8 2,3 0,5 1,6 0,7 0,9 

Pesca 13,8 0,4 0,1 0,3 --- 0,7 

Indústrias Extrativas 0,1 0,1 9,6 0,1 --- --- 

Indústrias Transformadoras 1,6 17,9 0,1 16,3 4,8 12,4 

 Produção e distribuição de eletricidade, gás e água 21,2 0,8 1,7 1,4 --- ,9 

Construção 7,3 12,0 17,4 9,2 1,7 13,1 

Comércio por grosso e a retalho: reparação de veículos e 
de bens de uso pessoal e doméstico 

1,7 20,6 4,4 17,1 13,3 11,8 

Alojamento e restauração 3,9 5,3 3,0 3,4 6,8 6,1 

Transportes, armazenagem e comunicações 13,4 5,7 5,7 6,3 2,9 8,7 

Atividades financeiras 6,0 4,1 18,0 5,3 7,0 3,7 

Atividades imobil, alugueres e serv. prest em empresas 17,3 10,9 --- 16,5 14,0 10,7 

Administração pública, defesa e seg. social obrigatória 9,6 8,9 10,3 11,1 7,7 12,4 

Educação 1,8 5,5 15,2 5,3 16,7 5,2 

Saúde e Ação Social 0,8 2,7 8,9 3,8 12,6 4,4 

Outras atividades de serviços coletivos, sociais e pessoais 13,8 2,6 2,9 2,3 10,4 8,7 

Famílias com empregados domésticos 0,1 0,1 2,1 --- 1,2 0,4 

Organismos internacionais e outr instituiç. extraterritoriais 1,5 --- --- --- --- --- 
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Homem Português- Mulher angolana (2011) 

 
2011 

M 
2011 

H 

Agricultura, produção animal, caça,  floresta e pesca 0,4 0,7 

Indústrias extrativas 0,4 1,4 

Indústrias transformadoras 3,5 6,8 

Eletricidade, gás, vapor,  água quente e fria e ar frio --- 2,1 

Captação, tratam  e distrib de água; saneamento,  g. resíduos e despoluição --- 0,7 

Construção 3,9 11,8 

Comércio p/ grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e 
motociclos 

9,0 8,9 

Transportes e armazenagem 1,6 6,8 

Alojamento, restauração e similares 5,1 6,4 

Atividades de informação e de comunicação 2,7 4,3 

Atividades financeiras e de seguros 4,3 6,1 

Atividades imobiliárias 4,3 3,2 

Atividades de consultoria,  científicas, técnicas e similares 5,1 5,4 

Atividades administrativas e dos serviços de apoio 3,5 3,2 

Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória 7,5 6,4 

Educação 13,3 4,6 

Atividades de saúde humana e apoio  social 11,0 5,0 

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas 1,2 0,4 

Outras atividades de serviços 20,8 15,4 

Atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico e atividades de 
produção das  famílias para uso próprio 

2,4 0,4 
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ANEXO 6 

 

Mulher Portuguesa – Homem angolano (1997, 2001 e 2006) 

 1997 
M 

1997 
H 

2001 
M 

2001 
H 

2006 
M 

2006 
H 

Agricultura, Produção animal, Caça e Silvicultura 
0,8 2,3 0,7 1,4 

0,4 1,3 

Pesca 
18,6 0,4 --- 0,2 

--- --- 

Indústrias Extrativas 
0,2 19,0 --- 0,2 

--- --- 

Indústrias Transformadoras 1,9 0,6 13,1 15,3 8,4 9,3 

 Produção e distribuição de eletricidade, gás e água 21,8 13,8 --- 0,7 0,4 1,5 

Construção 6,2 19,7 2,2 11,4 2,4 15,3 

Comércio por grosso e a retalho: reparação de veículos e 
de bens de uso pessoal e doméstico 1,4 4,7 17,7 16,9 13,6 11,6 

Alojamento e restauração 3,8 4,7 5,6 5,2 5,0 4,2 

Transportes, armazenagem e comunicações 10,9 4,3 3,5 5,5 3,3 7,9 

Atividades financeiras 5,8 8,7 4,9 4,7 6,4 6,4 

Atividades imobil, alugueres e serv. prest em empresas 16,5 11,1 15,3 17,1 13,6 13,0 

Administração pública, defesa e seg. social obrigatória 8,0 5,9 7,1 9,0 9,2 10,6 

Educação 2,6 2,3 16,7 5,2 16,9 6,9 

Saúde e Ação Social 1,7 3,2 9,0 3,7 11,0 4,4 

Outras atividades de serviços coletivos, sociais e pessoais --- 1,5 3,0 3,4 7,9 7,1 

Famílias com empregados domésticos --- 0,2 1,2 0,1 1,3 --- 

Organismos internacionais e outr instituiç. extraterritoriais --- 0,1 --- --- 0,4 0,5 
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Mulher portuguesa- Homem angolano (2011) 

 
2011 

M 
2011 

H 

Agricultura, produção animal, caça,  floresta e pesca 1,0 0,9 

Indústrias extrativas 0,3 1,5 

Indústrias transformadoras 2,3 4,6 

Eletricidade, gás, vapor,  água quente e fria e ar frio --- 1,2 

Captação, tratam  e distrib de água; saneamento,  g. resíduos e despoluição --- 0,9 

Construção 4,0 12,3 
Comércio p/ grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e 
motociclos 10,6 8,3 

Transportes e armazenagem 1,0 4,6 

Alojamento, restauração e similares 8,9 8,3 

Atividades de informação e de comunicação 0,3 4,0 

Atividades financeiras e de seguros 5,0 6,2 

Atividades imobiliárias 2,0 2,5 

Atividades de consultoria,  científicas, técnicas e similares 4,0 4,9 

Atividades administrativas e dos serviços de apoio 5,6 2,8 

Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória 3,0 6,8 

Educação 15,2 6,2 

Atividades de saúde humana e apoio  social 10,9 3,1 

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas 2,3 2,8 

Outras atividades de serviços 21,8 17,0 

Atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico e atividades de 

produção das  famílias para uso próprio 
2,0 0,9 
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ANEXO 7 

 

Homem Português – Mulher moçambicana (1997, 2001, 2006) 

 
1997 

M 
1997 

H 
2001 

M 
2001 

H 
2006 

M 
2006 

H 

Agricultura, Produção animal, Caça e Silvicultura 1,0 2,0 0,2 0,4 0,4 1,1 

Pesca 11,4 0,3 0,2 0,2 --- 0,4 

Indústrias Extrativas 0,3 15,6 9,3 0,2 0,4 0,4 

Indústrias Transformadoras 1,7 1,3 2,3 13,1 7,4 12,3 

 Produção e distribuição de eletricidade, gás e água 19,1 13,1 14,2 0,4 --- 1,9 

Construção 4,9 18,9 1,9 10,5 1,6 9,6 

Comércio por grosso e a retalho: reparação de veículos e 
de bens de uso pessoal e doméstico 

2,8 3,3 3,3 16,9 11,9 15,3 

Alojamento e restauração 5,7 5,6 6,0 3,4 3,7 2,3 

Transportes, armazenagem e comunicações 17,6 6,1 17,9 4,9 3,3 9,2 

Atividades financeiras 7,0 12,0 10,7 5,9 3,7 6,5 

Atividades imobil, alugueres e serv. prest em empresas 15,7 10,8 18,6 19,4 8,2 8,0 

Administração pública, defesa e seg. social obrigatória 9,4 5,2 10,7 11,0 10,3 9,2 

Educação 2,3 3,0 18,6 7,2 21,0 8,0 

Saúde e Ação Social 1,0 2,7 10,7 3,6 14,0 6,9 

Outras atividades de serviços coletivos, sociais e pessoais --- 2,0 3,7 2,7 11,5 8,4 

Famílias com empregados domésticos --- --- 1,0 0,2 2,5 --- 

Organismos internacionais e outr instituiç. extraterritoriais --- --- --- --- --- 0,4 
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 Homem Português – Mulher moçambicana (2011) 

 
2011 

M 
2011 

H 

Agricultura, produção animal, caça,  floresta e pesca 0,7 2,1 

Indústrias extrativas --- 0,7 

Indústrias transformadoras 2,9 4,8 

Eletricidade, gás, vapor,  água quente e fria e ar frio --- 1,4 

Captação, tratam  e distrib de água; saneamento,  g. resíduos e despoluição --- 1,4 

Construção 2,9 4,1 

Comércio p/ grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e 
motociclos 

8,6 8,3 

Transportes e armazenagem 2,1 5,5 

Alojamento, restauração e similares 5,7 2,8 

Atividades de informação e de comunicação 2,1 2,8 

Atividades financeiras e de seguros 5,7 8,3 

Atividades imobiliárias 4,3 2,8 

Atividades de consultoria,  científicas, técnicas e similares 8,6 7,6 

Atividades administrativas e dos serviços de apoio 3,6 4,1 

Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória 6,4 10,3 

Educação 15,0 7,6 

Atividades de saúde humana e apoio  social 9,3 4,8 

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas 3,6 2,8 

Outras atividades de serviços 17,1 17,9 

Atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico e atividades de 
produção das  famílias para uso próprio 

1,4 ---- 
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ANEXO 8 

 

Mulher Portuguesa – Homem Moçambicano (1997, 2001 e 2006) 

 1997 
M 

1997 
H 

2001 
M 

2001 
H 

2006 
M 

2006 
H 

Agricultura, Produção animal, Caça e Silvicultura 1,3 1,3 0,7 1,4 0,3 2,1 

Pesca 0,1 --- 0,2 --- 0,3 0,3 

Indústrias Extrativas 16,0 0,1 --- --- --- --- 

Indústrias Transformadoras 0,7 16,0 11,0 13,1 6,8 12,8 

 Produção e distribuição de eletricidade, gás e água 11,0 0,7 --- 0,9 0,3 1,5 

Construção 20,7 11,0 2,7 8,8 2,6 9,8 

Comércio por grosso e a retalho: reparação de veículos e 
de bens de uso pessoal e doméstico 

3,7 20,7 16,4 16,6 12,9 9,8 

Alojamento e restauração 5,0 3,7 4,4 2,7 6,8 4,5 

Transportes, armazenagem e comunicações 4,8 5,0 3,2 6,5 2,6 9,2 

Atividades financeiras 12,7 4,8 5,1 6,2 5,1 7,4 

Atividades imobil, alugueres e serv. prest em empresas 1,3 12,7 17,9 20,4 12,9 13,6 

Administração pública, defesa e seg. social obrigatória 11,4 11,4 9,6 11,3 9,0 11,6 

Educação 6,9 6,9 15,9 6,0 18,0 8,3 

Saúde e Ação Social 3,2 3,2 8,6 3,0 12,5 4,5 

Outras atividades de serviços coletivos, sociais e pessoais 2,5 2,5 3,5 3,0 8,7 4,7 

Famílias com empregados domésticos --- --- 1,0 --- 1,3 --- 

Organismos internacionais e outr instituiç. extraterritoriais --- --- --- --- --- --- 
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Mulher Portuguesa – Homem Moçambicano (2011) 

 
2011 

M 
2011 

H 
Agricultura, produção animal, caça,  floresta e pesca 0,7 --- 

Indústrias extrativas --- 1,3 

Indústrias transformadoras 4,9 5,1 

Eletricidade, gás, vapor,  água quente e fria e ar frio --- 1,3 

Captação, tratam  e distrib de água; saneamento,  g. resíduos e despoluição --- --- 

Construção 0,7 10,2 
Comércio p/ grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e 
motociclos 5,6 5,1 

Transportes e armazenagem 2,1 4,5 

Alojamento, restauração e similares 6,3 3,8 

Atividades de informação e de comunicação 5,6 4,5 

Atividades financeiras e de seguros 3,5 3,8 

Atividades imobiliárias 1,4 3,8 

Atividades de consultoria,  científicas, técnicas e similares 7,6 8,9 

Atividades administrativas e dos serviços de apoio 2,8 1,9 

Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória 8,3 8,9 

Educação 11,1 5,7 

Atividades de saúde humana e apoio  social 8,3 4,5 

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas 1,4 1,3 

Outras atividades de serviços 27,1 24,2 

Atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico e atividades de 
produção das  famílias para uso próprio 2,8 1,3 
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ANEXO 9 

 

Homem Português – Mulher Cabo-verdiana (1997, 2001 e 2006) 

 1997 
M 

1997 
H 

2001 
M 

2001 
H 

2006 
M 

2006 
H 

Agricultura, Produção animal, Caça e Silvicultura --- 10,0 --- --- --- --- 

Pesca --- 3,3  --- --- --- --- 

Indústrias Extrativas --- --- --- --- --- --- 

Indústrias Transformadoras 21,1 13,3 16,7 3,3 4,3 10,1 

 Produção e distribuição de eletricidade, gás e água --- 6,7 4,2 --- --- --- 

Construção --- 23,3 --- 43,3 4,3 36,2 

Comércio por grosso e a retalho: reparação de veículos e 
de bens de uso pessoal e doméstico 

21,1 
3,3 

29,2 
13,3 19,6 5,8 

Alojamento e restauração 10,5 13,3 12,5 3,3 17,4 10,1 

Transportes, armazenagem e comunicações 5,3 6,7 4,2 6,7 2,2 10,1 

Atividades financeiras 5,3 3,3 --- --- 2,2 2,9 

Atividades imobil, alugueres e serv. prest em empresas 15,8 3,3 25,0 13,3 10,9 4,3 

Administração pública, defesa e seg. social obrigatória 5,3 13,3 --- 6,7 2,2 8,7 

Educação --- --- --- --- 10,9 4,3 

Saúde e Ação Social 10,5 --- 4,2 6,7 8,7 4,3 

Outras atividades de serviços coletivos, sociais e pessoais --- --- 4,2 --- 8,7 2,9 

Famílias com empregados domésticos 5,3 --- --- 3,3 8,7 --- 

Organismos internacionais e outr instituiç. extraterritoriais --- --- --- --- --- --- 
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Homem Português- Mulher Cabo-verdiana (2011) 

 
2011 

M 
2011 

H 

Agricultura, produção animal, caça,  floresta e pesca 4,5 1,8 

Indústrias extrativas --- 1,8 

Indústrias transformadoras 2,3 5,5 

Eletricidade, gás, vapor,  água quente e fria e ar frio --- --- 

Captação, tratam  e distrib de água; saneamento,  g. resíduos e despoluição --- 1,8 

Construção --- 21,8 

Comércio p/ grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e 
motociclos 

2,3 3,6 

Transportes e armazenagem 2,3 3,6 

Alojamento, restauração e similares 20,5 16,4 

Atividades de informação e de comunicação 2,3 3,6 

Atividades financeiras e de seguros 4,5 --- 

Atividades imobiliárias 2,3 3,6 

Atividades de consultoria,  científicas, técnicas e similares 2,3 3,6 

Atividades administrativas e dos serviços de apoio --- 1,8 

Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória --- 1,8 

Educação --- --- 

Atividades de saúde humana e apoio  social 4,5 3,6 

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas 4,5 3,6 

Outras atividades de serviços --- 21,8 

Atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico e atividades de 
produção das  famílias para uso próprio 

11,4 --- 
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ANEXO 10 

 

Mulher Portuguesa – Homem Cabo-verdiano (1997, 2001 e 2006) 

 1997 
M 

1997 
H 

2001 
M 

2001 
H 

2006 
M 

2006 
H 

Agricultura, Produção animal, Caça e Silvicultura --- --- 1,5 --- 1,1 --- 

Pesca --- 1,4 --- --- --- 1,8 

Indústrias Extrativas --- --- --- --- --- --- 

Indústrias Transformadoras 18,4 15,3 5,9 12,1 13,6 11,4 

 Produção e distribuição de eletricidade, gás e água --- --- --- --- --- --- 

Construção --- 41,7 2,9 48,4 1,1 48,2 

Comércio por grosso e a retalho: reparação de veículos e 
de bens de uso pessoal e doméstico 

18,4 11,1 20,6 6,6 17,0 10,5 

Alojamento e restauração 14,3 6,9 16,2 3,3 15,9 4,4 

Transportes, armazenagem e comunicações 6,1 8,3 1,5 5,5 1,1 6,1 

Atividades financeiras --- --- 5,9 1,1 1,1 --- 

Atividades imobil, alugueres e serv. prest em empresas 16,3 4,2 8,8 14,3 9,1 4,1 

Administração pública, defesa e seg. social obrigatória 6,1 5,6 4,4 5,5 2,3 0,9 

Educação 12,2 1,4 8,8 1,1 5,7 2,6 

Saúde e Ação Social 4,1 --- 8,8 1,1 9,1 2,6 

Outras atividades de serviços coletivos, sociais e pessoais 2,0 4,2 1,5 1,1 12,5 6,1 

Famílias com empregados domésticos 12,2 --- 11,8 --- 10,2 0,9 

Organismos internacionais e outr instituiç. extraterritoriais --- --- 1,5 --- --- --- 
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Mulher Portuguesa – Homem Cabo-verdiano (2011) 

 
2011 

M 
2011 

H 

Agricultura, produção animal, caça,  floresta e pesca --- 1,2 

Indústrias extrativas --- --- 

Indústrias transformadoras 1,2 --- 

Eletricidade, gás, vapor,  água quente e fria e ar frio --- --- 

Captação, tratam  e distrib de água; saneamento,  g. resíduos e despoluição --- --- 

Construção 1,2 44,6 

Comércio p/ grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e 
motociclos 

14,8 8,4 

Transportes e armazenagem 1,2 4,8 

Alojamento, restauração e similares 17,3 4,8 

Atividades de informação e de comunicação 2,5 2,4 

Atividades financeiras e de seguros 1,2 1,2 

Atividades imobiliárias 1,2 3,6 

Atividades de consultoria,  científicas, técnicas e similares 2,5 1,2 

Atividades administrativas e dos serviços de apoio --- 2,4 

Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória --- --- 

Educação 12,3 2,4 

Atividades de saúde humana e apoio  social 4,9 2,4 

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas 3,7 3,6 

Outras atividades de serviços 23,5 12,0 

Atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico e atividades de 
produção das  famílias para uso próprio 

12,3 4,8 
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