Portugal é a maior comunidade est
rangeira em São Paulo
A cidade de São Paulo recebe anualmente milhões de turistas de diferentes nacionalidades. Os últimos dados
coletados pelo Sistema Nacional de Cadastro e Registro Estrangeiro (Sincre) e organizados pelo Observatório de
Turismo e Eventos(OTE), núcleo de estudos e pesquisas da empresa municipal São Paulo Turismo (SPTuris),
comprovam a afirmativa e revelam as quinze maiores comunidades estrangeiras residentes na capital.
Formada por uma pluralidade de comunidades estrangeiras, a metrópole paulista abriga pessoas dos mais
diferentes lugares, desde Portugal a Kabardino Balkaria. O topo da lista é ocupado pela comunidade portuguesa
(100.855 pessoas), seguida da boliviana (53.235), da japonesa (47.317), italiana (33.388), espanhola (26.496) e
chinesa (24.914).Vale ressaltar que os números correspondem aos imigrantes estrangeiros que vivem na
metrópole de modo permanente, sem incluir os descendentes.
Para o secretário municipal para Assuntos de Turismo e presidente da SPTuris, Wilson Poit, os dados
comprovam as características da metrópole, que é diversa, multicultural e acolhedora. “As diferentes
nacionalidades que vivem aqui podem ser percebidas pelas manifestações artísticas, festas populares, pelos
bairros característicos e por toda a diversidade que compõe São Paulo. De modo geral, a nossa cidade é
formada por um pouco de cada país”, diz Poit.
O infográfico ainda mostrou algumas particularidades. A população de São Paulo também conta com moradores
de Liechtenstein (principado localizado no centro da Europa), Benin (região ocidental da África), Mianmar (sul da
Ásia), Lesoto (África Austral) e Kabardino Balkaria (divisão federal da Federação Russa). Até mesmo um dos
países que possuem as menores populações do mundo, San Marino, tem um residente na cidade de São Paulo.
Além disso, mais de mil e duzentas pessoas destituídas de qualquer nacionalidade e três pessoas sem
nacionalidade definida moram na capital.
Principais emissores:
1. Argentina – 339.756
2. U.A – 298.808
3. Chile – 141.642
4. Alemanha – 106.301
5. França – 83.654
6. Colômbia – 79.036
7. Itália – 77.224
8. Inglaterra – 75.974
9. Espanha – 71.308
10. Venezuela – 65.343
11. México – 61.984
12. Uruguai – 56.555
13. Portugal – 50.132
14. Peru – 49.810
15. Bolívia – 48.446
Principais comunidades:
1. Portugal – 100.855
2. Bolívia – 53.235
3. Japão – 47.317
4. Itália – 33.388
5. Espanha – 26.496
6. China – 24.914
7. Coréia do Sul – 16.979

8. Argentina – 13.816
9. Alemanha – 9.751
10. Chile – 9.449
11. U.A – 8.475
12. França – 6.749
13. Líbano – 6.672
14. Peru – 6.160
15. Paraguai – 5.504
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