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SINOPSE

O presente estudo “A migração no contexto das relações entre a União Europeia e a América 
Latina e Caraíbas” foi elaborado a convite da Comissão dos Assuntos Externos do Parlamento 
Europeu (EXPO/B/AFET/2009/19). O projecto foi coordenado pelo Programa América Latina 
do Centro de Estudos Internacionais em Barcelona (CIDOB) sob a direcção de Anna Ayuso, 
Líder do Projecto, e Gemma Pinyol, Coordenadora do Programa Migrações do CIDOB, que 
interveio como organizadora dos conteúdos. Mariana Foglia, assistente de investigação do 
CIDOB, redigiu o relatório final em colaboração com as coordenadoras do Projecto de 
Investigação1.

Previamente à elaboração do relatório, realizaram-se 10 estudos2 com conteúdos específicos, 
que tinham sido encomendados a especialistas de reconhecida experiência e competência em 
matéria de migração. Participaram como autores: Anna Ayuso, Lorenzo Cachón, Mariana 
Foglia, Susanne Gratius, Florencio Gudiño, José Luis Ibánez, David Moya, Gemma Pinyol, 
Andrés Solimano, Laura Tedesco, Pamela Urrutia e Alejandro do Valle.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Os fluxos migratórios entre a União Europeia (UE) e a América Latina e Caraíbas (ALC) têm 
uma continuidade histórica e assumem características próprias em diferentes períodos. É 
possível identificar um sistema migratório transatlântico desde a época da colonização, com 
dinâmicas específicas que tiveram as suas repercussões na construção das sociedades em 
ambos os continentes. Nos últimos anos, este processo atingiu um ponto de inflexão devido ao 
aumento assinalável da migração latino-americana para a UE, que se concentrou 
particularmente em Espanha e noutros países do sul da Europa. A relevância destes 
movimentos de pessoas levou a que na agenda política e nos espaços de diálogo e 
cooperação entre ambas as regiões se desse cada vez mais atenção aos temas migratórios. 
De acordo com a Declaração de Lima, adoptada na V Cimeira UE-ALC de 2008, esta decidiu 
institucionalizar o diálogo político em matéria de migração entre a UE e ALC, atendendo assim 
às recomendações do Parlamento Europeu e da Assembleia Parlamentar 
Euro-Latino-Americana. 

Para abordar o complexo fenómeno das migrações, o presente estudo expõe, em primeiro 
lugar, uma visão geral das dinâmicas migratórias entre as duas regiões e analisa as respostas 
políticas para a gestão de um fenómeno que tem repercussões importantes tanto nas 
sociedades de destino como nos países de origem. Seguidamente, apresenta uma panorâmica 
dos quadros de cooperação internacional, regional e bilateral na AL e uma análise dos 
principais instrumentos da política europeia em matéria de migração e da sua aplicação na 
ALC, assim como da coerência de outras políticas conexas. Por último, faz uma análise das 
bases do diálogo político estruturado sobre migrações recentemente iniciado entre a UE e 
                                               
1 Agradece-se a Juan Carlos Triviño, Assistente do Programa América Latina do CIDOB, a sua colaboração na 
pesquisa de informação para o relatório final.
2 Nos anexos figura uma lista dos estudos específicos encomendados aos respectivos autores.
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ALC. A partir dessa análise e em resposta aos requisitos expressos no convite, formulam-se 
recomendações e propostas de acção específicas que permitam apoiar a actividade do Grupo 
de Trabalho para as Migrações da Assembleia Parlamentar EuroLat criado em Fevereiro de 
2009, assim como a das comissões do Parlamento Europeu que se ocupam do fenómeno 
migratório.

O diálogo sobre migração entre a América Latina e a Europa não parte do zero, antes se 
insere num longo historial de cooperação entre as duas regiões. Em primeiro lugar, o próprio 
diálogo político é o resultado de dinâmicas migratórias partilhadas desde há mais de 
quinhentos anos, o qual constitui o acervo comum da associação bi-regional. Em segundo 
lugar, insere-se nos objectivos da associação bi-regional definida há dez anos na primeira 
Cimeira UE-ALC no Rio de Janeiro a fim de promover a livre circulação de bens e serviços e, 
futuramente, a circulação de pessoas. 

Apesar da sensibilidade do tema, ou precisamente por isso, as migrações não têm sido uma 
prioridade na agenda do diálogo ALC-UE. Uma explicação para tal é a concentração da 
imigração latino-americana na UE, a qual, pelo facto de não afectar todos os países da mesma 
maneira, gera poucos incentivos nos países não implicados. No entanto, por um lado, os 
progressos que se estão a realizar no sentido de uma política comum em matéria de migração 
têm tido um impacto nas relações migratórias que exige um diálogo comum, e, por outro lado, 
na própria América Latina também se está a desenhar uma agenda migratória baseada em 
diálogos regionais e sub-regionais. Estas duas circunstâncias, conjuntamente com a dimensão 
que o fenómeno adquiriu, impulsionam uma convergência das agendas que se inscreve no 
âmbito de uma agenda global da governança das migrações e que ao mesmo tempo se 
enquadra nos diálogos especializados em matéria de migração encetados com outras regiões. 
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1. REFORÇAR O DIÁLOGO E A COOPERAÇÃO ALC-UE EM MATÉRIA DE MIGRAÇÃO

a. Contribuir para a agenda global das migrações
As relações de cooperação entre a UE e a ALC em matéria de migração devem 
desenvolver-se no âmbito de um quadro global que é proporcionado pelos trabalhos da 
Organização das Nações Unidas e dos seus organismos especializados, nomeadamente a 
OIT e o PNUD, assim como da OIM. Esta última oferece programas de apoio aos Estados para 
ajudarem os migrantes, disponibilizando informação e ajuda humanitária, e faz um 
acompanhamento das dinâmicas do fenómeno, que deveria ser reforçado como instrumento 
para uma melhor compreensão das dimensões e do alcance dos fluxos internacionais de 
pessoas. A OIT proporciona um quadro normativo básico e a referência internacional das 
normas básicas de direito e proporciona instâncias de controlo internacional do cumprimento 
dos compromissos. Além disso, juntamente com o PNUD, promove uma agenda do trabalho 
digno, a qual, por seu turno, se insere na agenda global de desenvolvimento coordenada pelo 
PNUD. Acresce ainda que a própria ONU adoptou em 1990 a Convenção Internacional sobre a 
Protecção de Todos os Trabalhadores Migrantes e seus Familiares que constitui uma 
referência internacional apesar da sua reduzida taxa de ratificação.

Os países da UE e da ALC podem contribuir para o fortalecimento da agenda global de 
migrações adoptando os compromissos internacionais. Presentemente, o nível de ratificação 
das convenções em vigor é irregular, e o acompanhamento da sua aplicação é-o ainda mais. 
Também é preciso um maior compromisso em relação aos objectivos da agenda social do 
trabalho digno e aos Objectivos do Milénio que o incorporaram na sua agenda. Na concepção 
das agendas de coesão social nacionais e regionais deve incluir-se a protecção dos direitos 
dos trabalhadores migrantes como parte integrante do direito individual ao trabalho e do direito 
colectivo ao desenvolvimento. Por outro lado, as instituições referidas devem ser envolvidas no 
diálogo bi-regional e participar nas acções e programas de cooperação que se elaborarem, em 
função das suas capacidades e das vantagens comparativas que oferecem. Uma fórmula 
adequada de cooperação é a cooperação multi-bilateral, que implica a participação –
juntamente com a Comissão Europeia e os países emissores da ALC – de instituições 
multilaterais que acrescentem à equação a sua experiência e os seus recursos técnicos. Um 
exemplo concreto é o projecto da OIT nos países da Região Andina, denominado “Reforço 
institucional em matéria de migração a fim de contribuir para o desenvolvimento dos países da 
região andina” (MIGRANDINA).

Outro espaço para coordenar o diálogo tem a ver com a liberalização dos serviços que está a 
ser objecto de negociações no âmbito do GATT e que além disso requer uma atenção especial 
nas negociações dos acordos de associação.

b. Coordenar as agendas regionais e bi-regionais

Dada a importância que a migração intra-regional na ALC assume actualmente, elaborou-se 
uma agenda migratória que inclui acordos, compromissos e instrumentos para a gestão das 
migrações aos níveis regional (no quadro da OEA e das cimeiras ibero-americanas), sub-
regional (como o Processo Puebla e a Conferência Sul-Americana de Migrações) e bilateral
(acordos bilaterais sobre migração celebrados entre os países da região e extra-regionais). Os 
processos de integração sub-regional, apesar dos problemas e dificuldades que a sua 
consolidação comporta, também têm abordado o tema da migração. Estes processos de 
diálogo e de coordenação incipiente no domínio das migrações na região são relativamente 
ignorados pela UE, não obstante o aumento dos fluxos transatlânticos e a ênfase que é dada a 
questões como a coesão social para a aliança estratégica entre as duas regiões. Deveria 
haver uma coordenação entre o diálogo euro-latino-americano e o ibero-americano, por forma 
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a concertar posições e avançar para um plano de acção conjunto. Neste contexto, poderia 
avançar-se na linha inaugurada em Abril de 2008 com a realização do I Fórum 
Ibero-Americano sobre Migração e Desenvolvimento: unidos pelas migrações, que foi 
organizado pela CEPAL, pela OIM e pela SEGIB e que teve lugar em Cuenca (Equador).

Seria importante, portanto, encontrar mecanismos para ligar os diferentes espaços de diálogo 
e cooperação sobre migrações, através do envio de observadores (as Cimeiras UE-ALC e as 
Cimeiras das Américas) ou de acções comuns (integrando, por exemplo, as conferências 
migratórias ibero-americanas com o diálogo euro-latino-americano sobre migração). A 
experiência revela, contudo, a existência de uma importante fragilidade institucional na região,
que leva a que muitas das declarações e acordos de alto nível não cheguem a ter aplicação 
prática. Falta inclusivamente informação que permita conhecer o panorama regional da 
regulação das migrações. O diálogo sobre migrações pode contribuir para melhorar o 
conhecimento e analisar os resultados da experiência nas duas regiões, por forma a identificar 
as boas práticas em matéria de liberalização da circulação de pessoas e serviços, em 
particular nos processos de integração regional em curso.

c. Potenciar a cooperação UE-ALC em matéria de migração

As migrações internacionais comportam relações entre dois ou mais Estados, o que implica 
uma responsabilidade partilhada. Só uma cooperação eficaz entre os países implicados nos 
fluxos migratórios permite garantir a protecção dos direitos dos migrantes, mantendo a 
legalidade e a segurança, ao mesmo tempo que se potencia a migração como motor de 
desenvolvimento, tanto nas economias de destino como nas de origem. Daí, portanto, a 
necessidade de uma governança das migrações que inclua simultaneamente a cooperação 
bilateral, a cooperação regional e a cooperação a nível mundial para gerir os fluxos 
migratórios. É importante acompanhar a evolução das diferentes variáveis que configuram os 
fluxos humanos e económicos entre as duas regiões de modo a identificar os principais 
desafios e traçar as políticas adequadas. É necessário melhorar a qualidade dos dados 
disponíveis, por forma a obter uma informação susceptível de ser objecto de estudos 
sequenciais e comparativos que avaliem os efeitos produzidos em cada país e que sejam 
diferenciados por regiões, mas que utilizem uma metodologia comum que permita fazer 
comparações.

Os actuais instrumentos de cooperação para o desenvolvimento relacionados com temas 
migratórios não permitem uma abordagem global do processo migratório nem se enquadram 
num processo comum. Por essa razão, torna-se necessário adaptar esses instrumentos aos 
principais temas de debate no diálogo inter-regional. Os acordos de associação deveriam 
estabelecer um quadro regulador, mas também é necessário reforçar os instrumentos de 
cooperação que contribuam para pôr em prática as políticas de abordagem global. Uma maior 
cooperação da UE-ALC no domínio das migrações poderia contribuir de maneira significativa 
para o reforço de políticas e instituições para a gestão das migrações, no âmbito nacional e 
sub-regional. A cooperação internacional para o desenvolvimento da UE a favor da ALC 
deveria incluir o apoio a estruturas, processos, políticas e instituições ligados à migração, seja 
através da inclusão da região em programas temáticos, seja através da integração desta 
matéria nos seus projectos regionais (por exemplo, na segunda fase do EUROSOCIAL) e 
bilaterais. Outros programas sectoriais, tais como o “Programa Investir nos Cidadãos” e o 
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“Programa de Actores não Estatais e Autoridades Locais”, permitiriam estabelecer programas 
de desenvolvimento local e de co-desenvolvimento.

A política europeia de cooperação para o desenvolvimento deve ainda adaptar-se aos 
compromissos da Declaração de Paris assim como à implementação do Código de Conduta 
para a Divisão de Trabalho. Tal implica que as políticas passem a ser delineadas com base 
nos resultados e que os objectivos sejam fixados em diálogo com os parceiros. A divisão do 
trabalho implica necessariamente um aumento da coordenação das políticas, não só com os 
Estados-Membros mas também com os parceiros e outros doadores, especialmente os 
organismos internacionais. 

d. Promover uma política comum que ofereça garantias

A melhoria da coordenação das políticas de migração europeias é um instrumento que tende a 
reforçar a coerência global dessas políticas, o que constitui um efeito positivo. No entanto, 
também se observam efeitos indesejáveis quando o processo de convergência das políticas 
comunitárias que está a ser implementado pode conduzir a um agravamento das normas que 
alguns países membros têm vindo a aplicar. É paradigmático o caso de Espanha, que 
paulatinamente tem vindo a incorporar a exigência de visto para países da América Latina 
anteriormente isentos do mesmo, a pretexto da política comum de vistos em vigor no Espaço 
Schengen. Estas mudanças têm um importante impacto nas migrações entre a ALC e 
Espanha, visto que esta é o principal destino da migração latino-americana para a UE. Além 
disso, a repulsa generalizada com que os países da ALC acolheram a Directiva do Retorno
obrigou a uma reorientação do diálogo no sentido de uma agenda mais global. A 
harmonização das políticas de migração na UE não deve fazer-se por baixo, antes deve 
contribuir para elevar as normas dos Estados-Membros mesmo que seja a diferentes 
velocidades, evitando retrocessos, especialmente no âmbito da protecção dos direitos 
fundamentais.

e. Definir o Diálogo Estruturado

Para construir um diálogo político útil e efectivo em matéria de migrações, assente na 
cooperação mútua e na responsabilidade partilhada, há que definir um quadro de referência 
para o Diálogo Estruturado. É necessário estabelecer os princípios básicos, delimitar os 
âmbitos específicos, fixar objectivos e identificar os instrumentos adequados com um roteiro 
acordado, mesmo que seja a várias velocidades. Entre outras coisas, deveria reconhecer-se a 
importância de uma abordagem integral do fenómeno da migração (legal e ilegal), que 
reconheça a sua interdependência com a dimensão política, económica, o desenvolvimento e 
os direitos humanos nas relações ALC-UE, e que defenda o princípio da co-responsabilidade 
entre os países de origem, de trânsito e de destino. Do mesmo modo, deveria assumir-se o
papel dos fluxos migratórios, históricos e actuais, como fundamento das relações políticas 
entre a ALC e a UE, reconhecendo, em sintonia com as conclusões da CMMI, o contributo 
positivo dos migrantes para as sociedades de origem e de destino. A necessidade de garantir 
uma definição conjunta das agendas de trabalho e de promover a participação da sociedade 
civil deveria ser um elemento essencial de um Diálogo Estruturado que deveria optar, além 
disso, por garantir a luta contra o racismo e a xenofobia nas sociedades implicadas e, 
finalmente, por procurar um equilíbrio entre as questões de segurança associadas às 
migrações e a protecção dos direitos fundamentais.
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Em todo o caso, as expectativas quanto aos resultados de um diálogo político sobre as 
questões da migração deveriam ser concisas, concretas e limitadas. A análise das causas e 
das consequências implica que se vá mais além das políticas reguladoras e conduz 
necessariamente a políticas que afectam os direitos humanos, sociais, económicos e políticos 
dos migrantes e suas famílias. Essas políticas, por seu turno, afectam também as sociedades 
de origem e de destino, o que requer uma abordagem multi-níveis e participativa na 
elaboração das respostas.

f. Promover a criação de um Observatório das Migrações ALC-UE

A primeira coisa que se detecta, quando se fala das relações entre os dois lados do Atlântico 
em matéria de migração, é a falta de partilha de informação sobre as comunidades LAC nos 
países da UE, assim como a falta de análise no estudo dos fluxos migratórios tanto actuais 
como futuros. Neste sentido, seria necessário promover a criação de um Observatório das 
Migrações LAC-UE, que não só proporcione informação detalhada e exaustiva das 
comunidades migrantes na UE, mas que permita também a produção de estudos prospectivos 
e centrados nos temas chave que devem conformar o diálogo LAC-UE sobre migrações. De 
maneira esquemática, o Observatório poderia estruturar-se em torno de seis eixos temáticos 
principais:

1. Informação e estatísticas: análise dos fluxos migratórios ALC-UE e das “causas 
derradeiras”; avaliação do impacto dos movimentos migratórios nos países de origem e 
de destino, a nível nacional, regional e local.

2. Políticas de migração nos países de origem e de destino: controlo de fronteiras, política 
de vistos; políticas de asilo, políticas de naturalização; acordos de readmissão, 
instrumentos de incentivo ao regresso, etc. 

3. Migração e economia: contribuição dos migrantes para o crescimento económico dos 
países de origem e de destino; o papel das remessas; condições laborais; etc.

4. Migração e desenvolvimento: consequências para o país de origem, remessas, 
projectos de cooperação bi-regionais, acordos de cooperação e de associação.

5. Migração, direitos humanos e cidadania: políticas de integração e cidadania; protecção 
dos direitos humanos; luta contra o racismo e a xenofobia; mecanismos de gestão da 
irregularidade; etc.

6. Migração e política: direitos cívicos e participação cidadã; participação política dos 
novos cidadãos nos países de destino; luta contra o tráfico de pessoas e assistência às 
vítimas; etc.

No interesse da eficácia e do controlo de recursos, o Observatório não deveria ser uma 
estrutura administrativa nova. Em vez disso, deveria fomentar-se uma maior cooperação entre 
os centros já existentes, os quais seriam responsáveis pelas diferentes linhas de investigação 
do mesmo. O Observatório deveria também estar intimamente associado aos trabalhos do(s) 
Grupo(s) de Peritos a criar no âmbito do Diálogo Estruturado. Para a definição dos objectivos 
deveriam constituir-se grupos de peritos dos países envolvidos, para o intercâmbio de 
informação sobre fluxos, condições, direitos, legalidade, integração e regresso. Esses grupos 
deveriam trabalhar sobre os eixos temáticos propostos, definindo os objectivos, a agenda, os 
actores e as políticas. Por seu turno, o Observatório deveria articular o trabalho entre os 
governos regionais, nacionais e locais, assim como o trabalho com as instituições 
internacionais, as organizações da sociedade civil e as associações de imigrantes. 
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2. APLICAR A ABORDAGEM GLOBAL ÀS MIGRAÇÕES NA AMÉRICA LATINA E 
CARAÍBAS

A Abordagem Global às Migrações converteu-se num quadro estratégico para gerir a ligação 
entre a política externa e de imigração da UE, assente nos princípios da solidariedade, do 
equilíbrio e de uma verdadeira parceria entre países de origem e de trânsito. O Conselho 
Europeu pretende avançar com a implementação da Abordagem Global em diferentes áreas 
regionais, com o objectivo de promover a mobilidade e a migração legal, controlar os fluxos 
irregulares e optimizar a ligação entre migrações e desenvolvimento. 

a. Promover a mobilidade e a migração legal

Os acordos bilaterais têm sido, até à data, um instrumento útil para que determinados países 
da UE giram os fluxos migratórios provenientes de diferentes países da ALC. A possibilidade 
de ‘europeizar’ estes acordos deveria ser cuidadosamente examinada, e deveria colocar-se a 
hipótese de estabelecer um acordo piloto de mobilidade com alguns países da ALC.

No que respeita aos acordos sobre migração, estes deveriam estabelecer-se num quadro de 
diálogo e cooperação entre iguais e incluir elementos fundamentais como a homologação de 
títulos, a formação de origem e a promoção do regresso voluntário, entre outros. Outros 
aspectos a ter em conta:

 Tornar mais rigorosos e transparentes os processos de pré-selecção por parte dos 
organismos competentes;

 Organizar formação na origem, que possa ser homologada tanto no país de origem 
como no de destino;

 Proporcionar mais e melhor informação aos trabalhadores migrantes antes de 
chegarem ao seu destino, sobre questões como permanência, trabalho, alojamento, 
salários, direitos, deveres e garantias laborais na UE;

 Sistematizar a partir de instâncias públicas o regresso voluntário, favorecendo a 
reinserção do migrante, propiciando o desenvolvimento de projectos de capacitação e o 
reconhecimento da experiência laboral na UE;

 Promover a criação de pequenas e médias empresas, a criação de empresas 
binacionais, a formação de recursos humanos e as transferências de tecnologia, como 
referem os dois acordos;

 Apoiar o reforço das instituições públicas. O grande esforço na área da cooperação 
policial e do controlo de fronteiras deve estender-se aos serviços públicos de emprego 
e formação e às instituições que gerem os fluxos migratórios nos países de origem ou 
de trânsito. De igual modo, há que apoiar prioritariamente todas as instituições que 
actuam como agentes de desenvolvimento local.

Nos novos acordos bilaterais que estabelecem uma ligação entre migrações e 
desenvolvimento deve fomentar-se a inclusão de novos conteúdos focalizados numa 
concepção mais integral da “questão migratória”. Para que esses acordos sejam coerentes 
com o duplo princípio da eficácia e do respeito dos direitos fundamentais, devem abarcar todo 
o processo migratório e as implicações do mesmo para as políticas de integração e de 
desenvolvimento. Eis alguns elementos que poderiam servir para enriquecer estes 
acordos-quadro sobre migração:
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 Convenção da ONU de 1990 e Quadro Multilateral da OIT de 2005: Estes acordos 
bilaterais e/ou regionais deveriam promover o compromisso dos Estados signatários no 
sentido de ratificarem a Convenção da ONU de 1990 e de apoiarem a aplicação do 
“Quadro Multilateral da OIT sobre migrações laborais. Princípios e directrizes para uma 
abordagem das migrações laborais baseada nos direitos” de 2005. Na sua ausência, 
poderiam pelo menos aplicar nas suas relações mútuas e referentes aos seus 
concidadãos as disposições essenciais desses textos internacionais. Desse modo, dar-
se-ia um salto em frente qualitativo e ainda tendente a apoiar um quadro geral de 
gestão das migrações.

 Acordos de Segurança Social (SS): a assinatura de acordos internacionais para o 
reconhecimento de direitos de SS tem uma longa tradição, mas o fenómeno migratório 
exige a sua revisão e ampliação. Estes acordos poderiam facilitar, entre outras coisas, 
a mobilidade (voluntária e positiva) dos migrantes entre o país de destino e o de origem 
e novos processos migratórios no mesmo país ou para outros países, sem problemas 
com a transferência dos seus direitos à aposentação e a outras prestações sociais 
ligadas a cotizações para sistemas públicos de SS. A aprovação da Convenção 
Multilateral Ibero-Americana de Segurança Social, na Cimeira Ibero-Americana 
realizada no Chile em Novembro de 2007, constitui um passo importante nessa 
direcção. Há que pôr em marcha o acordo de aplicação para reconhecer transferências 
de direitos económicos da SS em áreas como a invalidez, a velhice, a sobrevivência, 
os acidentes de trabalho e as doenças profissionais, pelo que é prioritário promover a 
sua ratificação por parte de todos os países ibero-americanos. O modelo pode servir 
para outros acordos bilaterais ou regionais.

 Acordos sobre emprego, política de emprego e formação e serviços públicos de 
emprego: a colaboração em matéria de emprego e política de emprego (e, em menor 
grau, em matéria de serviços públicos de emprego) tem feito parte da tradicional 
cooperação entre os países da UE e da ALC. Agora, deve dotar-se de uma nova 
perspectiva relativamente a estes três campos de acção, porque o apoio ao emprego e 
à formação nos países de origem está associado às necessidades de formação própria 
desses países mas também às possíveis procuras de trabalhadores que possam surgir 
nos países de destino. Um melhor funcionamento dos serviços públicos de emprego 
nos países da ALC não só permite que estes possam gerir melhor o funcionamento do 
seu mercado de trabalho, mas também lhes garante uma melhor cooperação nos 
processos de selecção de trabalhadores na origem.

 Apoio ao regresso voluntário: como se assinala na Comunicação COM(2008) 359, a 
União Europeia deve apoiar “políticas de regresso duradouras e eficazes”, as quais 
devem desenvolver-se em consonância com as orientações emitidas pela OIM no 
“Diálogo Internacional sobre a Migração em 2008: Lições aprendidas em matéria de 
migração de regresso”. Tal como se reconhece neste documento, a migração de 
regresso não é um fenómeno secundário nem subordinado, e, embora sendo de 
carácter voluntário e individual, há muitas oportunidades para que os governos e outros 
parceiros conduzam e facilitem esse processo. Isso é essencial para poder converter o 
regresso voluntário num instrumento com potencial para fomentar o desenvolvimento 
no país de origem. Neste sentido, deve promover-se um ambiente que propicie o 
regresso e a reintegração e ofereça aos que regressam a possibilidade de contribuírem 
para o desenvolvimento das suas sociedades de origem. A transferência de 
conhecimentos, qualificações e tecnologia, o investimento e o espírito empresarial, as 
redes sociais, profissionais e científicas, e o desenvolvimento de recursos humanos 
conjuntos são alguns exemplos do modo como os migrantes que regressam promovem 
o desenvolvimento na origem.
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 Mobilidade dos estudantes universitários e estadias de investigadores: dada a 
potencialidade desta dinâmica conviria estabelecer iniciativas semelhantes aos 
ERASMUS-MUNDI para períodos de curta duração, ou novas fórmulas para períodos 
superiores a um ano e que incluam como condição o regresso dos estudantes e 
investigadores aos seus países de origem depois de terminarem os períodos de 
formação. 

 Outras questões: tendo em conta a transversalidade da questão da migração, esta 
deveria ser contemplada no âmbito de outros acordos que possam ser alcançados no 
quadro da UE-ALC em domínios como o comércio, os investimentos e os movimentos 
de capital, o ambiente e a sustentabilidade, ou o desenvolvimento democrático e os 
direitos humanos. Deveria dar-se especial atenção à protecção dos direitos dos grupos 
mais vulneráveis; em consonância com as próprias recomendações da Comissão 
Europeia na Comunicação COM(2008)359, os acordos celebrados pela UE e a ALC 
deveriam incluir mecanismos que permitam reforçar o quadro jurídico existente para 
combater a facilitação das entradas e estadias ilegais, assim como a exploração sexual 
infantil e o material de pornografia infantil para ter em conta os novos fenómenos 
criminais. 

No que respeita à política de vistos, há que ter em conta que a mesma é um elemento 
essencial para a gestão dos fluxos migratórios, e constitui desde 2001, como refere a própria 
Comissão, um instrumento especialmente útil na luta contra a imigração ilegal. Todavia, a 
política de vistos também está intimamente relacionada com a acção externa da UE. A decisão 
de incluir um país específico na lista dos países que necessitam de visto para entrar na UE 
afecta directamente o nível de diálogo e de cooperação que esse país tem com a UE em geral 
e com determinados Estados-Membros em particular. Neste sentido, é necessária uma maior 
coordenação entre as políticas de imigração (vistos) e as políticas externas da União, 
especialmente quando a inclusão de um país na “lista negra” pode ter um impacto económico 
e social negativo nesse país. 

Em relação à política de vistos, deveria avançar-se tanto no âmbito dos vistos de curta como 
nos de longa duração:

 Vistos para estadias inferiores a três meses: a filosofia de aplicação do Regulamento 
n.º 539/2001 deveria permitir que os Estados da ALC estivessem, em princípio, na lista 
de países do Anexo II, cujos nacionais não necessitam de visto para estadias não 
superiores a três meses;

 Visados para estadias superiores a três meses - actividades académicas: como 
assinala a normativa europeia, os investigadores são pessoas bona fide. Trata-se de 
uma área muito visível e importante em que a UE pode adoptar normas quase de 
imediato, aplicando diferenciadamente aos países de ALC a sua normativa: 

i. Estender aos Investigadores o procedimento acelerado de emissão de 
autorizações de residência que já se aplica aos estudantes para 
estadias de curta e longa duração para fins académicos (com um 
conceito mais amplo do que o de investigação científica), 
independentemente da inclusão do seu país no Anexo I ou II do 
Regulamento 539/2001;
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ii. Articular progressivamente um programa de mobilidade de estudantes 
semelhante ao Erasmus-Sócrates, tomando como ponto de referência 
iniciativas como o programa de mobilidade espanhol Pablo Neruda.

É necessário definir regimes migratórios a longo prazo, que tenham em conta as realidades 
económicas, tecnológicas e demográficas dos países de origem e de destino, que respeitem 
os direitos fundamentais e que se enquadrem no contexto das relações económicas e políticas 
entre a UE e a América Latina. É importante assinalar que, mesmo num contexto de crise 
económica, é de prever que os países da UE continuem a procurar mão-de-obra imigrante 
proveniente da ALC e de outras regiões. Os fluxos migratórios têm origem em múltiplas causas 
e dependem de factores tão diversos como as questões demográficas de longo prazo nos 
países receptores; novos comportamentos laborais das populações autóctones nos países de 
destino; as diferenças salariais entre os países da ALC e os da UE, etc. Por isso, devem 
prevalecer os princípios da reciprocidade numa abordagem que considere simetricamente os 
movimentos de bens, de capitais e de pessoas entre as duas regiões de maneira integral.

b. Optimizar o vínculo entre migrações e desenvolvimento

Quando se fala do vínculo entre migrações e desenvolvimento colocam-se muitas vezes em 
dúvida as motivações dos países receptores, ao considerar que estes pretendem promover o 
desenvolvimento como mecanismo desincentivador dos fluxos migratórios. Prestar menos 
atenção aos motivos e centrar-se no objectivo pode ser uma boa opção, pois a intenção desta 
abordagem é promover uma maior coerência entre as políticas de migração e as políticas de 
desenvolvimento e garantir que os países em desenvolvimento participem como parceiros 
neste processo. Neste contexto, é habitual destacar dois temas: a circulação de quadros e o 
potencial das remessas. 

No que se refere à circulação de quadros, importa estabelecer mecanismos que evitem a 
fuga de cérebros (brain drain), especialmente em sectores chave como a saúde. Neste 
sentido, deveriam estabelecer-se acordos que garantam uma regulação sujeita às normas 
éticas nos fluxos laborais de pessoal da saúde. De todas as formas, há que ter em conta que a 
circulação de trabalhadores pode dar um impulso à formação de capital humano na região de 
origem, ao elevar as taxas de retorno da educação, aumentando a suas possibilidades de 
emprego, de aquisição de conhecimentos e de progresso económico no exterior. Os países de 
origem também podem beneficiar com a imigração de regresso e com o contacto permanente 
dos migrantes (profissionais, empresários no estrangeiro, trabalhadores) com os seus países 
de origem através de organizações de diáspora e de esforços privados e públicos para 
contactar o capital humano no exterior. Converter a brain drain (fuga de cérebros) em brain 
gain (captação de cérebros), promovendo a circulação de quadros, constitui um desafio para 
as relações ALC-UE.

As remessas, por seu turno, têm sido uma importante fonte de recursos externos adicionais 
para as famílias latino-americanas de rendimentos médios e baixos nos últimos 10-15 anos, e 
constituem uma fonte macroeconómica de complementação da poupança interna e de maior 
fluxo de divisas internacionais. No período 2001-2008, este fluxo económico registou um forte 
aumento, motivado em parte por uma melhoria do registo estatístico das mesmas. Embora a 
recolha de dados e de informação sobre remessas devesse ser uma prioridade, uma vez que 
se trabalha com informações pouco fiáveis, a verdade é que as remessas constituem uma 
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importante entrada de recursos na ALC. A principal fonte de remessas para a região provém 
dos Estados Unidos (cerca do 70% do total), ao passo que as remessas provenientes da 
Europa representam 14% do total, sendo Espanha o principal fornecedor europeu. Para 
promover um uso efectivo das remessas, deve fortalecer-se o grau de inclusão financeira dos 
imigrantes. Do mesmo modo, sem esquecer que se trata de um rendimento privado, devem 
incentivar-se mecanismos direccionados para uma aplicação produtiva das remessas. Neste 
sentido, devem promover-se mecanismos que permitam retirar o máximo proveito das 
remessas, tanto na origem como no destino:

  Reforçar o grau de inclusão financeira dos imigrantes para reduzir os custos de envio 
das remessas tanto para os emissores como para os receptores. Há que ter 
especialmente em atenção a redução dos elevados custos de transacção que fazem 
diminuir o valor das remessas, promovendo a utilização de bancos e cooperativas de 
crédito em vez de operadores informais e empresas gestoras de remessas que cobram 
comissões mais elevadas; 

 Incentivar mecanismos orientados para uma utilização produtiva das remessas, seja 
para apoiar o investimento das microempresas e famílias, seja para melhorar os níveis 
de educação e de saúde e a capacidade de poupança das famílias receptoras.

 Assumindo que se trata de um influxo económico de carácter privado, há que estudar 
propostas que incentivem o investimento produtivo ou social. No caso do investimento 
produtivo, através de créditos ou benefícios fiscais para o início de actividades 
produtivas; no caso do investimento social, através de programas sociais destinados às 
comunidades de origem dos emigrantes, financiados por fundos condicionados do 
Estado ou por agências doadoras de cooperação internacional. 

Em resumo, apresentam-se as seguintes recomendações gerais:

1. Propiciar uma maior coordenação das múltiplas e dispersas instâncias existentes e 
fomentar uma convergência das agendas existentes, que seja coerente com a agenda 
internacional e a governança global das migrações;

2. Gerar uma maior informação sobre os fluxos migratórios, mediante a criação de um 
Observatório das Migrações ALC-UE;

3. Promover uma rede de peritos em temas específicos que afectem ambos os lados do 
Atlântico: remessas; cooperação para o desenvolvimento; fuga de cérebros; 
regularizações; vistos; etc.

4. Dotar de conteúdo a política de declarações. O âmbito das Cimeiras UE-ALC deve 
permitir aos governos de ambas as regiões iniciar conversações bilaterais tendo em 
vista melhorar a gestão das migrações, evitar o sofrimento dos migrantes, e partilhar 
informação sobre fluxos humanos e económicos. Pelo menos parcialmente, deveria 
transformar-se a retórica das Declarações em iniciativas concretas;

5. Promover um diálogo estruturado equilibrado e a múltiplos níveis. Seria desejável que o 
princípio da igualdade e da reciprocidade se reflectisse na estrutura do diálogo político, 
em primeiro lugar, envolvendo no processo igual número de representantes de ambas 
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as regiões. Em segundo lugar, mediante a participação de órgãos representativos 
como o Parlamento e as autoridades locais e regionais, as associações e as ONG dos 
dois lados do Atlântico, assim como os actores económicos (incluindo o sector 
bancário) e sociais;

6. Avançar na concepção e implementação de instrumentos específicos. A Comissão 
Europeia deveria acompanhar a retórica política com acções concretas no âmbito da 
cooperação, nomeadamente através de: 
 Criação de um novo programa regional (Migralat) dirigido a países de destino e 

acolhimento de migrantes latino-americanos; 
 Inclusão do tema da migração na nova comunicação da UE sobre as suas relações 

com a ALC (prevista para 2010);
 Incorporação da migração (co-desenvolvimento, remessas, etc.) nos projectos 

euro-latino-americanos já existentes, como questão horizontal; 

7. Reconhecer o quadro contextual em que se insere o diálogo sobre migração ALC-UE. 
Para não criar falsas expectativas e assegurar um diálogo tão franco e aberto quanto 
possível, importa reconhecer que, nesta matéria, a América Latina tem uma influência e 
prioridade limitadas. 
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INTRODUÇÃO

Os fluxos migratórios entre a Europa e a América Latina e Caraíbas (ALC) têm uma longa 
tradição histórica. Desde a época da colonização do continente americano, o sistema 
migratório transatlântico tem influenciado a construção das sociedades nas duas regiões, 
sendo possível identificar fases distintas e dinâmicas específicas em função dos contextos 
sociais, políticos e económicos que impulsionaram a mobilidade das pessoas ao longo dos 
anos.

No último século, as migrações entre a ALC e a Europa registaram uma mudança de sentido 
no âmbito de uma transformação geral da ALC, que deixou de ser uma região com um 
marcado carácter receptor – até aos anos 50 do século passado – para se tornar uma zona 
com uma crescente condição emissora. Esta mudança produziu-se em sintonia com as 
dinâmicas globais dos fluxos migratórios, nos quais se observou uma intensificação dos 
movimentos no sentido Sul-Norte, tendo como destino os países mais desenvolvidos3. 
Segundo dados da CEPAL para o ano 2005, dos 191 milhões de migrantes em todo o mundo, 
os latino-americanos e os caribenhos representavam 13% e tinham passado de 21 milhões em 
2000 para 25 milhões quatro anos depois. Calcula-se que presentemente são cerca de 26 
milhões os latino-americanos e caribenhos que vivem fora dos seus países de origem, sendo 
que 22,5 milhões estão fora da região (migração extra-regional) e cerca de 3,5 milhões 
residem noutros países da ALC (migração intra-regional).

Neste contexto, especialmente na última década do século XX e nos primeiros anos do século 
XXI, a migração proveniente da ALC para a Europa aumentou de forma exponencial, 
marcando um ponto de inflexão nas dinâmicas migratórias entre os dois continentes e levando 
à introdução dos temas migratórios na agenda do diálogo político e da cooperação bi-regional. 

Se bem que o principal destino das migrações provenientes da ALC continue a ser os Estados 
Unidos, onde se concentram aproximadamente três quartos da totalidade dos migrantes da 
região, o número de imigrantes latino-americanos e caribenhos em países da União Europeia 
tem vindo a aumentar. Diversos estudos4 dão conta de que em 2005 havia mais de 1,6 
milhões de pessoas da ALC a viver em 14 países da UE, dois terços delas em Espanha. A 
importância de Espanha enquanto país receptor destes fluxos migratórios permite recorrer às 
suas estatísticas nacionais para avaliar a magnitude do fenómeno: se em 1998 havia mais de 
130 mil imigrantes latino-americanos e caribenhos neste país, passados dez anos esse 
número decuplicou, ultrapassando os 1,3 milhões. Durante este período, também se registou 
um aumento do número de imigrantes provenientes da ALC com destino a outros países 
europeus, especialmente do sul da Europa. 

                                               
3 As Nações Unidas salientam que entre 1990 e 2005 as regiões desenvolvidas foram o destino de mais de dois 
terços da população migrante internacional, sendo de destacar um aumento mais acentuado da migração no 
sentido Sul-Norte, em especial a partir da década de 1990 (Nações Unidas, 2006).
4 Especialmente interessante para contextualizar estes dados é o relatório de Rannvieg, D (2006).



Departamento Temático da DG EXPO

21

O presente relatório pretende fazer o ponto da situação do complexo fenómeno migratório 
numa perspectiva euro-latino-americana, a fim de oferecer ferramentas à Assembleia Euro-Lat 
para apoiar a actividade do Grupo de Trabalho sobre Migrações criado recentemente em 
Fevereiro do 2009. 

Na Parte I do relatório, contextualiza-se a importância do fenómeno migratório entre a ALC e a 
UE através de uma análise diacrónica dos fluxos e dinâmicas migratórios entre as duas 
regiões. Também se abordam os efeitos da mobilidade do capital humano e o impacto das 
remessas dos emigrantes, temáticas que tem vindo a ocupar um lugar de destaque na agenda 
da política pública bi-regional.

Na Parte II, analisa-se o contexto jurídico-político do fenómeno migratório UE-ALC. Em 
primeiro lugar, analisam-se as iniciativas direccionadas para a governança global, para 
examinar em seguida as iniciativas de cooperação na América Latina e, por último, a 
progressiva construção de uma política de imigração europeia. 

Na Parte III, abordam-se os instrumentos de cooperação para a gestão dos fluxos migratórios 
entre a UE e a ALC. Esta linha de trabalho pretende efectuar uma avaliação crítica destes 
instrumentos, com o fim de identificar os pontos fortes e os pontos fracos na sua aplicação e 
determinar as suas repercussões no diálogo político bi-regional. Neste contexto, serão 
analisados os mecanismos e instrumentos relacionados com a gestão de fluxos laborais, a 
cooperação em matéria de controlo de fronteiras e a luta contra a imigração ilegal. Por último, 
analisa-se a cooperação internacional e os mecanismos de coerência das políticas.

Finalmente, a Parte IV estuda o processo de construção do diálogo sobre migrações no 
quadro das relações entre a UE e a ALC, analisando os seus antecedentes, contexto e 
mecanismos de acção. É dedicada especial atenção à formulação do diálogo nas cimeiras 
regionais, à aplicação da abordagem global na região e à relevância do diálogo parlamentar 
UE-ALC.

Um pilar transversal e estruturante do estudo é constituído pelas propostas identificadas a 
partir da análise exposta no relatório. Essas propostas são apresentadas no Resumo 
Executivo e visam identificar desafios e oportunidades que permitam traçar possíveis linhas de 
acção política, a fim de promover uma melhor gestão dos fluxos migratórios entre a UE e a 
ALC e aproveitar as suas potencialidades.

PARTE I

DINÂMICAS DO FENÓMENO MIGRATÓRIO ENTRE A UE E A ALC

1. ANÁLISE DIACRÓNICA DOS FLUXOS MIGRATÓRIOS ENTRE A ALC E UE
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Apresenta-se em seguida uma panorâmica geral das dinâmicas migratórias entre a ALC e a 
UE, dando ênfase à dimensão e ao impacto dos recentes fluxos humanos provenientes do 
continente americano. Em primeiro lugar, será analisada a evolução histórica dos movimentos 
de pessoas entre as duas regiões desde meados do século XIX até finais do século XX. 
Seguidamente, proceder-se-á à análise da situação actual, caracterizada por uma 
“latino-americanização” das migrações, tendo em conta os factores de expulsão (push) e 
atracção (pull) dos fluxos. Em terceiro lugar, será passada em revista a experiência de 
Espanha e de outros países europeus onde existe uma presença importante de populações 
migrantes da ALC. Por último, serão descritas algumas das principais características da 
imigração latino-americana e caribenha na Europa; características e tendências que fazem 
parte das preocupações de investigadores e académicos dos dois continentes, mas que 
também foram incorporadas na agenda política sobre imigração entre a ALC e a UE.

FLUXOS MIGRATÓRIOS ENTRE A ALC E A UE

A transformação da Europa de continente emissor em continente receptor no âmbito das suas 
relações com a ALC ocorre num contexto de profundas transformações económicas, políticas 
e sociais. Avaliar esta mudança de situação implica que sejam tomadas em consideração 
algumas tendências que mantiveram uma linha de continuidade até meados do século XX e 
outras que começaram a alterar o padrão de destino geográfico nos anos 60 e 70, e sobretudo 
a partir dos anos 90 do século passado.

Migração europeia para a América Latina e as Caraíbas

Se é certo que as migrações Sul-Norte constituem um dos traços característicos do actual 
processo de globalização, é um facto que, desde a época colonial e até meados do século XX, 
a América Latina foi um destino importante para a população europeia. Os imigrantes 
europeus dominaram a cena migratória na ALC, embora não tenham sido os únicos, já que à 
região também chegaram outros grupos provenientes de África – no âmbito das deslocações 
forçadas impostas pelo regime esclavagista –, da Ásia e também do Médio Oriente; imigrantes 
que, em conjunto, contribuíram para moldar o carácter das sociedades na ALC. Calcula-se que 
entre 1850 e 1950 tenham emigrado cerca de 52 milhões de europeus, 21% dos quais 
rumaram em direcção à ALC, tendo a maioria (72%) ido viver para os EUA. Dos onze milhões 
de europeus que foram viver para a ALC, metade instalou-se na Argentina, 36% no Brasil e os 
restantes em outros países da região, entre os quais de destacam o Uruguai, o Chile, Cuba, a 
Venezuela e o México. 38% dos europeus que emigraram para a ALC eram italianos, 28% 
espanhóis e 11% portugueses (CEPAL, 2008)5. Os movimentos de pessoas eram 
complementados com fluxos de capitais, constituindo o Reino Unido a principal fonte de 
recursos externos. 

Esta corrente migratória da Europa para a ALC respondeu principalmente a motivações 
laborais. Os imigrantes europeus eram, na sua maioria, homens em idade activa, agricultores 

                                               
5 Grupos da Europa Oriental, da Rússia e da Escandinávia também emigraram para a ALC nesta época.
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e operários com experiência industrial e sindical, que chegavam ao novo continente em busca 
de realização pessoal, atraídos pelas excepcionais oportunidades económicas da região. A 
Europa encontrava-se em plena revolução agrícola e modernização industrial, o que potenciou 
a deslocação interna para as cidades e a emigração internacional. Os fluxos migratórios 
provenientes da Europa também foram atraídos pelas políticas migratórias proactivas 
promovidas pelas novas repúblicas latino-americanas que visavam atrair população imigrante 
para os processos de industrialização e urbanização. A rápida abolição da escravatura nestes 
países também influiu na necessidade de atracção de mão-de-obra.

A trajectória da migração europeia na ALC mostra que, apesar das origens humildes e dos 
níveis educativos geralmente baixos dos europeus que chegaram à região, os imigrantes 
alcançavam uma mobilidade ascendente. Progressivamente, foram-se tornando o primeiro 
contingente de trabalhadores assalariados, pequenos comerciantes e aspirantes a 
empresários (CEPAL, 2008). Por volta de 1930, esse fluxo intercontinental foi interrompido, 
para ser reactivado depois da Segunda Guerra Mundial, quando cerca de dois milhões de 
pessoas emigraram, fundamentalmente por razões políticas. A partir de 1950 este fluxo de 
europeus para a ALC começou a desacelerar em resultado da recuperação económica na 
Europa, até atingir os níveis mínimos que regista actualmente. Em 2000, o total de imigrantes 
ultramarinos na região mal excedia os 1,9 milhões de pessoas, face aos quase quatro milhões 
registados na ALC nos recenseamentos da década de 19706. 

Migração latino-americana e caribenha para a Europa

Embora o fenómeno migratório da ALC para a Europa se tenha tornado particularmente visível 
em finais da década de 1990, os primeiros fluxos importantes originários da ALC ocorreram na 
segunda metade do século XX, com o regresso de parte dos emigrantes europeus aí 
radicados aos seus países de origem. Em Espanha eram conhecidos como “índios”, 
emigrantes que regressaram depois de vários anos do outro lado do Atlântico. Este processo 
ocorreu principalmente entre 1962 e 1973, com mais de 50 000 emigrantes por ano, 
estimulado pela ampla procura de mão-de-obra nos países europeus, já em pleno auge 
económico. No início dos anos 60, alguns exilados políticos cubanos já se haviam instalado na 
Europa e outros imigrantes caribenhos haviam regressado às suas antigas metrópoles, na 
sequência de processos de descolonização tardia.

A partir dos anos 70 é possível identificar um primeiro fluxo migratório importante de 
latino-americanos, embora de baixa intensidade, motivado sobretudo por razões políticas, em 
virtude da vaga autoritária que assolou o Cone Sul e a América Central. A violência política 
desencadeada na região pelas ditaduras militares obrigou argentinos, brasileiros, chilenos e 
uruguaios a refugiarem-se no Reino Unido, França, Suíça, Alemanha, nos países 
escandinavos, em Espanha e Portugal. Estes imigrantes tinham, na sua maioria, um nível de 
educação elevado e integraram-se de forma relativamente fácil nos mercados de trabalho dos 
países de destino (Padilla, 2007). É de referir que estes fluxos se registaram quando na 
                                               
6 No caso específico da população espanhola na ALC, estima-se que em 2000 residiam na região cerca de 300 000 
pessoas, radicadas principalmente na Argentina, na Venezuela, no Brasil e no México (CEPAL, 2008).
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Europa predominavam as políticas migratórias de “portas fechadas” para os trabalhadores 
estrangeiros como consequência da crise do petróleo e do seu impacto nas economias do 
Velho Continente. Ainda assim, vários países europeus mostraram-se particularmente 
sensíveis às perseguições políticas movidas em países da ALC (Pellegrino, 2004). Com o 
restabelecimento da democracia na ALC, parte dos exilados políticos regressou aos seus
países de origem, tendo muitos outros adoptado a nacionalidade do país europeu de 
acolhimento.

Um segundo fluxo migratório importante ocorreu na década do 1980, tendo-se caracterizado 
pela sua composição mais diversificada e por incluir um conjunto de imigrantes 
latino-americanos e caribenhos com um perfil essencialmente económico e laboral. A eles 
juntaram-se estudantes latino-americanos que emigraram para a Europa com o objectivo de 
prosseguir estudos de pós-graduação, assim como emigrantes económicos de classe média 
em processo de empobrecimento, no contexto da crise económica na ALC (Yépez, 2007). A 
situação de recessão que afectou a maior parte dos países da região durante esta década 
provocou uma das crises mais profundas do século, caracterizada pela estagnação económica 
e por uma acentuada deterioração do bem-estar social. Uma crise que levou à saída de 
pessoas em busca de maior estabilidade e melhores condições de vida na Europa. Durante os 
anos 80 predominou um maior contingente de população originária dos países das Caraíbas, 
sobretudo mulheres, menos qualificada do que a população emigrante de classe média do 
Cone Sul (Lopez de Lera, 2004). 

Em suma, a partir dos anos 70 e até aos anos 90, a emigração da ALC para a Europa foi 
protagonizada, numa primeira fase, por refugiados políticos e, numa segunda fase, por 
trabalhadores e estudantes universitários, sendo ambos os fluxos de baixa intensidade quando 
comparados com o que viria a suceder a partir dos anos 90, quando as correntes migratórias 
originárias da ALC registam um crescimento sem precedentes. Nestas três vagas migratórias 
predominaram, respectivamente, os emigrantes provenientes do Cone Sul na primeira (1960-
1970), caribenhos na segunda (1980) e andinos na terceira (a partir de 1990)7. 

DINÂMICA ACTUAL: A LATINO-AMERICANIZAÇÃO DAS MIGRAÇÕES

Quase 50% dos emigrantes da ALC registados em 2000 foram mobilizados durante a década 
de 1990, encontrando-se a sua maioria nos EUA. No entanto, a CEPAL assinala que, em 
termos geográficos, os destinos da migração originária da ALC se diversificaram 
progressivamente. No âmbito desta tendência, um número significativo de pessoas imigrou 
para a Europa8, onde a migração de origem latino-americana e caribenha cresceu 
exponencialmente nos últimos dez anos. 

                                               
7 Importa referir a dificuldade em definir com precisão o perfil destes primeiros fluxos migratórios de 
latino-americanos para a Europa, pois a informação disponível não permitia comparações rigorosas, já que até à 
década de 1990 as estatísticas oficiais não distinguiam por nacionalidades os fluxos latino-americanos e 
caribenhos.
8 Entre os novos destinos escolhidos pelos imigrantes da ALC destacam-se também o Canadá, o Japão, a Austrália 
e Israel. O número de imigrantes latino-americanos e caribenhos radicados no Canadá eleva-se a 600 000 pessoas, 
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Em 2005 viviam cerca de 1 646 663 pessoas provenientes da América do Sul, do México, da 
América Central e das Caraíbas em 14 países da UE (MPI), embora a literatura especializada 
insista em salientar as dificuldades em quantificar com precisão a dimensão destes fluxos 
devido à falta de informação, à dispersão das fontes, às dificuldades em comparar os dados 
estatísticos disponíveis (tendo em conta, por exemplo, que muitas vezes não figuram nos 
registos europeus os imigrantes que reivindicaram a nacionalidade dos seus antepassados) e 
às limitações existentes para identificar o volume da imigração irregular. O problema da 
irregularidade aplica-se ao caso dos imigrantes latino-americanos e caribenhos, que em muitos 
casos não são indocumentados na origem, já que entram na UE com autorizações de estadia 
como turista, não respeitando porém o prazo limite da estadia. 

Entre os novos destinos dos imigrantes da ALC na Europa destacam-se: Espanha, para os 
latino-americanos em geral; Itália, França e Portugal, para os sul-americanos; Países Baixos e 
Reino Unido, para os caribenhos. As estatísticas confirmam o papel preponderante de 
Espanha, país onde vivem dois terços da população migrante da ALC. Em 2005 viviam em 
Espanha 1 064 916 imigrantes latino-americanos, número que aumentou para 1 431 357 em 
Junho de 2009. Entretanto, em 2005 viviam 204 826 latino-americanos em Itália, 112 781 no 
Reino Unido; 93 760 na Alemanha, e 56 442 em Portugal. Por outro lado, em Espanha, Itália e 
Portugal a população imigrante originária da ALC é mais visível, pois representa uma maior 
percentagem da imigração total: 35,2%, 9,2% e 15,3%, respectivamente, enquanto nos 
restantes países a imigração originária da ALC representa menos de 5% do total.

Esta predilecção pelos países do sul da Europa foi atribuída a diversos factores: entre eles, a 
existência de vínculos históricos, culturais e linguísticos com a ALC; a importância do mercado 
de trabalho informal nestes três Estados europeus e as regularizações pontuais que 
beneficiaram um número considerável de estrangeiros que se encontravam na UE sem os 
documentos em dia. Antes de avaliar a situação específica destes países, importa analisar os 
factores que, de modo geral, influíram no aumento dos fluxos migratórios da ALC para a UE. 

As razões da imigração: factores de expulsão e atracção

A migração é reconhecida como um fenómeno complexo, que pode ter a sua origem e 
implicações em condições relacionadas com os domínios político, económico, demográfico, 
social e/ou cultural mas que, ao mesmo tempo, responde a uma decisão privada, individual ou 
familiar. A combinação de múltiplas variáveis tem impacto, portanto, no comportamento 
migratório e pode promover ou inibir as deslocações de pessoas. Na tentativa de identificar as 
motivações dos fluxos migratórios, as análises académicas fazem muitas vezes a distinção 
entre os factores push, ligados às razões que favorecem a “expulsão” dos países de origem; e 
os factores pull, associados aos elementos que determinam a “atracção” para os países de 
destino.

                                                                                                                                                     
seguindo-se o Japão com 312 000. Nos outros países da OCDE – com excepção da Espanha, dos EUA, do Japão 
e do Canadá – há cerca de 950 000 imigrantes da região (CEPAL, 2008).
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No que respeita aos factores push ou de expulsão, a literatura especializada salienta que a 
situação social e política nos países da ALC criou incentivos para que as pessoas emigrem em 
busca de melhores rendimentos e oportunidades de trabalho no estrangeiro. Com 33,2% de 
população pobre em 2008 (182 milhões de pessoas), a região continua a ser a mais desigual 
do mundo: o rendimento per capita do quintil mais rico excede, em média, 20 vezes o mais 
pobre. O coeficiente Gini na América Latina é de 0,52, enquanto nos países da OECD é de 
cerca de 0,34, na Europa Oriental de 0,32 e na Ásia de 0,41. O desemprego afecta 7,4% da 
população e em 2009 prevê-se que atinja os 9%; ao mesmo tempo, as taxas de emprego 
informal permanecem elevadas em toda a região, pois em 2007 quase 6 em cada 10 
trabalhadores urbanos tinham um emprego informal (CEPAL, Panorama laboral 2008. América 
Latina e Caraíbas). Com uma população total de 579 milhões de habitantes, uma esperança 
de vida média de 72,8 anos, dotada de recursos naturais estratégicos e de uma valiosa 
biodiversidade, a região ainda está longe de explorar plenamente o seu potencial. Embora os 
cinco anos de crescimento económico anteriores à actual crise económica e financeira tenham 
dado início a um processo lento mas contínuo de redução da pobreza em 27 milhões de 
pessoas, a região continua a registar níveis elevados de exclusão social.

A ausência de sistemas de segurança social institucionalizados na maioria dos países da 
região leva a que os custos do desemprego sejam suportados pelas famílias. Neste cenário e 
perante a falta de perspectivas de futuro, a possibilidade de emigrar torna-se não só uma 
opção interessante, mas, em alguns casos, mesmo de sobrevivência. As tensões 
socioeconómicas são agravadas pelo aumento da violência e do crime organizado na ALC, 
pelas recorrentes crises de governabilidade nas últimas décadas, pelos cenários de baixa 
qualidade institucional e pelas crises de representação política em alguns países. Além disso, 
a situação de descontentamento social devido aos efeitos do modelo neoliberal implantado na 
década de 1990 favoreceu a interrupção de mandatos constitucionais em diversos Estados da 
região, embora, de modo geral, se tenha conseguido manter as instituições democráticas 
existentes. 

Já no domínio dos factores pull ou de atracção para a Europa, é de salientar que a UE 
constitui um espaço atractivo per se, pela sua condição de região desenvolvida (Ruiz 
Sandoval, 2006). No entanto, existe grande consenso no relevo dado ao impacto que teve nos 
fluxos mais recentes o aumento das restrições e dos controlos nos EUA após os ataques 
terroristas de 11 de Setembro, já que estas medidas influenciaram o desvio parcial das 
migrações para a UE, dada a percepção de maiores facilidades de mobilidade no espaço 
europeu. 

Um outro factor está relacionado com a existência de um ritmo demográfico na ALC que, como 
região emissora, parece ajustar-se às necessidades do continente receptor, neste caso uma 
Europa em envelhecimento.9 Em resultado do envelhecimento demográfico, a Europa precisa 
de mão-de-obra estrangeira em determinados sectores produtivos que os nacionais não têm 
estado interessados em assegurar, como sejam as tarefas relacionadas com os cuidados a 
pessoas idosas, doentes e crianças, sendo que algumas destas tarefas não estão a ser 

                                               
9 A Organização Internacional para as Migrações (OIM) sublinha que o crescimento mundial da população difere 
entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Nos primeiros, a taxa anual de crescimento actual é 
inferior a 0,3%, enquanto no resto do mundo a população está a aumentar quase seis vezes mais rapidamente.
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asseguradas a nível institucional devido a deficiências do Estado-providência (Yepez del 
Castillo). Em consequência, os núcleos de trabalho socialmente pouco valorizados pelos 
cidadãos europeus foram progressivamente ocupados por estrangeiros. Neste contexto, há 
que ter em conta o factor de atracção que representa a existência de nichos de trabalho 
informal em algumas economias europeias, que, sobretudo no caso dos países do sul da UE, 
se reflectiu na contratação de estrangeiros de forma irregular. A posterior normalização da sua 
situação em processos de regularização foi identificada em alguns círculos académicos e 
políticos como causa do denominado “factor de atracção” (Ruiz Sandoval, 2006).

Relativamente a estes nichos de trabalho informal importa precisar alguns indicadores. 
Embora o trabalho irregular e a economia paralela sejam fenómenos que, em maior ou menor 
grau, ocorrem em todos os países, a nível europeu, a Espanha, a Grécia e a Itália são os 
países que apresentam os níveis mais elevados. Embora os números sejam estimativas, 
Espanha registou em 2000 cerca de 32,2% de emprego irregular e Itália 48% (Observatório da 
Sustentabilidade em Espanha, 2006)10. As principais fontes de trabalho irregular e de 
economia informal nestes países são: 1) os trabalhadores que não declaram parte das suas 
actividades ou não pagam as contribuições para a Segurança Social; 2) as pessoas que não 
declaram a totalidade dos seus recursos para receberem ajudas estatais ou as pessoas que se 
registam como inactivas apesar de terem uma ocupação; 3) os imigrantes a trabalhar de forma 
ilegal.

Outro elemento a ter em consideração é a existência de políticas de dupla nacionalidade e de 
naturalizações favoráveis aos nacionais da ALC em alguns países da UE. Espanha, Itália e 
Portugal alojam um número desconhecido de cidadãos com dupla nacionalidade que, além 
disso, podem viver e trabalhar em qualquer outro país da UE. A isto há que acrescentar a 
existência na Europa de redes sociais em diáspora, familiares e nacionais que facilitam a 
inserção do imigrante recém-chegado. Estes grupos incentivam novas deslocações de 
pessoas por via da reunificação familiar ou pelo simples facto de demonstrarem as 
possibilidades de aumento de nível de vida comparativamente à situação nos países de 
origem e contribuem para a construção de imaginários a respeito do Estado-providência 
europeu (Ruiz Sandoval, 2006; Yepez del Castillo).

No caso de Espanha11, por exemplo, as naturalizações de latino-americanos registaram um 
aumento de 1000% na década 1996-2006. Com efeito, as naturalizações de latino-americanos 
aumentaram de 5 412 em 1996 para 50 821 em 2006. Este notável aumento é resultado da 
relação que existe entre procura interna de mão-de-obra e políticas preferenciais de 
nacionalidade por parte do Estado espanhol (Zapata-Barrero, Gottsch, 2008). Outro aspecto 
que influi não só nos fluxos migratórios para a Europa, mas também na mobilidade das 

                                               
10 Um estudo do Observatório Europeu do Emprego da Comissão Europeia, datado de 2004, sobre números 
aproximados relativos ao volume de emprego irregular em percentagem do PIB para os países da UE, revela que, 
para Espanha, os únicos dados fiáveis correspondem a 1985, enquanto para o resto dos quase 30 países 
analisados, os dados são na sua maioria posteriores a 2000. Observatório da Sustentabilidade em Espanha, 2006.
11 Em Espanha, para solicitar a nacionalidade espanhola, os estrangeiros são obrigados a ter residido legalmente 
no país durante dez anos de forma continuada. No entanto, no caso dos naturais de um país latino-americano é-
lhes pedido dois anos de residência legal para dar início ao processo – que pode demorar alguns anos –, não lhes 
sendo exigido que renunciem à sua nacionalidade de origem; ou seja, são autorizados a ter dupla nacionalidade. 
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pessoas a nível global, é o embaratecimento dos custos de transporte e as maiores facilidades 
de comunicação; factores que facilitam as viagens e os contactos dos imigrantes com os seus 
países. 

O PROTAGONISMO DE ESPANHA E OUTROS CASOS DE INTERESSE

Espanha

A última década em Espanha foi absolutamente excepcional no que se refere ao fenómeno 
migratório. Depois de um amplo percurso como emissor de fluxos, o país tornou-se um dos 
principais receptores de população imigrante da UE, a ponto de nos últimos anos a imigração 
líquida para Espanha ter constituído cerca de 40% do total da União, ou até mais (Aja, Arango 
e Oliver, 2008). O rápido ritmo de crescimento dos fluxos foi acompanhado por políticas de 
imigração com um cariz relativamente liberal, ou pelo menos assim foram vistas por outros 
países da UE, que criticaram especialmente os processos de regularização de imigrantes 
promovidos pelos governos espanhóis, dos quais beneficiaram mais de um milhão de pessoas 
desde 198612. No entanto, as medidas deste tipo foram reconhecidas a nível internacional pelo 
PNUD, que no seu último Relatório sobre Desenvolvimento Humano valoriza as políticas 
espanholas de regularização e de reconhecimento dos direitos dos imigrantes em situação 
irregular.

Em termos quantitativos, as estatísticas mais recentes apontam para a presença de mais de 
4,6 milhões de imigrantes oficialmente registados em território espanhol, um número que faria 
de Espanha o décimo país do mundo com maior percentagem de imigrantes, que representam 
cerca de 10,7% da população total do país (PNUD, 2009). A estes números há que 
acrescentar a percentagem total de imigração ilegal, difícil de quantificar. 

Espanha é actualmente o segundo destino da emigração regional (a seguir aos EUA). 
Segundo fontes oficiais13, o contingente de imigrantes provenientes da América Latina 
ascendia a 1 431 357; um número que é dez vezes superior ao de há uma década: em 1998 
não havia mais de 103 203 oficialmente registados. Actualmente, os imigrantes 
latino-americanos e caribenhos representam cerca de 30% do total de estrangeiros na 
Espanha (ver gráfico 2).

Gráfico 2

                                               
12 Os seis processos de regularização em Espanha (em 1986, 1991, 2000, 2001, 2004 e 2005) conduziram à 
regularização da situação de aproximadamente 1 080 000 imigrantes. 
13 Ver Anuário Estatístico 2008 e o Relatório Trimestral sobre Estrangeiros com Certificado de Registo em Vigor e 
com Autorização de Permanência para Estudos, em 30 de Junho de 2009, ambos publicados pelo Ministério do 
Trabalho e da Imigração de Espanha.
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Fonte: Anuário Estatístico 2008. Secretaria de Estado da Imigração e Emigração. Ministério do 
Trabalho e da Imigração. Governo de Espanha, 2008.

Entre as 15 comunidades nacionais com maior representação em Espanha, seis têm como 
origem um país da ALC. De acordo com os números actuais, de Junho de 2009, os 
equatorianos (442 114 pessoas) constituem a terceira nacionalidade com maior presença em 
Espanha a seguir aos marroquinos e romenos. Nesta lista de 15 nacionalidades também 
figuram a Colômbia (4.º lugar, com 287 417 pessoas), o Peru (7.º lugar, com 142 975 
pessoas), a Bolívia (11.º lugar, com 105 931 pessoas), a Argentina (13.º lugar, com 102 363 
pessoas) e a República Dominicana (15.º lugar, com 84 958 pessoas). Os latino-americanos e 
os caribenhos também beneficiaram dos processos de regularização: em 2005 os imigrantes 
da ALC apresentaram 267 416 pedidos de legalização da sua permanência em Espanha, o 
que representa cerca de 38,7% do total. 

 ESPANHA: Estrangeiros com certificado de registo ou cartão de residência em vigor 
provenientes da América Latina (1998 -2009)
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Gráfico 3

ESPANHA

Evolução dos estrangeiros com certificado de registo ou cartão de residência em vigor 

1998 - 2008 (Junho de 2009)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Jun-2009

AMÉRICA 
LATINA

130.203 149.571 184.944 283.778 364.569 514.485 649.122 986.178 1.064.916 1.215.351 1.333.886 1.431.357

Argentina 17.007 16.290 16.610 20.412 27.937 43.347 56.193 82.412 86.921 96.055 97.277 102.363

Bolívia 1.148 1.283 1.748 3.344 4.995 7.053 11.467 50.738 52.587 69.109 85.427 105.931

Brasil 7.012 8.120 10.034 10.910 12.902 14.598 17.524 26.866 30.242 39.170 47.229 52.595

Chile 5.827 5.927 6.141 6.900 8.257 10.869 14.477 18.748 20.397 24.841 26.906 29.226

Colômbia 10.412 13.627 24.702 48.710 71.238 107.459 137.369 204.348 225.504 254.301 274.832 287.417

Costa Rica 290 282 289 327 370 405 445 567 601 706 830 893

Cuba 13.214 16.556 19.165 21.467 24.226 27.323 30.738 36.142 39.755 45.068 49.553 50.829

Equador 7.046 12.933 30.878 84.699 115.301 174.289 221.549 357.065 376.233 395.808 421.527 442.114

El Salvador 902 998 936 1.032 1.110 1.217 1.365 1.790 1.906 2.222 2.544 2.763

Guatemala 506 547 518 554 608 631 696 935 1.013 1.221 1.428 1.554

Honduras 872 1.151 1.244 1.559 1.649 1.834 2.234 4.033 4.186 5.767 7.322 8.905
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México 4.360 4.868 4.739 5.173 5.894 6.714 7.755 9.502 10.700 12.633 14.339 15.146

Nicarágua 501 518 490 562 574 671 794 1.136 1.250 1.943 2.640 3.133

Panamá 366 349 342 375 421 500 595 760 805 989 1.126 1.177

Paraguai 512 529 524 634 758 992 1.692 7.800 8.557 13.651 19.723 25.644

Peru 24.879 27.263 27.888 33.758 39.013 57.593 71.245 82.533 90.906 116.202 130.900 142.975

Rep. 
Dominicana

24.256 26.854 26.481 29.314 32.412 36.654 42.928 50.765 58.126 70.775 80.973 84.958

Uruguai 3.907 3.880 4.005 4.754 5.995 8.852 13.055 24.272 26.581 31.092 31.956 33.998

Venezuela 6.911 7.323 7.986 9.067 10.634 13.162 16.622 25.372 28.188 33.262 36.616 38.977

Outros 
América 
Latina

275 273 224 227 275 322 379 394 458 536 738 759

Fonte: Anuário Estatístico 2008 e Relatório Trimestral sobre Estrangeiros com Certificado de Registo ou Cartão de Residência em vigor e 
Estrangeiros com Autorização de Permanência para Estudos, em vigor em 30 de Junho de 2009 (Publicado em Setembro de 2009).
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Por seu turno, e contrariamente à crença comum, a imigração ilegal em Espanha14 (e em geral 
nos países da UE) não tem origem numa entrada ilegal no território, tratando-se sim de uma 
irregularidade sobrevinda, fruto em geral da não renovação de um visto de turista e do 
prolongamento da estadia. Embora as estimativas sobre a população em situação irregular 
sejam sempre imprecisas, a participação nos processos de regularização pode ser um bom 
indicador para estimar a magnitude da irregularidade em determinados grupos nacionais. 
Neste contexto, em 2001, os equatorianos encontravam-se entre as cinco principais 
nacionalidades em processo de regularização, sendo que cerca de 24 000 residentes também 
foram regularizados através de um processo especial criado pelo Governo espanhol para 
nacionais do Equador. Além disso, os pedidos de equatorianos, colombianos e bolivianos 
totalizaram 243 568 e representaram cerca de 35% do total no processo de regularização de 
2005 (Ferrero e Pinyol 2008).

Por fim, cabe mencionar que nos últimos dois anos se alertou para a possibilidade de a crise 
económica implicar um ponto de inflexão nos fluxos migratórios da ALC para Espanha. As 
autoridades espanholas reconheceram publicamente que esperam uma desaceleração na 
chegada de estrangeiros ao país, pelo facto de um dos principais factores de atracção serem 
as oportunidades de emprego (em Abril de 2009 o desemprego em Espanha ascendia a 15%, 
com um máximo de 28% entre os imigrantes). Dados parciais de 2008 indicaram uma queda 
no número de autorizações iniciais de residência e trabalho, assim como nos números 
relativos ao reagrupamento familiar (sensivelmente menos 30 000 pessoas do que em 2007, 
cifrando-se o número de membros de famílias reagrupadas em cerca de 128 000 pessoas). 
Um estudo do Instituto Nacional de Estatística espanhol também prevê que, no período 2008-
2018, a imigração se converta na variável mais volátil no futuro próximo. Paralelamente, as 
políticas governamentais procuraram promover o regresso dos imigrantes aos seus países de 
origem com o incentivo de capitalizar o seu seguro de desemprego. No entanto, por agora, as 
estatísticas oficiais confirmam um contínuo crescimento da população estrangeira com 
certificado de residência em vigor em Espanha; um aumento de 3,3% no primeiro semestre de 
2009 comparativamente a Dezembro de 2008.

Itália e Portugal

Os vínculos históricos, linguísticos e culturais são factores que, devido aos antigos laços 
coloniais, tanto no caso de Espanha como nos de Itália e Portugal favoreceram a chegada 
crescente de latino-americanos e caribenhos a estes países europeus. Itália tem sido, 
historicamente, um país de emigrantes, tendo correspondido a esse padrão até à década de 
1970, altura em que se converteu num receptor de imigração com uma forte presença de 
latino-americanos. De acordo com dados fornecidos pelo Instituto Italiano de Estatística 
(ISTAT), em 2007 a população estrangeira a viver no país aumentou mais de 16%, um registo 
que traduz o maior aumento na história do país. No total, vivem em Itália 3,4 milhões de 
estrangeiros, o que constitui 5,8% da população. A maioria provém de países da Europa 

                                               
14 Em Espanha procura-se fazer uma estimativa aproximada da imigração ilegal a partir dos dados do registo da 
população dos municípios, onde é registada a maioria dos imigrantes que vivem no país – tenham ou não os 
documentos em dia –, porque isso lhes permite ter acesso a serviços sociais como a saúde. No entanto, o 
cruzamento de dados entre os cartões de residência e de munícipe também apresenta dificuldades pelo facto de no 
seu cálculo serem utilizadas metodologias diferentes.
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Oriental. Em 2007 havia 493 729 imigrantes romenos na península, seguindo-se os albaneses 
e os marroquinos.

Actualmente a maior comunidade de latino-americanos em Itália é a do Equador, que passou 
de 68 900 imigrantes em 2006 para 73 235 em 2007, o que representa 73% do total de 
imigrantes latino-americanos em Itália. É também a terceira maior colónia equatoriana no 
exterior, a seguir à dos EUA e de Espanha. Em segundo lugar, surgem os cidadãos 
provenientes do Peru (70 755), do Brasil (37 848), da República Dominicana (18 591) e da 
Colômbia (17 890). A comunidade de equatorianos foi crescendo nos últimos anos, já que, até 
2001, eram os peruanos que formavam a comunidade maioritária em Itália (28%), superando o 
número de brasileiros (16%) e equatorianos (apenas 9%). 

Paralelamente, muitos brasileiros, argentinos, equatorianos e venezuelanos chegaram a Itália 
na condição de descendentes de italianos, razão por que não figuram nos registos oficiais 
como estrangeiros mas como nacionais que regressam ao seu país. Assim, é importante 
incluir o número de argentinos na categoria de “migrantes retornados”. Embora seja difícil 
quantificá-los, o seu impacto nas estatísticas seria considerável. Convém igualmente referir o 
elevado número de imigrantes latino-americanos em situação irregular em Itália. Na última 
regularização de Novembro de 2002, 10% dos pedidos foram apresentados por 
latino-americanos, tendo os pedidos dos equatorianos e peruanos obtido a maior taxa de 
aceitação (OIM, 2004). 

Gráfico 4: População latino-americana por origem em Espanha, Itália e Portugal (2005)

ESPANHA ITÁLIA PORTUGAL TOTAL 2005

Argentina 86.921 14.360 618 101.281

Bolívia 52.587 3.432 77 56.019

Brasil 30.242 26.975 49.678 57.217

Chile 20.397 3.346 259 23.743

Colômbia 225.504 15.430 574 240.934

Equador 376.233 48.302 330 424.535

Peru 90.906 48.827 227 139.733

Uruguai 26.581 1.383 116 27.964

Venezuela 28.188 4.445 3.368 32.633

Outros 8.557 697 69 9.254

Total AMÉRICA DO SUL 946.116 167.197 55.316 1.113.313

México 10.700 4.852 278 15.552

Outros 9.761 6.747 108 16.508

Total AC e MÉXICO 20.461 11.599 386 32.060
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Cuba 39.755 11.323 575 51.078

Rep. Dominicana 58.126 13.475 71 71.601

Outros 458 1.232 44 1.690

Total Caraíbas 98.339 26.030 690 124.369

Fonte: Padilla, Beatriz (2005).

No de Portugal, este país também foi, historicamente, origem de emigração, pois desde a 
Segunda Guerra Mundial e até aos anos 70 registou-se um importante fluxo de movimentos 
transatlânticos para o Brasil, a América e as suas antigas colónias em África, assim como para 
o norte da Europa. Na América Latina, o principal destino era o Brasil, embora um número 
importante de portugueses tenha imigrado também para a Venezuela. A partir de 1990, 
Portugal passou a ser um destino importante de imigração; com a sua entrada para a UE em 
1986, tornou-se um destino atractivo. A maior parte dos actuais fluxos migratórios de 
latino-americanos para Portugal provém do Brasil e, em segundo lugar, da Venezuela. É de 
salientar a escassez de dados devido ao facto de os “migrantes retornados” provenientes 
destes países não serem incluídos nas estatísticas oficiais (OIM, 2004). A ser assim, supõe-se 
que o número de imigrantes contabilizados em Portugal, principalmente de brasileiros, 
aumentaria significativamente. De acordo com a OCDE, em 2006 viviam 73 400 brasileiros em 
Portugal, número que tem vindo a crescer desde a década de 1990, altura em que o número 
oscilava em torno de 20 000 pessoas. Estes números não incluem os imigrantes em situação 
irregular nem tão-pouco os “retornados” com nacionalidade portuguesa.

Outros casos de interesse

No que respeita à presença de latino-americanos e caribenhos em outros países europeus, os 
dados são menos significativos, proporcionalmente, em relação à população total de 
imigrantes. No Reino Unido, em 2004 o número de imigrantes latino-americanos ascendia a 
73 785, enquanto o número de caribenhos se cifrava em 253 176, na sua maioria provenientes 
da Jamaica. Este número é pequeno se comparado com décadas anteriores, quando os fluxos 
originários das ex-colónias britânicas na região das Caraíbas eram mais significativos. A partir 
da década de 1940 muitos cidadãos das Caraíbas emigraram para a Europa Ocidental, 
principalmente para o Reino Unido, França e Países Baixos. O número de imigrantes no Reino 
Unido nascidos nos países membros da Commonwealth que integram as Caraíbas ascendia a 
cerca de 500 000 em 1971; 625 000 em 1980 e 500 000 em 1991, ano em que a população 
caribenha constituía aproximadamente 8% da população total do Reino Unido. Posteriormente, 
o Governo britânico impôs uma série de regulamentações sobre a imigração que conduziram a 
uma redução significativa do número de caribenhos no país, que começaram então a deslocar-
se para os EUA. O declínio da imigração a Reino Unido foi acompanhada por um retorno de 
caribenhos, que teve como resultado um saldo migratório líquido negativo. Muitos dos que 
abandonaram o Reino Unido transferiram-se para o Canadá e os EUA, mas também foram
regressando cada vez mais às Caraíbas, criando assim um importante movimento de retorno 
(Thomas-Hope 2005).

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA IMIGRAÇÃO DA ALC NA UE: 
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Definir um perfil abrangente do imigrante da ALC na Europa é uma tarefa complexa mas, na 
tentativa de avançar nesse trabalho, é possível identificar algumas características-chave; 
certos padrões de comportamento e tendências que ajudam a compreender as 
particularidades da migração entre a ALC e a UE. Seguidamente, faremos uma breve 
descrição de determinadas características da migração latino-americana e caribenha: a 
concentração no sul da Europa, a heterogeneidade, a feminização e a irregularidade. 

Algumas destas características-chave da imigração da ALC na UE são objecto de estudos 
académicos em ambas as regiões e tiveram especial incidência na configuração da agenda do 
diálogo político bi-regional nos últimos anos.

Concentração: nos últimos anos, à medida que os destinos dos migrantes latino-americanos 
e caribenhos se expandiram para países que não os EUA, aumentou a sua concentração, em 
especial no sul da Europa. Tal como a análise atrás realizada demonstrou, a presença de 
equatorianos, colombianos, argentinos e bolivianos é importante em Espanha, a de 
equatorianos e peruanos em Itália e a de brasileiros em Portugal. A tendência para a 
concentração também é evidenciada no caso dos jamaicanos no Reino Unido, que 
representam 98% da comunidade jamaicana na Europa. 

Heterogeneidade: uma forte tendência verificada nos fluxos migratórios da ALC é a crescente 
heterogeneidade social do universo de migrantes. Durante a década de 1990, as constantes 
crises económicas na região e o seu impacto negativo nos mercados de trabalho não só 
contribuíram para aumentar o volume dos fluxos, mas também para os diversificar 
socialmente. Até meados dos anos 70 os fluxos extra-regionais eram compostos 
maioritariamente por profissionais e técnicos com um nível educativo elevado; depois, nos 
anos 80 as pessoas emigraram por razões essencialmente políticas (CELADE, 2008), sendo o 
perfil actual dos migrantes mais diversificado em termos de posição social e nível educacional. 
A variedade, neste último aspecto, traduz-se numa grande heterogeneidade segundo as 
nacionalidades de origem. De acordo com dados da CEPAL para os imigrantes da ALC em 
Espanha, entre os maiores de 16 e menores de 55, os imigrantes argentinos, cubanos, 
chilenos e venezuelanos são os únicos cujo nível de educação terciária é superior à dos 
espanhóis, contrariamente aos equatorianos, colombianos, bolivianos e dominicanos, que 
apresentam um nível inferior. No conjunto, porém, a proporção de analfabetos e iletrados entre 
os imigrantes da ALC é duas vezes superior à da população autóctone.

Feminização migratória: uma outra grande característica do fenómeno migratório da ALC é a 
crescente participação das mulheres nos fluxos. “A composição dos fluxos migratórios em 
função do género está intimamente relacionada com o grau de complementaridade entre os 
mercados de trabalho dos diferentes países, a procura de trabalho nas actividades de 
serviços, os efeitos das redes sociais e as modalidades de reunificação familiar” (CEPAL, 
2008). Esta tendência é notória não só nos fluxos sul-americanos para a Europa, mas também 
para os EUA e o Canadá, respondendo fundamentalmente a motivações laborais. Muitas 
mulheres da ALC trabalham em serviços de limpeza doméstica, cuidados a crianças, idosos e 
doentes e em serviços de limpeza industrial. No caso de Espanha, mais de 40% das 
latino-americanas economicamente activas e maiores de 16 anos trabalham nos serviços 
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domésticos, enquanto os homens trabalham na construção, na indústria e na agricultura. A 
feminização das migrações em Espanha tem como excepção algumas comunidades onde 
existe um equilíbrio de sexos, como é o caso entre os argentinos, os chilenos e os uruguaios. 
Observa-se uma maior presença feminina entre os imigrantes provenientes da República 
Dominicana, da Colômbia e, em menor grau, do Equador (Pellegrino, 2004). Nos últimos anos, 
o aumento do número de homens entre os imigrantes latino-americanos e caribenhos em 
Espanha está relacionado com os processos de reagrupamento familiar. 

Gráfico 5: ALC: relação de masculinidade no total de migrantes

1970-2000 (homens por cada 100 mulheres)

Fonte: Centro Latino-americano e Caribenho de Demografia (CELADE) – Divisão da 
População da CEPAL, Projecto de Investigação da Migração Internacional na América Latina 
(IMILA).

Irregularidade: é muito difícil dimensionar este fenómeno devido à sua natureza clandestina e 
porque na maioria dos casos envolve pessoas que entram na União com os documentos em 
dia – como turistas ou estudantes, por exemplo – que, depois, prolongam a sua estadia para 
além dos prazos estabelecidos. A título de referência, um estudo realizado em 2003 sobre a 
comunidade colombiana em Espanha concluiu que cerca de dois terços dos nacionais desse 
país se encontravam em situação irregular (Pellegrino, OIM 2004). Nos sucessivos processos 
de regularização implementados em Espanha, os imigrantes da ALC também tiveram uma 
crescente participação. Conforme referido, a irregularidade está estreitamente ligada à 
economia paralela, que representa entre 7% e 16% do PIB comunitário, principalmente em 
sectores relacionados com a construção, a agricultura e o trabalho doméstico. 

2. MOBILIDADE DO CAPITAL HUMANO, REMESSAS E DESENVOLVIMENTO 

O impacto das remessas dos imigrantes e da mobilidade do capital humano no 
desenvolvimento dos países receptores e de destino tem vindo a ocupar um lugar de destaque 
nas agendas das políticas públicas da América Latina e da Europa. Por isso, estas questões 
serão analisadas em seguida, a fim de avaliar os seus aspectos mais relevantes.
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2.1 MOBILIDADE INTERNACIONAL DO CAPITAL HUMANO

A identificação dos determinantes da mobilidade do capital humano de latinos e caribenhos na 
Europa – i.e. “talentos” ou migração qualificada – reveste-se de particular importância pelo seu 
impacto sobre a transferência de tecnologias, os conhecimentos especializado e as 
capacidades produtivas. A migração de capital humano compreende pessoas com níveis 
elevados de educação: empresários, cientistas, engenheiros, estudantes, especialistas em 
tecnologias da informação, profissionais, artistas que se projectam para além das fronteiras 
dos seus países, etc. A intensa procura mundial de talentos contribuiu para intensificar a 
migração de recursos humanos especializados – em especial a partir da década de 1990 – em 
resposta às novas oportunidades e incentivos que se geram nos países mais desenvolvidos. 
No caso da ALC, o crescimento dos fluxos migratórios, descrito anteriormente, foi 
acompanhado de um aumento da migração qualificada, o que suscitou grande preocupação 
em relação à “fuga de cérebros” ou brain drain (da sua designação em inglês). As taxas mais 
elevadas de “fuga de cérebros” na região registam-se na América Central e nas Caraíbas. 

O gráfico 6 apresenta as taxas de emigração de pessoas com educação terciária (em 
percentagem da força de trabalho correspondente), originárias das “Américas” (Norte, Centro, 
Caraíbas e Sul), para os países da OCDE. A evidência mostra (segunda coluna do quadro) 
que as maiores taxas de emigração de pessoas com educação terciária mais elevada se 
registam nas Caraíbas (43%), seguindo-se a emigração originária da América Central (17%) e 
da América do Sul (5%). Há várias economias, principalmente países pequenos das Caraíbas, 
que têm uma taxa de emigração de pessoas com educação terciária situada entre os 60 e os 
90% (a Venezuela também regista uma taxa de emigração qualificada elevada – 60%). A 
participação dos trabalhadores qualificados (com educação terciária) em relação aos 
residentes e ao stock de migrantes é mais elevada na América do Sul e na América do Norte, 
o que sugere que os emigrantes destes países possuem um nível educativo superior ao dos 
nativos do país de origem e dos imigrantes no país de destino. 

Gráfico 6: Migração qualificada da América para os países da OCDE, 2000

Região Participação no stock 
da OCDE (%)

Taxa de emigração (% 
da força de trabalho 
**)

Participação de 
trabalhadores 
qualificados (%)

Total Qualificados Total Qualificados Entre 
residentes

Entre 
migrantes

América 26,3 22,6 3,3 3,3 29,6 29,7

América do 
Norte

2,8 4,6 0,8 0,9 51,3 57,9

Caraíbas 5,1 5,7 15,3 42,8 9,3 38,6

América Central 13,7 6,6 11,9 16,9 11,1 16,6
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América do Sul 4,7 5,6 1,6 5,1 12,3 41,2

Fonte: Solimano, 2008a, capitulo 2 baseado em Docquier e Marfouk (2006).

* Pessoas com educação igual ou superior a 13 anos de escolaridade (nível de educação 
terciária).

** População com 25 ou mais anos de idade.

Entre os factores de expulsão e atracção da migração qualificada destacam-se (i) as 
disparidades salariais e de rendimentos entre países; (ii) complementaridades entre a 
mobilidade de capital humano, tecnologia, capital financeiro; (iii) escassez de pessoal 
qualificado em áreas tecnológicas e no sector da saúde nos países receptores; (iv) políticas 
migratórias de admissão mais favoráveis para pessoas com educação terciária e qualificações 
especiais nos países desenvolvidos (Solimano, 2008b).

Em geral, a concentração de capital, de tecnologia, de centros de investigação e de 
universidades em determinados países receptores atraem o capital humano de diferentes 
partes do mundo. A migração qualificada também está intimamente relacionada com o 
envelhecimento demográfico nos países industrializados, o que gera uma procura de 
mão-de-obra especializada. Além disso, o regime migratório tem uma influência importante, 
pois na década passada países como os EUA, o Canadá, a Austrália e a União Europeia 
criaram programas especiais e vistos preferenciais para atrair talentos estrangeiros que 
incentivam a entrada de profissionais com qualificações especiais, nomeadamente 
especialistas em tecnologias da informação, médicos e pessoal médico, entre outros. 

A preocupação com a “fuga de cérebros” foi compensada nos últimos anos por uma visão 
positiva da mobilidade, na medida em que as migrações circulares, assim como o regresso 
transitório dos migrantes, contribuem para a consolidação dos mercados de trabalho locais e 
para o seu desenvolvimento (Peregrino, 2009). Nesta perspectiva, as reflexões apontam para 
a transformação do brain drain em brain gain (captação de cérebros”), brain exchange
(intercâmbio de cérebros) ou brain circulation (circulação de cérebros). Neste sentido, embora 
não exista informação comparável para o caso da ALC, o capital humano que emigra e, 
depois, regressa ao seu país de origem transfere conhecimento acumulado, competências, 
contactos, acesso a melhores práticas, etc., o que tem um impacto positivo no 
desenvolvimento nacional do seu país. Além disso, durante o período de emigração, o capital 
humano transfere parte do seu conhecimento e experiência através de visitas ocasionais e da 
sua participação em redes de contactos (Pollack, Solimano, 2004), favorecendo tudo isto a 
transferência de conhecimento para os países de origem.

2.2 REMESSAS INTERNACIONAIS: DETERMINANTES E IMPACTO 

Outro dos traços característicos da migração latino-americana e caribenha prende-se com a 
realização de um importante envio de remessas, ou seja, o envio de dinheiro ou de bens para 
os seus países de origem. Estes fluxos financeiros de remessas internacionais são a 
contrapartida dos fluxos físicos de pessoas; constituem uma fonte adicional de receitas para os 
países receptores e, em termos macroeconómicos, complementam a poupança externa e 
fazem entrar divisas adicionais nos países de origem dos migrantes. Dada a sua importância, 
nas Cimeiras União Europeia-América Latina de Guadalajara (2004) e Viena (2006) estas 



DG EXPO Policy Department 

39

remessas foram identificadas como uma questão prioritária nas relações entre as duas 
regiões. Além disso, a Comissão Europeia desempenhou um papel activo ao adoptar em 
Dezembro de 2007 uma proposta15 no sentido de criar um quadro jurídico unificado para o 
pagamento destes serviços (Tedesco, 2008).

Embora sejam várias as motivações dos imigrantes para enviarem remessas para os seus 
países de origem, podem-se distinguir entre elas: 1) a motivação altruísta (ajuda a familiares); 
2) o interesse pessoal; 3) o reembolso de investimentos prévios em capital humano 
financiados pela família do migrante e 4) a diversificação das fontes de rendimento e seguro 
familiar.

                                               
15 Ver http://ec.europa.eu/internal_market/payments/framework
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Gráfico 7: Remessas para a América Latina e as Caraíbas, 2001 – 2008 (países indicados; em 
dólares)

Fonte: Orozco (2009).

Como se pode verificar pelo Gráfico 7, as remessas monetárias para a América Latina e as 
Caraíbas registaram um forte aumento entre 2001 e 2008, se bem que haja que ter em conta, 
também, que parte deste aumento corresponde a um melhor registo estatístico das mesmas 
(Orozco, 2009). No referido período, na América Latina, os rendimentos de remessas vindas 
do exterior tenderam a superar o investimento estrangeiro directo e a ajuda oficial ao 
desenvolvimento. 

A principal fonte de remessas para a América Latina são os Estados Unidos: USD 47.665 
milhões em 2008, cerca de 70% do total, enquanto as remessas provenientes da Europa se 
situaram nos USD 10.533 milhões, o que representa 14% do total. O restante provém de 
outras regiões e outros países do mundo. Enquanto em 2008 o número de latino-americanos e 
caribenhos que enviaram remessas dos Estados Unidos para a ALC superou os 12 milhões de 
pessoas, não chegaram a 2,7 milhões os que o fizeram a partir da Europa, sendo a Espanha o 
principal país de proveniência das remessas da Europa para a ALC e o segundo a seguir aos 
Estados Unidos.

Em termos do valor per capita das remessas, verifica-se que os países com remessas mais 
elevadas por habitante são o Panamá, com USD 440, São Salvador, com USD 361, e a 
República Dominicana, com USD 257. Em contrapartida, os países com remessas per capita
mais baixas são a Argentina, com USD 6, a Venezuela, com USD 10, e o Brasil, com USD 30. 
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Gráfico 8: Remessas para a ALC em 2008 e estimadas para 2009

País / região EUA Europa Resto do 
mundo 

Mundo 

Emigrantes em 
idade activa 19 400 000 3 800 000 6 500 000 29 700 000

Remetentes 12 610 000 2 660 000 4 550 000 19 820 000

Montante 
enviado (USD) 3 780 3 960                     2 400

Remessas em 
2008 (USD) 

47 665 800 0
00

10 533 600 0
00 10 920 000 000

69 119 400 00
0

Desempregados 
em 2009 10% 16%          8%                  

Remetentes em 
2009 12 042 550 2 457 840 4 459 000 18 993 319

Diminuição de 
remetentes (567 450) (202 160) (91 000) (828 690)

Remessas 
estimadas em 
2009 (USD)

44 382 818 0
25

9 489 720 24
0 10 434 060 000

64 429 841 38
5

Crescimento (0,07) (0,10) (0,04) (0,07)

Fonte: Orozco (2009).

Na Europa, a Espanha é o principal país emissor de remessas para a ALC, respondendo por 
mais de metade das remessas enviadas para a região. Segundo um inquérito realizado pela 
Bendixen & Associates a pedido do Ministério da Economia de Espanha, em 2007 a grande 
maioria dos imigrantes da América Latina e das Caraíbas residindo em Espanha enviaram 
remessas aos seus familiares (por exemplo, 88% dos dominicanos, 86% dos equatorianos, 
80% dos peruanos, 72% dos colombianos), numa média de 270 euros por mês, o que 
representa aproximadamente 15% dos seus rendimentos anuais no país anfitrião.

Gráfico 9: Remessas a partir de Espanha: fluxo total e para os países andinos 

(em milhões de euros)

2003 2004 2005 2006
% PIB 
2006 2007

% PIB 
2007

Equador 720 942 932 1.157 3,50% 1.301 4,0%

Colômbia 732 892 969 1.341 1,25% 1.431 1,1%

Bolívia 80 229 429 735 8,50% 951 9,9%

Peru 62 100 166 231 0,31% 244 0,3%
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TOTAL 
(Aumento)

3.475

(+22,2%)

4.189

(+20,5%)

4.936

(17,8%)

6.807

(37,9%)

Fonte: Banco de Espanha. Para mais informações, ver www.remessas.org 

No caso dos países andinos, de onde provém a maioria dos imigrantes latino-americanos em 
Espanha, o volume total de remessas registou um crescimento constante entre 2000 e 2006, 
da ordem dos 14%, em média, o que reflecte as dinâmicas migratórias expansivas registadas 
nos diferentes países da região (ver Ayuso, Pynol, 2009). Em termos absolutos, a Colômbia 
continua a ser o principal país receptor de remessas, mas o impacto destas é muito maior no 
Equador, o segundo principal país de destino. Todavia, é na Bolívia que o impacto das 
remessas provenientes de Espanha é maior, tendo estas representado 9,9% do PIB do país 
em 2007. Não sendo embora o país que mais remessas recebe, a Bolívia é no entanto aquele 
onde as remessas mais aumentaram nos últimos anos, isto porque, até à introdução da 
obrigação de visto, os bolivianos usufruíram de melhores condições para viajar para Espanha 
do que os habitantes dos restantes países andinos. Desde 2000 que, no Equador e na Bolívia, 
as remessas ultrapassam tanto o investimento estrangeiro directo como a ajuda oficial ao 
desenvolvimento. O Peru foi o país da região que menor dinamismo registou nos últimos anos 
em termos de remessas provenientes de Espanha, o que é consentâneo com a melhor 
evolução da economia peruana, cuja taxa de crescimento nos últimos cinco anos foi uma das 
mais elevadas de toda a América Latina.

Impacto das remessas no desenvolvimento

A importância dos fluxos de remessas tem suscitado nos especialistas e nas instituições 
internacionais um interesse crescente em procurar dimensionar o seu impacto na redução da 
pobreza, bem como as suas consequências nas economias dos países receptores, e ainda o 
seu potencial efeito no financiamento dos processos de desenvolvimento (Montoya Zavala, 
2006). É consensual o reconhecimento de que as remessas têm um efeito benéfico e imediato 
nos receptores directos dos fluxos16, contribuindo para compensar, em parte, os custos da 
emigração e reunindo vários benefícios: as famílias dos emigrantes recebem rendimentos 
adicionais aos gerados no seu país e os países receptores de remessas beneficiam de fluxos 
de divisas e de poupanças que podem ser mobilizados para efeitos do seu desenvolvimento 
nacional. No entanto, as consequências a médio prazo e a nível macroeconómico não são tão 
evidentes assim, e têm suscitado algum debate. 

Numa primeira análise, constata-se que os efeitos das remessas dependem não apenas do 
volume global das mesmas mas também da utilização que delas é feita e do peso relativo das 
mesmas no conjunto da economia receptora (Olivié e Ponce, 2008). Exemplo visível disto são 
os números apresentados no segundo relatório do Inter-American Dialogue Task force on 
                                               
16 A importância das remessas a nível individual é ilustrada pelo seguinte exemplo: se o montante médio enviado 
mensalmente por um imigrante latino dos Estados Unidos ou da Europa para a sua família flutua entre USD 300 e 
USD 350, e considerarmos que o salário mínimo mensal em vários países da América Latina ronda os USD 200-
300, verificamos que os rendimentos em termos de remessas são superiores ao salário mínimo, o que é muito 
relevante se tivermos em conta que as famílias recebedoras de remessas são de baixo ou médio rendimento (se 
bem que geralmente não extremamente pobres).
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remittances, onde se verifica, por exemplo, que, no caso da Colômbia, um dos países andinos 
que mais remessas recebeu em 2005 (4.200 milhões de dólares), a importância destas na 
balança de pagamentos, em termos de percentagem do PIB ou em relação aos gastos das 
famílias, foi bastante menor do que, por exemplo, no caso do Equador. Para o primeiro país 
referido, as remessas corresponderam a apenas USD 90 per capita, ao passo que, no caso do 
segundo, ascenderam a USD 136. 

Um aspecto crucial para avaliar o impacto das remessas é, então, analisar a utilização que é 
dada às mesmas. No que respeita aos investimentos financiados com remessas, são 
geralmente de pequena ou média dimensão e incluem o investimento em habitação e terra, em 
pequenas empresas e na agricultura. As remessas são igualmente utilizadas para financiar a 
educação e despesas com a saúde, pelo que constituem um contributo para a formação de 
capital humano e físico. Evidência empírica para as populações da ALC é o facto de que as 
remessas tendem a aumentar o nível de sucesso educacional e os índices de saúde dos filhos 
de famílias pobres, se bem que estes resultados sejam dependentes de variáveis como o 
género, o país, a localização das famílias e o nível de educação dos pais (Acosta, Fajnzylber e 
Lopez, 2007). Uma fonte adicional de financiamento do investimento são as chamadas 
“remessas colectivas”, isto é, as enviadas por associações de imigrantes em países 
desenvolvidos, que geralmente contribuem para financiar obras de infra-estruturas urbanas e 
sociais, como sejam obras de melhoramento de bairros, construção e apetrechamento de 
escolas e hospitais. Em suma, todos estes são exemplos do impacto positivo das remessas 
sobre o capital humano dos destinatários. 

Por sua vez, estudos encomendados pelo Fundo Multilateral de Investimentos (FOMIN) do BID 
em relação a cinco países latino-americanos (Guatemala, Honduras, São Salvador, México e 
Equador) analisaram a utilização, em termos de consumo, poupança e investimento, que as 
famílias recebedoras de remessas nesses países fazem das mesmas. Segundo esses 
estudos, cerca de 72% das remessas são utilizadas para pagar despesas como a alimentação, 
serviços públicos e alugueres, ou para o pagamento de dividendos associados a créditos 
hipotecários. Nestes inquéritos/estudos, a categoria “poupança” representa, em média, 7% da 
utilização dada ao total das remessas, a rubrica “educação” representa 6% e a aquisição de 
habitação 1,8%.17 É evidente que as remessas têm um efeito positivo sobre o bem-estar das 
pessoas, ao contribuir para financiar o consumo de bens essenciais para a vida das famílias 
receptoras. As remessas são também uma fonte de poupança e de financiamento de 
despesas com a educação e a saúde. Com efeito, verificou-se que as famílias pobres que 
recebem rendimentos de remessas vindas do exterior tendem a evitar tirar os seus filhos da 
escola, o que, comparado com a situação de ausência de remessas, equivale a aumentar o 
investimento em capital humano. As remessas são ainda uma fonte adicional de rendimentos 
para a aquisição de habitação e outros bens duradouros. 

Não é fácil, com base nestes indicadores, determinar o efeito líquido das remessas sobre o 
crescimento económico dos países receptores. Os efeitos são diversos: ao aumentarem as 
remessas, aumenta o pool de poupanças disponíveis para o consumo e o investimento, o que 
supostamente terá um efeito positivo no nível de actividade e no crescimento a médio prazo. 

                                               
17 Estas são propensões médias ao gasto e à poupança de rendimentos provenientes de remessas, as quais são 
distintas das propensões marginais, que, segundo o Banco Mundial (2006), seriam ainda maiores.
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No entanto, em países que recebem quantias importantes de remessas do exterior, há 
tendência para uma apreciação da taxa de câmbio real, o que reduz a rentabilidade das 
exportações não tradicionais, as quais são fonte de emprego e de divisas. Se as remessas 
elevam o nível educacional e de saúde da população, o capital humano melhora, o que tende 
a ter um efeito positivo sobre o crescimento dos países. 

Outro dos potenciais efeitos benéficos habitualmente associado ao envio de remessas é a 
contribuição destas para o desenvolvimento do sector financeiro através do aumento do 
acesso às instituições financeiras, e por conseguinte do acesso ao crédito, por parte dos 
receptores, com base na garantia que oferecem as remessas. Segundo o inquérito atrás 
referido, actualmente 77% dos emigrantes que afirmam enviar remessas a partir de Espanha 
possuem uma conta bancária no país. A percentagem chega aos 91% no caso dos 
trabalhadores com rendimentos superiores a 10 000 euros. Se observarmos a situação no país 
de origem, a proporção é inversa: 77% dos trabalhadores que enviam remessas não têm conta 
bancária na América Latina. Supõe-se que um maior acesso ao sector financeiro formal, além 
de melhorar o acesso ao crédito por parte dos particulares, contribuiria para modernizar a 
economia receptora e melhorar a taxa de poupança nacional, que actualmente é muito baixa. 
Esta a razão por que se procura fomentar uma maior utilização dos canais bancários por parte 
dos remetentes de remessas. 

Outro ponto de vista – avançado num estudo do FMI (Chami, FullenKamp e Jahjan, 2003) –
postula que as remessas seriam uma transferência privada compensatória para fazer face a 
situações económicas adversas nos países de origem do imigrante, sendo portanto 
contra-cíclicas e apresentando uma correlação negativa com a taxa de crescimento do PIB per 
capita nos países receptores de remessas. Em contrapartida, alguns estudos afirmam que as 
remessas podem criar uma “cultura de dependência” nas famílias receptoras, reduzindo os 
seus incentivos para trabalhar e investir em formação laboral. Também há que avaliar os 
custos financeiros do envio de remessas, um segmento geralmente operado por companhias 
especializadas que cobram comissões significativas, agências de viagens ou outros 
mecanismos que não passam pelo sistema bancário formal, pois muitas vezes os imigrantes 
pobres não possuem conta bancária. O resultado é um custo relativamente elevado para o 
envio de remessas.18

O efeito da crise actual sobre os fluxos migratórios e as remessas

Ao analisar o estado actual e as perspectivas dos fluxos migratórios e do envio de remessas 
da UE para os países da ALC, há que ter em consideração uma variável de impacto ainda 
incerto: a crise económica global. A confirmarem-se as previsões de uma quebra de 1% do 
PIB em 2009, que poderá chegar aos 4% nos países desenvolvidos, a actual crise poderá 
causar a primeira contracção do PIB mundial em 60 anos. Como se destaca no Relatório sobre 
Desenvolvimento Humano 2009 - Ultrapassar Barreiras: Mobilidade e desenvolvimento, do 
PNUD, esta crise de origem financeira rapidamente se converteu numa crise de emprego, e, 
por conseguinte, prevê-se que a taxa de desemprego na OCDE atinja 8,4% no corrente ano. 
No caso de Espanha, em Abril de 2009, o desemprego atingiu 15%, e 28% entre os 

                                               
18 Este tema é tratado mais aprofundadamente por Orozco (2004) e Solimano (2004 e 2009).
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imigrantes. Este último dado permite reflectir sobre as repercussões desta crise do 
desemprego na população imigrante, que, segundo as previsões, será a mais afectada nos 
países da OCDE, confirmando assim uma tendência histórica. 

Tradicionalmente, os imigrantes costumam ser os primeiros a perder os seus empregos em 
épocas de crise, já que, regra geral, têm um perfil de trabalhadores vulneráveis: costumam ser 
mais jovens, ter um nível de educação mais baixo e menos experiência laboral, e tendem a 
trabalhar em empregos temporários. Segundo o citado relatório do PNUD, tomando como 
referência dados trimestrais do PIB e das taxas de desemprego em 14 países europeus entre 
1998 e 2008, é possível verificar que nos países que sofreram recessão o desemprego entre 
os imigrantes tendeu a aumentar mais rapidamente do que noutros grupos (PNUD, 2009).

Neste contexto, as previsões sobre as repercussões da crise económica nos fluxos de 
pessoas são um dos temas em que incidem os estudos sobre as migrações a nível mundial, 
embora não exista consenso nos prognósticos sobre o impacto que a crise terá no retorno dos 
imigrantes ou no desencorajamento dos fluxos rumo aos países desenvolvidos. A Organização 
Internacional para as Migrações (OIM) reconhece que se registou uma pressão em baixa nos 
movimentos de mão-de-obra, especialmente nos sectores das tecnologias da informação, da 
construção e da indústria transformadora, mas constata que o impacto real da recessão em 
termos de retorno da força laboral migrante aos seus países de origem ainda não se produziu. 

Neste sentido, os dados sugerem que os imigrantes tendem a permanecer no país de destino, 
mesmo após um agravamento das condições económicas. Isto prende-se com o facto de que 
os projectos de migração são normalmente complexos e determinados por diversas causas, 
pelo que a resposta à crise económica pode supor alternativas muito diversas. O regresso aos 
países de origem ou, nalguns casos, a migração para um país terceiro, pode ser uma opção 
para imigrantes que se encontram há pouco tempo na Europa, já que podem encarar a crise e 
o desemprego como um incentivo para regressar ou para procurar um país com melhores 
expectativas económicas onde possam desenvolver o seu projecto profissional. No caso dos 
imigrantes que vivem há mais tempo na UE, que reagruparam a sua família, que têm os seus 
filhos na escola e que, numa palavra, se integraram na vida quotidiana do país anfitrião, a crise 
e o desemprego poderão ser vividos de maneira semelhante à da população local. Em raras 
ocasiões, o trabalhador migrante regressa ao país de origem, uma decisão que se pode 
revelar drástica, sobretudo se considerarmos que esse país também está a ser afectado por 
uma crise de efeitos globais e que as oportunidades económicas poderão, ali, ser ainda 
menores (Pinyol e Urrutia, 2009). Como recorda o Relatório sobre Desenvolvimento Humano, 
existem motivos para crer que não se produzirão grandes fluxos de retorno, sobretudo se 
considerarmos a experiência dos programas de trabalhadores visitantes na Europa nos anos 
70, já que na decisão sobre o regresso pesam a eventual impossibilidade de readmissão no 
país anfitrião, a valorização do seu sistema de bem-estar e as necessidades da família, 
factores que tendem a motivar os imigrantes a aguentar a crise (PNUD, 2009).

Para avaliar as repercussões da crise económica, há que ter em conta também o modo como 
esta crise condiciona – hoje e no futuro – as políticas e as medidas nacionais e comunitárias 
relativas à imigração, sobretudo num cenário com elevadas taxas de desemprego e em que a 
população local está mais disposta a aceder a postos de trabalho que até então haviam sido 
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ocupados maioritariamente por imigrantes. Estas políticas também serão determinantes em 
termos de favorecer ou restringir a admissão de novos imigrantes. No que respeita ao impacto 
da crise nos fluxos de remessas, no passado estes mostraram-se mais estáveis do que outros 
fluxos económicos e tiveram um efeito contra-cíclico, pois não diminuíram durante os períodos 
de crise económica e financeira nos países receptores (Lopez-Cordova e Olmedo 2006). Neste 
momento, em que a crise económica se faz sentir com mais força nos países emissores de 
remessas do que nos países receptores, é de duvidar que os fluxos possam seguir o mesmo 
padrão (Bora Durdu e Sayan, 2008. Em Ayuso, Pinyol, 2009). Em 2008, as remessas para os 
países da ALC caíram pela primeira vez em dez anos, registando uma descida de 1,5% no seu 
valor real, apesar do seu aumento nominal. Entre as causas apontadas pelo BID para explicar 
esta descida, destaca-se o facto de as taxas de desemprego para pessoas de origem 
latino-americana terem registado, no último ano, um acréscimo superior às do resto da 
população nos países anfitriões. Outros factores são: a inflação, impulsionada pelo aumento 
dos preços dos alimentos e dos combustíveis, a fraqueza do dólar, particularmente nos países 
onde a moeda local se fortaleceu contra a divisa dos Estados Unidos, e a aplicação de 
medidas mais rigorosas contra a imigração ilegal.

Para 2009 (ver gráfico 8), prevê-se que as remessas totais com destino à América Latina, que 
alcançaram USD 69 mil milhões em 2008, baixaram para USD 61 mil milhões, o que 
representa uma redução de mais de 11%. As remessas provenientes de imigrantes 
latino-americanos na Europa sofrerão previsivelmente, de 2008 para 2009, uma redução de 
USD 10 500 milhões para USD 9 mil milhões, isto é, uma quebra de aproximadamente 14% 
(Orozco, 2009). A justificação para o facto de ser maior a redução das remessas provenientes 
da Europa reside, em parte, no facto de a taxa de desemprego de imigrantes 
latino-americanos na Europa (18%) ser superior à registada nos Estados Unidos (12%) e no 
resto do mundo (8%). Ainda assim, o montante médio, por imigrante, das remessas 
provenientes da Europa, de cerca de USD 4 000 por ano, é superior ao das remessas por 
imigrante provenientes dos Estados Unidos (USD 3 780) e do resto do mundo (USD 2 400).
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PARTE II

CONTEXTO JURÍDICO-POLÍTICO DO FENÓMENO MIGRATÓRIO UE-ALC

O aumento dos fluxos migratórios nas últimas décadas conduziu ao desenvolvimento do 
conceito de governança das migrações, que se prende com a capacidade dos Estados para 
conceber, aplicar, dar seguimento e avaliar políticas públicas relativas à gestão das migrações 
em colaboração com os actores da sociedade civil. As migrações internacionais envolvem 
relações entre dois ou mais Estados, que representam, respectivamente, locais de origem, de 
destino ou de trânsito das pessoas que migram. Isto acarreta uma responsabilidade partilhada, 
já que apenas através de uma cooperação eficaz entre os países envolvidos nas correntes 
migratórias se poderá assegurar a protecção dos direitos civis e laborais dos emigrantes e dos 
imigrantes, mantendo a legalidade e a segurança, ao mesmo tempo que se potencia a 
migração como factor de desenvolvimento, tanto nas economias de destino como nas 
economias de origem. As migrações possuem múltiplas dimensões, que vão desde a individual 
e familiar à nacional e transnacional, com consequências diversas (GROS, H. 2007). Por 
conseguinte, é indispensável que as políticas públicas e as instituições ligadas à migração 
sejam dotadas de uma estratégia específica de cooperação internacional.

Nos seus trabalhos, a Comissão Mundial sobre as Migrações Internacionais (CMMI) 
reconheceu a importância de promover a cooperação bilateral, a cooperação regional e a 
cooperação a nível mundial, assinalando que, a nível bilateral, “os acordos bilaterais são meios 
valiosos para abordar as questões migratórias que afectam dois Estados. Devem respeitar 
sempre o quadro normativo relativo aos migrantes internacionais, protegendo assim os seus 
direitos enquanto migrantes”; a nível regional, sublinha que “são necessários esforços 
adicionais para garantir que os processos consultivos regionais sobre migrações recebam 
cobertura mundial, contem com a participação da sociedade civil e do sector privado e não se 
limitem apenas ao controlo das migrações. Dado o carácter mundial das migrações, é 
essencial uma maior interacção entre os diversos processos”. A nível mundial, a CMMI 
assinala que “a vontade recente de vários Estados, instituições e organismos não 
governamentais de tomar iniciativas a nível mundial em relação às migrações internacionais é 
muito positiva. O Diálogo de Alto Nível da Assembleia-Geral da ONU constitui uma 
oportunidade para se criar uma maior interacção entre estas iniciativas e garantir que o seu 
dinamismo se mantenha. O actual processo de reforma da ONU constitui uma oportunidade 
para tirar partido deste dinamismo mediante a revisão dos actuais acordos institucionais”
(CMMI, 2005: 73 75).

O quadro global compreende a regulação a nível mundial e a rede de acordos bilaterais e 
regionais celebrados para assegurar a gestão das migrações, e tem como objectivo geral 
tornar as deslocações das pessoas mais ordenadas, mais controláveis e mais produtivas, 
enquanto se compensam e optimizam os interesses dos países de origem, de destino e de 
trânsito e os dos próprios emigrantes (Ghosh 2002: 189). Esta linha de gestão pró-activa das 



Migración en el contexto de las relaciones entre la UE-ALC

48

migrações internacionais baseia-se no princípio de abertura regulada, que sugere um acordo 
global negociado livremente e de mútuo interesse para gerir as migrações no espaço 
transnacional (Ghosh 2005). Em consonância com este princípio, Cachón (2008b) defendeu a 
conveniência de criar uma “rede normativa transnacional” de apoio a esse quadro global.

Dado o forte vínculo das correntes migratórias a temas politicamente muito sensíveis e ligados 
ao exercício da soberania territorial (controlo das fronteiras, mercado laboral, segurança, 
direitos civis e políticos básicos, etc.), os Estados têm-se mostrado pouco inclinados a aceitar 
compromissos que limitem a sua margem de manobra19. Assim, apesar da evidente dimensão 
plurinacional das migrações, a cooperação internacional em matéria migratória tem sido 
conseguida mais pela via bilateral do que pela via multilateral. Isto gerou um emaranhado de 
instrumentos diversos e dispersos que dificulta a governança internacional do fenómeno e 
afecta a eficácia das políticas, mas sobretudo prejudica o elo mais fraco, isto é, os emigrantes
e as suas famílias. Não obstante, nas últimas décadas, foram desenvolvidos a diversos níveis 
instrumentos de carácter internacional que abordam o fenómeno com o objectivo de 
estabelecer bases comuns. Neste capítulo, começaremos por descrever as iniciativas de 
carácter global, depois abordaremos as iniciativas de cooperação na América Latina e, 
finalmente, analisaremos a progressiva construção de uma política de imigração europeia, com 
particular destaque para as suas repercussões na América Latina.

GOVERNANÇA DAS MIGRAÇÕES INTERNACIONAIS

A regulação das migrações está directamente ligada à necessária protecção dos direitos 
humanos, que devem ser garantidos pelos Estados a qualquer indivíduo, independentemente 
da sua procedência. A demanda do progresso socioeconómico continua a ser a principal razão 
para emigrar, pelo que a cooperação internacional em matéria de migrações tem tido, como 
um dos seus principais eixos de trabalho, as questões laborais. Nesta perspectiva, o direito ao 
trabalho, entendido na sua mais ampla acepção, é essencial para o desenvolvimento humano, 
quer do ponto de vista individual quer em termos colectivos. O trabalho em condições dignas é 
a principal ferramenta na luta contra a pobreza dos seres humanos e constitui, em simultâneo, 
uma fonte de riqueza e prosperidade para a sociedade. Para esse direito se tornar uma 
realidade universal, é indispensável uma cooperação internacional que integre o trabalho digno 
nas estratégias e políticas de desenvolvimento, desde o nível local ao nível global. A 
Resolução da Assembleia-Geral das Nações Unidas (AGNU) 41/128 sobre o Direito ao 
Desenvolvimento, de 1986, propõe que os Estados devem tomar as medidas necessárias para 
garantir o emprego e a justa distribuição dos rendimentos (artigo 8.º). A mesma resolução 
refere que “todo o ser humano tem direito a uma ordem social e internacional em que os seus 
direitos e liberdades possam ser plenamente realizados” e reitera que os direitos são 
indivisíveis e interdependentes.

                                               
19A excepção é a regulação internacional do direito de asilo e refúgio, que recebeu atenção mais cedo e 
foi abordado nas suas origens pelas Nações Unidas, tendo sido objecto de codificação precoce com a 
Convenção sobre o Estatuto de Refugiado, de 1951.
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A AGNU, na resolução 45/158 de 1990, adoptou a Convenção Internacional sobre a Protecção 
dos Trabalhadores migrantes e seus familiares, que entrou em vigor em Julho de 2005. Nela 
se define um conjunto de direitos fundamentais que assistem a qualquer trabalhador e à sua 
família sem nenhum tipo de requisito formal, pois fazem parte do padrão mínimo de direitos 
humanos básicos, e um outro conjunto de direitos mais alargados que apenas são 
reconhecidos aos trabalhadores migrantes que se encontrem em situação regular. Trata-se de 
uma convenção deveras ambiciosa, que, até à data, conta com um nível muito baixo de 
ratificações por parte dos principais países de destino. Nenhum país pertencente à UE o 
subscreveu até ao momento; em contrapartida, são vários os países latino-americanos que já 
o fizeram20. O referido convénio estabeleceu um Comité de Direitos dos Trabalhadores 
Migrantes, composto por peritos independentes encarregues de supervisionar a sua aplicação 
através de relatórios, e que pode receber queixas de particulares no caso de os países 
signatários aceitarem o procedimento previsto no artigo 77.º.

No domínio internacional, o organismo especializado em matéria de migrações é a OIM, criada 
em 1951 para fomentar a cooperação internacional entre os Estados21 e oferecer assistência 
aos migrantes através de informações e ajuda humanitária. Sendo embora um importante 
órgão auxiliar de defesa dos direitos dos migrantes, a OIM não tem como atribuição 
estabelecer quadros normativos específicos, mas sim velar pela aplicação dos existentes, de 
carácter internacional e nacional. A OIM desempenha as funções de Secretaria da “Iniciativa 
de Berna”, processo consultivo ao nível de autoridades nacionais, o qual levou à elaboração 
da “Agenda Internacional para a Gestão da Migração”. Adoptado em Berna (2004), este 
documento aborda questões em matéria de direitos humanos, migração laboral, integração, 
migração irregular, tráfico de seres humanos, incluindo o tráfico de migrantes, comércio, saúde 
e retorno, para as quais se estabelecem princípios gerais e se propõem boas práticas já 
experimentadas por diversos actores.

Por seu turno, no âmbito das Nações Unidas, a Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
organismo especializado para a cooperação em matéria de relações laborais, foi pioneira na 
regulação multilateral das questões migratórias relacionadas com as relações laborais, na 
formulação de recomendações e no desenvolvimento de projectos específicos de cooperação 
técnica. Os dois principais convénios da OIT relativos à migração laboral são a Convenção 
relativa aos Trabalhadores Migrantes (revista) (n.º 97), de 194922, e a Convenção sobre as 
Migrações (disposições complementares) (n.º 143), de 197523. A primeira inclui 
                                               
20 Em finais de Setembro de 2009, eram os seguintes os países da América Latina que haviam assinado a 
Convenção: Argentina, Belize, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, São Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicarágua, Paraguai, Peru e Uruguai.
21 A OIM salienta que a autoridade de um Estado para regular o rendimento, a permanência e o afastamento de 
estrangeiros do território nacional não é absoluta. Os Estados estão a dar-se conta de que os fluxos migratórios 
devem ser geridos, e de que se impõe a cooperação com outros Estados nessa matéria. As obrigações 
internacionais baseadas em normas internacionais que limitam a autoridade do Estado em assuntos relacionados 
com as migrações oferecem meios para proteger os direitos humanos e equilibrar os interesses dos migrantes e 
dos Estados."  Em www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/migration-managemet

22 Em Setembro de 2009, os países da UE que haviam ratificado esta Convenção eram: Alemanha, Bélgica, 
Eslovénia, Espanha, França, Itália, Países Baixos, Portugal e Reino Unido. Por parte da ALC, eram: Baamas, 
Barbados, Belize, Brasil, Cuba, República Dominicana, Equador, Granada, Guatemala, Guiana, Santa Lúcia, 
Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela.
23 Esta Convenção regista um nível de ratificação mínimo, tanto por parte de países da UE (Chipre, Eslovénia, Itália, 
Portugal e Suécia), como por parte de países da ALC, onde, em Setembro de 2009, apenas a República da 
Venezuela a havia ratificado.
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recomendações para a elaboração de políticas, como a relativa à circulação de informação 
entre os países, bem como a recomendação no sentido da tomada de medidas para evitar 
propaganda que induza em erro sobre o fenómeno das migrações, evitando principalmente a 
discriminação por qualquer motivo. Todos os Estados membros deste convénio estão 
obrigados a facultar informações sobre as disposições especiais relativas ao movimento de 
trabalhadores migrantes e às suas condições de trabalho e de vida.

Por seu lado, a Convenção n.º 143 apela a que se evite as migrações clandestinas para fins 
de emprego e o tráfico ilegal de imigrantes, e insiste também na importância da igualdade de 
oportunidades e de tratamento. Além disso, os Estados devem adoptar e seguir uma política 
que garanta a igualdade de tratamento em questões como o emprego, a segurança social e os 
direitos sindicais e culturais, e que procure assegurar um nível básico de protecção, mesmo 
que o trabalhador se encontre em situação irregular, e proteger os trabalhadores que 
perderam o seu emprego, a fim de poderem conservar os seus direitos.

Ambas as convenções estão sujeitas a um controlo internacional do seu cumprimento através 
dos procedimentos definidos na carta da OIT: em primeiro lugar, um seguimento normal 
mediante relatórios periódicos; a par destes, estão previstos uns mecanismos de carácter 
quasi-contencioso, que incluem as reclamações que as associações de trabalhadores ou de 
empresários podem apresentar, e as queixas contra outro Estado membro, ou apresentadas 
pelo Conselho de Administração ou por um delegado à Conferência Geral. 

Após a nomeação do chileno Juan Somavia como Director-Geral da OIT, em 1999, o trabalho 
decente24 passou a ser um eixo estratégico da OIT. Partindo do princípio de que não é 
possível aplicar em todos os países uma fórmula idêntica em matéria de política de fomento do 
emprego decente, foram criados Programas de Trabalho Decente por País (PTDP), nos quais 
se adoptou uma abordagem integrada. São os seguintes os princípios que presidem a esta 
abordagem: definição de prioridades claras, controlo nacional, promoção de intercâmbios em 
matéria de políticas, coerência do conjunto das políticas nacionais, cooperação, e manter uma 
visão de médio prazo. O Guia para o desenvolvimento e a aplicação dos programas de 
trabalho decente por país (PTDP) (OIT, 2008) inclui a gestão centrada nos resultados e reforça 
a participação social e a dimensão do género. A eficácia dos programas nacionais depende 
também de factores externos, daí que a OIT, em colaboração com a ONU, se esforce por 
integrar a sua agenda na agenda global de desenvolvimento.

Em 2005, a OIT impulsionou o “Quadro multilateral sobre migrações laborais”, que estabelece 
princípios e orientações não vinculativos para o desenvolvimento de uma estratégia para as 
migrações laborais baseada em direitos25. No seu princípio n.º 4, o referido Quadro estabelece 
que todos os Estados têm o direito soberano de definir as suas próprias políticas para gerir as 
migrações laborais, devendo procurar que estas sejam coerentes, eficazes e equitativas. O 
princípio n.º 12 defende que se deve promover a gestão dos fluxos migratórios através de um 
                                               
24 De acordo com a definição da OIT, "O trabalho decente resume as aspirações das pessoas durante a sua vida 
laboral. Implica oportunidades de trabalho produtivo e com salários justos, segurança no local de trabalho e 
protecção social para as famílias, melhores perspectivas de desenvolvimento pessoal e integração social, liberdade 
de expressar opiniões, de se organizar e de participar na tomada de decisões, e igualdade de tratamento para todas 
as mulheres e homens.".
25 Acordo adoptado pela Reunião tripartida de peritos sobre o Quadro multilateral da OIT para as migrações 
laborais, realizada em Genebra entre 31 de Outubro e 2 de Novembro de 2005.
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processo ordenado e justo, tanto nos países de origem como nos países de destino, a fim de 
orientar os trabalhadores e trabalhadoras em todas as fases da migração, desde a preparação 
até ao retorno e a reintegração, passando pelo trânsito, a chegada e o acolhimento no país de 
destino.

A “Declaração Ministerial do Conselho Económico e Social da ONU (ECOSOC) sobre geração 
de emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos”, adoptada pela AGNU em Julho 
de 200726, instou os governos a medir as repercussões das suas políticas macroeconómicas 
sobre o emprego e sublinhou a necessidade de incorporar os objectivos da OIT nos programas 
das Nações Unidas. Em Junho de 2008, a Conferência Internacional do Trabalho da OIT 
definiu os quatro objectivos principais da Agenda sobre trabalho decente: dar oportunidades de 
emprego criando um enquadramento institucional e económico sustentável; oferecer protecção 
social adequada; fomentar o diálogo social promovendo o consenso em torno das políticas 
nacionais e internacionais, e incentivar as boas relações laborais. A OIT recordou também a 
importância do respeito dos princípios e direitos fundamentais no trabalho, cuja violação não 
pode ser invocada como vantagem comparativa legítima, e sublinhou que as normas do 
trabalho não devem ser utilizadas para fins comerciais proteccionistas. A Declaração então 
adoptada proclama que, devido à natureza interdependente dos referidos objectivos, é 
indispensável avançar em todos e cada um deles, pois as deficiências num afectam a 
consecução dos outros. Foi criado um mecanismo de seguimento para que a OIT possa ajudar 
os Estados a implementar a Agenda. De igual modo, foi criado um Grupo Directivo sobre o 
Seguimento da Declaração de 2008 e elaborado um Plano de aplicação preliminar27, onde se 
propõe ajustar as ajudas no plano técnico aos Quadros de Ajuda ao Desenvolvimento das 
Nações Unidas (UNDAF), coordenados pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD). Este plano visa dar coerência à acção conjunta das diferentes 
agências e contribuir para uma abordagem integrada das políticas. Além disso, prevê a 
promoção de associações com entidades não estatais e consultas com os interlocutores 
sociais.

Para além dos principais instrumentos mencionados, a OIT conta com um acervo regulatório 
que, tratando-se de condições aplicáveis a todos os trabalhadores28, incide também nos 
direitos dos trabalhadores migrantes, que estão protegidos pelos mecanismos de controlo 
acima referidos e, também, por mecanismos específicos, como é o caso da liberdade sindical. 
                                               
26 Declaração ministerial da série de sessões de alto nível adoptada pela AGNU em 10 de Julho de 2007 
(A/62/3//Rev.1).
27 Organização Internacional do Trabalho GB. 303/SG/DECL/2 303ª reunião, Genebra, Novembro de 2008.
28 De referir, neste contexto, a Convenção sobre a protecção do direito à liberdade de associação, n.º 87, de 1949, 
e a Convenção sobre o direito de organização e de negociação colectiva, n.º 98, de 1949, que equipara todos os 
trabalhadores, sejam eles regulares ou irregulares; a Convenção sobre a igualdade de remuneração, n.º 100, de 
1951; a Convenção sobre a discriminação em matéria de emprego e profissão, n.º 111, de 1958; a Convenção 
relativa à igualdade de tratamento dos trabalhadores estrangeiros e nacionais em matéria de reparação de 
acidentes de trabalho, n.º 19, de 1925; a Convenção sobre a igualdade de tratamento dos nacionais e estrangeiros 
em matéria de previdência social, n.º 118, de 1962; a Convenção relativa à preservação dos direitos em matéria de 
segurança social, n.º 157, de1982; a Convenção sobre a protecção do salário, n.º 95, de 1949; a Convenção sobre 
a organização do serviço de emprego, n.º 88, de 1948; a Convenção sobre agências de emprego privadas, n.º 181, 
de 1997; a Convenção sobre idade mínima de admissão ao emprego, n.º 138, de 1973; a Convenção sobre a 
abolição do trabalho forçado, n.º 105, de 1957; a Convenção sobre a inspecção do trabalho, n.º 81, de 1947; e 
outras relacionadas com sectores específicos onde a presença de trabalhadores migrantes é significativa, como a 
agricultura (n.ºs 129 e 184), a saúde (n.ºs 149 e 155), a construção civil (n.º 167), a restauração (n.º 172) e a 
indústria mineira (n.º 176).
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O número de ratificações deste acordo entre os países da ALC e a UE apresenta alguma 
disparidade (ver Anexo). Outro quadro regulador com eventuais repercussões no tratamento 
dos migrantes é o que está a ser debatido na Ronda de negociações do Acordo Geral sobre o 
Comércio de Serviços (GATS, pela sua sigla em inglês), que poderá afectar os trabalhadores 
temporários e os prestadores de serviços intra e extra-empresariais, categorias que, na sua 
maioria, não são abrangidas pelas convenções da OIT sobre trabalhadores migrantes.

2. COOPERAÇÃO E POLÍTICAS MIGRATÓRIAS NA ALC

Actualmente, a região da América Latina e das Caraíbas é, no seu conjunto, exportadora 
líquida de recursos humanos para outros territórios mas, no seu interior, também ocorrem 
importantes fluxos de pessoas de uns países para outros, justificados pelas grandes 
assimetrias de desenvolvimento e oportunidades existentes entre as diferentes regiões. Existe 
hoje uma "agenda migratória" de âmbito regional, sub-regional e binacional que inclui acordos, 
compromissos e instrumentos para a gestão das migrações. Segue-se uma análise da 
evolução das agendas e dos instrumentos disponíveis no seio da ALC, a qual inclui a 
descrição, primeiro, das iniciativas no plano regional e, em seguida, dos instrumentos 
bilaterais, a fim de determinar em que medida a cooperação contribui para a criação e o 
reforço de instrumentos de gestão dos fluxos migratórios.

2.1 A AGENDA REGIONAL

Na agenda multilateral latino-americana dos últimos anos, as migrações têm sido 
reiteradamente objecto de deliberação nas Cimeiras e encontros regionais, tanto no âmbito da 
OEA e no seio dos organismos de integração como nas Cimeiras Ibero-americanas. Em todos 
estes fóruns se tem estabelecido o compromisso de melhorar o nível de protecção dos 
trabalhadores migrantes através da gestão dos fluxos migratórios. Para tal, impõe-se conhecer 
e medir melhor o fenómeno das migrações, a fim de obter informações estatísticas 
actualizadas e de qualidade, reforçar e aplicar as normas internacionais da OIT, promover o 
Quadro multilateral sobre as migrações laborais, impulsionar o diálogo social, implementar 
políticas que vinculem a migração ao desenvolvimento, e conseguir uma maior incorporação 
da temática das migrações nos processos de integração sub-regional. A Agenda Hemisférica 
também lança o desafio de elaborar políticas de trabalho decente e de desenvolvimento em 
coordenação com os países de destino.

No plano sub-regional, existem essencialmente dois fóruns relevantes de consulta e 
cooperação na região, um no norte e outro no sul. O do norte é a Conferência Regional sobre 
Migração, que data de 1996, também conhecida por "Processo Puebla". O do sul é a 
Conferência Sul-Americana sobre Migrações, datada de 1999. Embora nenhum dos fóruns 
tenha obtido até ao presente resultados concretos muito significativos, o facto de existirem 
espaços para o diálogo entre governos (incluindo por vezes representantes da sociedade civil) 
e para estabelecer pontos comuns na agenda regional é uma conquista importante que se 
impõe potenciar.
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No âmbito do Processo Puebla29, que nasceu do reconhecimento da importância da 
cooperação, são realizadas reuniões vice-ministeriais anuais e foi estabelecido um Grupo 
Regional de Consulta sobre Migração. Nestes espaços, geram-se debates sobre questões 
centrais ligadas à relação entre migração, desenvolvimento e cooperação, estabelecendo-se 
prioridades para o diálogo que, em geral, são desenvolvidas posteriormente de forma bilateral 
ou em pequenos grupos de países. Um dos principais êxitos foi a criação do Sistema de 
informação estatística sobre as migrações na Mesoamérica (SIEMMES), iniciado em 2005. A 
XIII Conferência regional sobre migrações do Processo Puebla, realizada em 2008, nas 
Honduras, adoptou um Plano de acção em torno de três eixos: Gestão das migrações, Direitos 
humanos e Relação entre desenvolvimento e migrações. O Plano insiste numa maior 
planificação das políticas migratórias, no reforço dos mecanismos de comunicação, na 
melhoria da informação e da formação no domínio das migrações, na integração da dimensão 
do género, e na necessidade de coordenar com o ACNUR o tratamento dos refugiados.

A partir da Declaração de Lima, de 1999, o processo "do sul" passou a ser a Conferência 
Sul-Americana sobre Migrações, reflexo do Processo de Puebla30 e que também realiza 
Conferências anuais31. Na primeira Conferência, os representantes governamentais acordaram 
em constituir-se num Fórum de coordenação e consulta em matéria de migrações para os 
países da América do Sul. Solicitaram também oficialmente a assistência da OIM para a 
materialização do referido processo. Nos encontros seguintes, estabeleceram um Plano de 
Acção e realizaram uma série de estudos e investigações relevantes, baseados na importância 
de assumir uma abordagem integrada para o tratamento desta matéria, assegurando sempre 
os direitos humanos dos migrantes. A Conferência Sul-Americana insistiu na importância dos 
programas de cooperação para a formulação de políticas públicas de desenvolvimento social, 
as quais devem procurar que a decisão de migrar não seja ditada pela necessidade. 

A declaração de Quito, emanada da IX Conferência, que teve lugar em Setembro de 2009, 
reconhece que a construção de uma cidadania sul-americana exige que se avance no capítulo 
da "livre mobilidade das pessoas, de forma informada, segura e com direitos" e insta a que 
sejam garantidos no espaço sul-americano os mesmos direitos que se reclamam para os seus 
cidadãos no exterior, pelo que os países signatários se comprometeram a incorporar no seu 
ordenamento nacional as normas internacionais nesta matéria e, em particular, a ratificar o 
Protocolo que visa Prevenir, Suprimir e Sancionar o Tráfico de Seres Humanos, adicional à 
Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional. A 
declaração insta igualmente a que os países de destino estabeleçam programas permanentes 
                                               
29 Os países participantes no Processo Puebla são Belize, Canadá, Costa Rica, São Salvador, Estados Unidos da 
América, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá e República Dominicana. Participam como 
observadores os Governos da Argentina, Colômbia, Equador, Jamaica e Peru, e o Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados (ACNUR), a Comissão Económica das Nações Unidas para a América Latina e as 
Caraíbas/Centro Latino-Americano e Caribenho de Demografia (CEPAL-CELADE), a Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos (CIDH), o Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA), a Organização Internacional 
para as Migrações (OIM), a Relatoria Especial das Nações Unidas para os Direitos Humanos dos Migrantes, e o 
Sistema de Integração Centro-Americana (SICA).
30 Países participantes: Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e 
Venezuela, Guiana e Suriname.

31 Buenos Aires (2000); Santiago de Chile (2001); Quito (2002); Montevideu (2003), La Paz (2004), Assunção 
(2006), Caracas (2007), Montevideu (2008). No mês de Setembro de 2009, teve lugar a IX Conferência, na cidade 
de Quito.
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de regularização de imigrantes indocumentados, e critica o endurecimento das políticas em 
matéria de imigração, que, no parecer dos signatários, estimulam a migração irregular sob 
várias formas. Este é um dos pontos em que a posição latino-americana mais se distancia da 
posição da União Europeia, onde muitas vozes reclamam que são os processos de 
regularização que estimulam o aumento da imigração irregular e insistem, por essa razão, na 
necessidade de reforçar os procedimentos de expulsão. A declaração propõe, ainda, o 
estabelecimento de uma Rede sul-americana de cooperação no domínio das migrações, 
aprova a criação de uma página Web e defende uma maior presença e uma maior 
coordenação nos fóruns globais sobre as migrações, a começar pela X Conferência, que terá 
lugar na Bolívia, em 2010.

No plano regional, mas com uma importante componente bi-regional, tem sido desenvolvida 
uma agenda sobre migrações associada às cimeiras ibero-americanas, nas quais, para além 
de todos os países da América Latina, participam Andorra, Espanha e Portugal. Na Cimeira 
Ibero-Americana de 2006, cujo tema central foi "Migração e Desenvolvimento", foi adoptado o 
Compromisso de Montevideu. O referido tema também teve os seus reflexos no Programa de 
Acção da Declaração de Santiago, emanada da Cimeira celebrada em 2007 na capital chilena 
e dedicada à coesão social. Também nessa ocasião foi aprovada, em colaboração com a 
Organização Ibero-Americana de Segurança Social (OISS), a Convenção Multilateral 
Ibero-Americana de Segurança Social32. Esta convenção garante a igualdade de tratamento 
bem como a cobrança e a valorização das pensões geradas de forma cumulativa em qualquer 
dos países signatários. Embora circunscrita a um âmbito muito concreto e limitada às pensões 
contributivas, aos acidentes de trabalho e às doenças profissionais, a convenção representa 
um passo em frente na promoção da mobilidade sem perda de direitos, para além de 
estabelecer um mecanismo de colaboração entre as administrações ibero-americanas no 
domínio da Segurança Social. Constitui, por isso, um quadro que permitirá identificar linhas de 
colaboração susceptíveis de serem transferidas para a cooperação bi-regional UE-ALC.

A continuidade foi assegurada com a institucionalização do Fórum Ibero-Americano sobre 
Migração e Desenvolvimento (FIBEMYD), que se reuniu pela primeira vez em Cuenca, em 
Abril de 2008, e no qual se estabeleceu um Programa de Acção para implementar o 
Compromisso de Montevideu, se assinou um acordo entre a SEGIB, a OIM e a CEPAL 
(Comissão Económica para a América Latina e o Caribe), e se decidiu que o próximo encontro 
do Fórum terá lugar em São Salvador, em 2010. O referido Plano de Acção desenvolve-se em 
torno de três eixos: gestão da migração, direitos humanos e migração e desenvolvimento. Em 
todos eles se coloca a tónica na aprendizagem das boas práticas. O primeiro incide sobre 
questões específicas relacionadas com os jovens, a protecção de menores, as populações 
indígenas e a dimensão do género, para além da questão do retorno de migrantes. No 
segundo, é lançado um apelo à ratificação dos instrumentos internacionais, em geral, e da 
Convenção Ibero-Americana de Segurança Social, em particular. No terceiro eixo, exorta-se à 
inclusão da temática das migrações nas agendas de desenvolvimento e propõe-se um estudo 
sobre o impacto da integração em três países seleccionados. Incentiva-se também o 
tratamento prioritário da migração laboral temporária, a melhoria das condições de envio de 
remessas e a definição de projectos de co-desenvolvimento que vinculem as diásporas aos 
processos de desenvolvimento nos países de origem.

                                               
32Assinada pela Argentina, Bolívia, Brasil, Costa Rica, Chile, São Salvador, Espanha, Paraguai, Peru, Portugal, 
Uruguai e Venezuela.
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2.2 INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS DE INTEGRAÇÃO SUB-REGIONAL 

Os processos de integração sub-regional na América Latina, com todos os problemas e 
dificuldades para a sua consolidação, abordaram também o fenómeno migratório. A livre 
circulação de pessoas não chegou, em nenhum dos processos de integração no continente 
americano, ao nível de aprofundamento da UE. No entanto, registaram-se alguns avanços na 
regulação dos fluxos migratórios.

MERCOSUL: O Artigo 1.º do Tratado de Assunção assinala como objectivo principal do bloco 
a consecução de um mercado comum entendido como a livre "circulação de bens, serviços e 
factores produtivos entre os países", tendo sido fixado um prazo transitório que terminou a 31 
de Dezembro de 1994. A livre circulação de pessoas não é expressamente referida mas 
considera-se implicitamente incluída no genérico dos factores produtivos, se bem que também 
não sejam especificados os direitos que definem o conteúdo jurídico desta liberdade. Sem 
embargo, foram adoptados diversos actos dos quais resultou uma certa liberalização da 
circulação de pessoas. Entre os mais relevantes, contam-se as medidas tendentes a flexibilizar 
e facilitar a passagem das fronteiras entre os Estados membros por parte de nacionais do 
MERCOSUL. Desde a década de 1980 que um subgrupo de trabalho se ocupou de questões 
laborais e de segurança social e, actualmente, existem acordos sobre a isenção da tradução 
de documentos para fins de migração e avançou-se em questões significativas como o 
controlo integrado das fronteiras e a luta contra ao tráfico de seres humanos. Também foi 
adoptada a Resolução do Grupo Mercado Comum (GMC) n.º 74/96, relativa à carta de entrada 
e saída, bem como a Resolução GMC n.º 31/08, relativa aos documentos de cada Estado 
parte que habilitam ao trânsito de pessoas no MERCOSUL33. O avanço mais significativo foi a 
Decisão do Conselho do Mercado Comum (CMC) n.º 28/02, que inclui quatro acordos 
adoptados na XII Reunião de Ministros do Interior do MERCOSUL, Bolívia e Chile. Entre eles 
destacam-se o acordo n.º 13/02, relativo à autorização de residência para nacionais dos 
Estados partes no MERCOSUL, e o acordo n.º 14/02, relativo à autorização de residência para 
nacionais dos Estados partes no MERCOSUL, Bolívia e Chile, ambos assinados a 6 de 
Dezembro de 2002 e nos quais se estabelece um estatuto jurídico muito amplo para os 
nacionais dos referidos Estados. 

Estes acordos prevêem a concessão, durante dois anos, de uma autorização inicial de 
residência temporária aos nacionais desses Estados partes que façam prova da sua 
nacionalidade e da ausência de antecedentes policiais, judiciais ou penais, e, se for caso 
disso, da certificação médica da sua aptidão psicofísica. São contemplados tanto os que se 
desejam estabelecer no território de outro Estado parte (que dirigirão o seu pedido à sede 
consular correspondente), como os que já se encontram no território (que dirigirão o seu 
pedido de regularização aos serviços de imigração)34. A residência temporária pode ser 
transformada em permanente se, 90 dias antes do seu vencimento, o interessado o solicitar, 
devendo obrigatoriamente satisfazer os mesmos requisitos bem como fazer prova de meios de 
                                               
33 Este acto revoga a Resolução n.º 75/96 e define o Acordo sobre os documentos de viagem dos Estados partes 
no Mercosul e Estados associados, o qual se encontra reproduzido na Decisão CMC n.º 18/08.
34 Artigo 4.º dos Acordos n.ºs 13/02 e 14/02.
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vida lícitos que permitam garantir a subsistência do requerente e da sua família35. As pessoas 
com residência temporária ou permanente têm garantidos os direitos de entrada, saída, 
circulação e permanência no território dos países de acolhimento, sem prejuízo das restrições 
que possam existir por razões de ordem e segurança públicas. Além disso, têm direito ao 
acesso e exercício de qualquer actividade económica realizada por conta própria ou por conta 
de outrem nas mesmas condições que os nacionais do Estado parte de acolhimento. 
Finalmente, os imigrantes e as suas famílias gozam do princípio da igualdade de tratamento 
em relação aos nacionais do país de acolhimento, em domínios como: condições de trabalho, 
remuneração e seguros sociais, e educação para os filhos36. Também se prevê a cooperação 
para impedir os fluxos migratórios de pessoas em situação irregular, através da colaboração 
entre os organismos de inspecção ou da imposição de sanções a quem empregue nacionais 
de Estados partes de forma ilegal ou obtenha benefícios com o fluxo de trabalhadores em 
situação irregular37.

O maior problema destes acordos internacionais tem sido o atraso, por parte do Paraguai, na 
manifestação do consentimento para ficar vinculado aos ditos acordos, o que impede a 
entrada em vigor dos mesmos e obrigou à bilateralização dos efeitos. Nesta mesma linha, 
deve-se destacar a adopção do Acordo Multilateral de Segurança Social do Mercado Comum
do Sul e do seu Regulamento Administrativo, ambos incluídos na Decisão CMC n.º 19/97. 
Neste acordo, estabelece-se a coordenação dos sistemas de Segurança Social no tocante às 
prestações contributivas pecuniárias e de saúde existentes nos Estados partes, e
reconhece-se os trabalhadores que prestam ou prestaram serviços em qualquer dos Estados 
partes assim como os seus familiares e afins (Artigos 2.º e 3.º). Para o efeito, considera-se a 
totalidade dos períodos de seguro ou quotização cumpridos nos territórios dos Estados partes 
para a concessão das prestações de velhice, idade avançada, invalidez ou morte (Artigo 7.º). 

COMUNIDADE ANDINA DE NAÇÕES (CAN): A CAN conta desde a década de setenta com o 
Instrumento Andino de Migrações Laborais (Decisão n.º 116). Durante os seus primeiros anos 
de funcionamento, este instrumento constituiu um modelo para a gestão de fluxos migratórios 
(especialmente temporários). Além disso, realizaram-se nesta sub-região esforços pioneiros de 
regularização de migrantes em situação irregular, como o realizado pela Venezuela em 1981, 
que permitiu regularizar a situação de um quarto de milhão de pessoas. Seguindo os vaivéns 
do próprio processo de integração, este instrumento teve um período de inactividade, mas foi 
reactivado no ano de 2003 (Decisão nº 545), o que levou à criação de uma série de centros 
binacionais de fronteira e a decisões sobre o reconhecimento de documentos de identidade, a 
modificação da Carta Andina de Migrações e a actualização de normas sobre o tratamento dos 
migrantes de acordo com os padrões internacionais, especialmente os estabelecidos pela OIT. 
A CAN faz frente à migração extracomunitária tratando de formular políticas de cooperação 
migratória com países terceiros em benefício dos nacionais deste espaço de integração. Para 
tal, desenvolvem-se esforços em cinco vertentes: a governabilidade migratória e a livre 
mobilidade de trabalhadores e trabalhadoras na região; a assistência e protecção dos direitos 
humanos dos migrantes; as remessas e os mecanismos financeiros para o desenvolvimento; e 

                                               
35 Artigo 5.º dos Acordos n.ºs 13/02 e 14/02.
36 Artigos 8.º e 9.º dos Acordos n.ºs 13/02 e 14/02.
37 Artigo 10.º dos Acordos n.ºs 13/02 e 14/02.



DG EXPO Policy Department 

57

as negociações internacionais e a cooperação, especialmente na Conferência Sul-Americana 
sobre Migrações.

SISTEMA DA INTEGRAÇÃO CENTRO-AMERICANA (SICA): O SICA, através da sua 
Secretaria-Geral, inclui a dimensão migratória como um aspecto fundamental e positivo do 
desenvolvimento e da integração centro-americanos. O fenómeno é também abordado pelo 
Comité Consultivo do SICA, órgão de consulta da sociedade civil neste processo. Os 
resultados concretos envolvem o chamado CA4 (São Salvador, Guatemala, Honduras e 
Nicarágua), espaço em que existe livre mobilidade e um visto único desde 2004. A este 
respeito, o CA4 também avançou na elaboração de um Manual homologado de procedimentos 
para facilitar a migração e num Manual de procedimentos para o intercâmbio de informações. 
Também estão em curso processos de capacitação conjunta, e os países partilham 
informações importantes para a segurança nacional fomentando a implementação de controlos 
que ajudam na luta contra o tráfico de menores, o tráfico de seres humanos, as acções de 
bandos organizados, etc.

Além disso, os países centro-americanos avançaram no Sistema Integral de Operações 
Migratórias (SIOM), no quadro da Organização Centro-Americana de Directores de Migração 
(OCAM38), onde se debatem os mecanismos de coordenação regional, a implementação do 
sistema regional de informação migratória e a plataforma tecnológica comum, bem como a 
coordenação sobre o retorno de migrantes extra-regionais. Para além da existência destes 
mecanismos e instrumentos, o diálogo entre os países da América Central realiza-se, 
especialmente, através do Processo Puebla, o que é compreensível se considerarmos o peso 
dos Estados Unidos nos fluxos migratórios desta sub-região. 

COMUNIDADE DAS CARAÍBAS (CARICOM): Criado em 1973, o CARICOM avançou rumo a 
um mercado único na segunda metade da década de oitenta. O Protocolo n.º 2 de criação 
deste mercado incide sobre o direito ao estabelecimento, a prestação de serviços e a 
circulação de capitais. Em 1996, os Chefes de Estado do CARICOM acordaram em limitar a 
livre circulação de pessoas a licenciados universitários, artistas, desportistas, músicos e 
trabalhadores dos meios de comunicação. Os empresários têm um estatuto especial como 
prestadores de serviços. Isto constitui um passo em direcção a uma total livre circulação de 
trabalhadores. Com a revisão, em 2002, do Tratado de Chaguaramas, que levou à criação da 
Comunidade das Caraíbas, reafirmou-se que esta tem por objectivo a livre circulação dos 
nacionais dos Estados membros dentro da Comunidade das Caraíbas (artigo n.º 45). O 
Tratado prevê especificamente a eliminação das restrições ao acesso a uma actividade 
económica por parte de profissionais qualificados, incluindo as medidas que deverão ser 
adoptadas para facilitar o exercício, assalariado ou não, da actividade qualificada (incluem-se 
expressamente nestas categorias os licenciados universitários, os trabalhadores dos meios de 
comunicação, desportistas, artistas e músicos (artigo n.º 46). Também se anuncia a eliminação 
das restrições ao exercício do direito de estabelecimento por parte das pessoas físicas (artigos 
n.ºs 33 e 34), incluindo particularmente um procedimento para o reconhecimento das 

                                               

38 A Comissão Centro-Americana de Directores de Migração – OCAM (siglas que advêm das primeiras reuniões, 
quando foi denominada Organização Centro-Americana de Migração) foi criada em Outubro de 1990, em São José, 
Costa Rica, a pedidos dos Presidentes dos países centro-americanos no quadro do Plano de Acção Económico da 
América Central (PAECA). A partir de Janeiro de 1999, a OIM assumiu o Secretariado Técnico da OCAM, no 
quadro do Convénio subscrito com a Secretaria-Geral do SICA, a fim de apoiar as actividades regionais em matéria 
migratória que a Comissão vinha realizando. Ver www.oim.or.cr. 
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qualificações profissionais dos nacionais dos Estados membros, a fim de facilitar o acesso a 
uma actividade económica independente (artigo n.º 35). No entanto, a recente Cimeira do 
CARICOM, realizada em Julho de 2009, viu-se confrontada com numerosas denúncias entre 
Estados acerca do tratamento dos imigrantes inter-regionais, o que poderá atrasar a 
consecução deste objectivo.

2.3 POLÍTICAS E PLANOS BILATERAIS

As políticas bilaterais relativas à migração têm vindo a desenvolver-se em diversos países da 
América Latina desde os anos sessenta, altura em se celebraram vários acordos específicos 
na matéria. Isto deu lugar, na actualidade, a uma zona de livre circulação no Cone Sul 
(Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil, Bolívia e Chile). Além disso, na década de 1990, foram 
realizados acordos bilaterais entre a Argentina e a Bolívia, e entre a Argentina e o Peru, com 
vista à regularização de imigrantes em situação irregular. O controlo e a regularização das 
migrações fronteiriças, incluindo a circulação de pessoas, a documentação, a residência e a 
licença de trabalho, são questões contempladas igualmente no acordo existente entre o Brasil 
e o Uruguai e no Estatuto Migratório Permanente firmado entre a Colômbia e o Equador (em 
2000).

Alguns países da região assinaram também acordos bilaterais com países de outras regiões, 
tendo como principal objectivo a regulação de fluxos de migração laboral e abrangendo 
matérias como o retorno assistido e a readmissão de imigrantes irregulares39. Alguns acordos 
específicos incluem elementos tendentes ao desenvolvimento das capacidades dos imigrantes 
em áreas ligadas ao "empreendedorismo", com vista a facilitar a sua reinserção produtiva nas 
comunidades de origem. É o caso do "Programa de Migração Laboral Temporária e Circular" 
que envolve comunas da Colômbia e de Espanha. Por último, é também de destacar a 
existência de planos nacionais relativos à regularização da imigração em alguns dos principais 
países de destino de migrantes intra-regionais, como é o caso do "Programa Pátria Grande", 
na Argentina, o do Programa de Regularização Migratória, no México. De assinalar os 
problemas de acesso aos dados completos e actualizados de todos os acordos bilaterais em 
vigor, o que não permite obter uma panorâmica da situação na região.

                                               
39 Entre estes acordos destacam-se, como se verá, os celebrados entre o Equador, a Colômbia e a República 
Dominicana e a Espanha.
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A CONSTRUÇÃO DE UMA POLÍTICA EUROPEIA DE IMIGRAÇÃO

As políticas em matéria de imigração têm sido, tradicionalmente, da competência exclusiva dos 
Estados, na medida em que afectam dois elementos constitutivos dos mesmos: o território e a 
população. Entre os países europeus, porém, foi criado um espaço de livre circulação para os 
seus nacionais, o que constituiu um passo notável no quadro do processo de construção 
europeia. Assim, foi assinado, em 1985, o Acordo Schengen, tendo por objectivo a criação de 
uma zona de livre circulação de pessoas, o que impunha a supressão das fronteiras comuns 
(internas) entre os países signatários e a necessidade de harmonizar o controlo das fronteiras 
externas. A gestão da imigração extracomunitária tornou-se assim uma necessidade, fruto do 
estabelecimento da livre circulação no território europeu.

Neste contexto, o Tratado de Maastricht (1993) oficializou a cooperação entre os governos 
europeus em matéria de Justiça e Assuntos Internos – o terceiro pilar – e incluiu a imigração e 
o asilo como questões que, sendo do interesse comum, deveriam ser abordadas no quadro da 
UE. Todavia, os obstáculos e as dificuldades para conseguir esta coordenação 
intergovernamental e a necessidade, por todos assumida, de assegurar um controlo 
democrático efectivo destas políticas justificam que a UE tenha decidido, através do Tratado 
de Amesterdão, de 1999, transferir para o primeiro pilar uma parte das políticas relacionadas 
com a Justiça e os Assuntos Internos, entre elas o controlo das fronteiras, a imigração e o 
asilo. Deste modo, a gestão da imigração passou a ser uma competência da UE, e foi 
estabelecido um prazo de cinco anos para instituir uma política de imigração comum, ao 
mesmo tempo que foi imposta a regra da unanimidade nestas matérias. 

Para impulsionar ao mais elevado nível político a criação de um "Espaço de Liberdade, 
Segurança e Justiça", realizou-se em Outubro desse mesmo ano um Conselho Europeu de 
carácter extraordinário, com o objectivo de elaborar um plano de acção quinquenal. No 
Conselho de Tampere reconheceu-se a necessidade de a UE desenvolver "políticas comuns 
de asilo e de imigração, tendo simultaneamente em conta a necessidade de um controlo 
coerente das fronteiras externas para pôr cobro à imigração ilegal e combater aqueles que a 
organizam e cometem crimes internacionais com ela relacionados". Como tal, foram definidos 
quatro elementos-chave para a concepção de uma política europeia comum: (1) a necessidade 
de uma abordagem global na cooperação com os países de origem e trânsito; (2) o 
desenvolvimento de um sistema comum europeu de asilo; (3) a importância de garantir um 
tratamento equitativo dos nacionais de países terceiros residentes na UE; e (4) a gestão eficaz 
dos fluxos migratórios.

A partir do Conselho Europeu de Tampere, a Comissão Europeia apresentou diferentes 
propostas de directivas sobre assuntos específicos, como o reagrupamento familiar ou o 
estatuto dos nacionais de países terceiros residentes de longa duração. As reticências dos 
Estados-Membros em abrir mão de competências no domínio das políticas de imigração 
explicam as dificuldades encontradas para conseguir acordos unânimes, bem como a inclusão, 
nas directivas, de um número cada vez maior de derrogações nacionais. Por seu lado, a 
Comissão pretendia evitar maiores dilações na aprovação das directivas e garantir, pelo 
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menos, determinadas normas mínimas comuns entre os Estados-Membros. Em 2004, o 
Conselho Europeu adoptou o Programa da Haia, que visava dar continuidade à Agenda de 
Tampere em termos do reforço do Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça, no período de 
2005-2009. Muito mais específico do que o acordo anterior, o Programa da Haia definiu um 
conjunto de orientações concretas para uma abordagem global do fenómeno das migrações, o 
que implicava ter em linha de conta, na formulação da política europeia de imigração, todas as 
dimensões do fenómeno migratório, isto é, não apenas as causas dos fluxos mas também as 
políticas de admissão e retorno e os instrumentos de integração. O programa de trabalho 
inseria-se num novo contexto institucional, já que, cinco anos após o Tratado de Amesterdão, 
determinados aspectos relacionados com a imigração e o asilo – sobretudo a gestão da 
imigração irregular – foram transferidos do terceiro para o primeiro pilar40, tendo o Parlamento 
Europeu passado a ter poder de co-decisão nestas matérias. O Comité das Regiões e o 
Comité Económico e Social Europeu continuam a emitir os seus pareceres consultivos no 
exercício das suas competências.

3.1 CONTEÚDOS PARA UMA POLÍTICA EUROPEIA DE IMIGRAÇÃO

A gestão ordenada dos fluxos migratórios, a inclusão do diálogo e a cooperação nas relações 
com os países de origem e de trânsito, e o desenvolvimento de instrumentos de integração 
dos nacionais de países terceiros foram definidos como sendo os pontos fundamentais da 
política da UE em matéria de imigração. No que respeita ao asilo, a prioridade de que o 
assunto se reveste foi assumida com a criação de um sistema europeu comum de asilo41. Por 
seu turno, a Comissão [COM (2008) 359] define como princípios básicos subjacentes ao 
desenvolvimento da política comum de imigração os seguintes: estabelecer regras claras e 
equitativas e igualdade de condições; fomentar a imigração legal; proporcionar informação aos 
nacionais de países terceiros sobre os requisitos e procedimentos relativos à entrada e 
residência legal na UE; assegurar o tratamento equitativo dos nacionais de países terceiros 
que residem legalmente no território dos Estados-Membros, com o objectivo de tornar o seu 
estatuto jurídico equiparado ao dos cidadãos da UE; e estimular a parceria com países 
terceiros.

Gestão ordenada dos fluxos migratórios

Em resposta às orientações políticas contidas no Programa da Haia, a Comissão Europeia 
apresentou, em 2005, um Plano de acção política em matéria de migração legal. O Plano de 
2005 previa diferentes fórmulas para garantir a coerência dos fluxos migratórios com as 
necessidades do mercado de trabalho, e continha um pacote de propostas legislativas para o 
período de 2007-2009 – que incluía uma directiva-quadro e quatro directivas específicas42 –
                                               
40 Títulos IV e VI do Tratado da UE.
41 De assinalar, em relação a este último ponto, que foi com o objectivo de garantir o direito de asilo na UE baseado 
na plena aplicação da Convenção de Genebra que os Estados-Membros acordaram em estabelecer um Sistema 
Europeu Comum de Asilo (SECA).
42 A directiva-quadro pretende garantir um cenário comum de direitos de todos os nacionais de países terceiros 
residentes e com contrato de trabalho na UE que ainda não obtiveram a autorização de residência de longa 
duração, ao passo que as quatro directivas pretendem harmonizar as condições de entrada e residência dos 
trabalhadores altamente qualificados (disposição conhecida como Blue Card), os trabalhadores sazonais; as 
pessoas transferidas pelas suas empresas e as pessoas em período de estágio remunerado.
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respeitantes às condições e procedimentos de admissão de determinadas categorias de 
imigrantes económicos. O objectivo era avançar na harmonização das diferentes vias de 
entrada da imigração legal e completar o quadro legislativo existente. 

A par da promoção de uma imigração ordenada e legal, o outro grande eixo da política da UE 
neste domínio foi a luta contra a imigração irregular. Esta foi levada a cabo em duas grandes 
áreas de actuação: em primeiro lugar, combatendo o emprego ilegal e a economia submersa 
e, nesse sentido, foi recentemente adoptada a directiva que estabelece sanções aplicáveis aos 
empresários que empregam residentes ilegais nacionais de países terceiros. Em segundo 
lugar, a luta contra a imigração irregular foi associada à introdução gradual de um sistema 
integrado de gestão das fronteiras externas e à consolidação dos controlos e da vigilância no 
território da União Europeia. Na lógica da co-decisão, este foi o cenário em que mais avanços 
se registaram. De referir, entre outros, o estabelecimento da Agência FRONTEX, a 
implementação do Sistema de Informação Schengen (SIS II), o desenvolvimento da política 
comum de vistos e a adopção da directiva relativa aos procedimentos e normas comuns para o 
retorno dos nacionais de países terceiros que se encontram ilegalmente no território da UE. A 
luta contra a imigração irregular também constituiu um incentivo para reforçar o diálogo e a 
cooperação com os países de origem e de trânsito dos fluxos migratórios.

Integração dos nacionais de países terceiros

A integração dos cidadãos nacionais de países terceiros é encarada pela UE como um 
elemento-chave para garantir a estabilidade e a coesão das sociedades europeias. Entendida 
como um processo bidireccional, a integração implica estabelecer políticas de luta contra a 
discriminação, promover o respeito pelos direitos fundamentais e os direitos básicos na União, 
fomentar o diálogo intercultural e reforçar as capacidades e oportunidades para participar na 
sociedade. Tratando-se de uma competência de carácter estatal, a UE promove uma maior 
coordenação entre as políticas nacionais de integração e as suas próprias políticas. Neste 
âmbito, a Comissão mantém um programa anual de acções comunitárias em matéria de 
integração, apoia técnica e economicamente programas nacionais43 e promove o intercâmbio 
de boas práticas, tudo isto no quadro do Fundo Europeu para a Integração. 

Relações com países terceiros

Anteriormente ao Conselho Europeu de Tampere de 1999, a CE apresentou um relatório 
intitulado "Documento de estratégia sobre a política de migração e de asilo", elaborado por 
ocasião da preparação da Presidência Austríaca44, onde se destacam os principais elementos 
do Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça da UE que foram incluídos no Plano de Acção 
da Presidência Austríaca e nas Conclusões do Conselho de Tampere. Neste documento, 
sublinha-se que "A redução da pressão migratória pressupõe uma política concertada que vá 
além do âmbito restrito da política de estrangeiros, asilo, imigração e controlo das fronteiras e 
abarque também as relações internacionais e a ajuda ao desenvolvimento"45. Assinala-se a 
                                               
43 O programa AENEAS (em vigor em 2004-2008) foi substituído pelo programa INTI (Integration of Third Countries 
Nationals, ou Integração de Nacionais de Países Terceiros). Ver 
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/inti/funding_inti_en.htm 
44 Presidência austríaca, Documento de estratégia sobre a política de migração e de asilo, Bruxelas, 1 de Julho de 
1998, 9809/98.
45 Ibid. n.º 51.
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importância da cooperação política entre países de acolhimento, trânsito e origem, alargando a 
ajuda ao desenvolvimento, promovendo acordos bilaterais e reforçando a cooperação 
económica.

Segundo o referido documento, as áreas de atenção prioritária estabelecem-se mediante a 
definição de quatro círculos concêntricos em que a UE se constitui como o centro. O primeiro 
círculo inclui outros países europeus que, apesar de não fazerem parte da UE nem serem 
candidatos à adesão, são países receptores de imigração. Um segundo círculo corresponde 
aos países vizinhos da CE de 1998 que deixaram de ser fonte de migrações maciças (países 
do grupo de Budapeste e Bacia Mediterrânica), enquanto um terceiro é composto por países 
de emigração vizinhos da UE e que necessitam de ajuda para regular a pressão migratória 
(Turquia e África do Norte, para além de alguns países do espaço CEI). Um quarto círculo 
inclui países nos quais se devem concentrar esforços para eliminar os factores que tornam 
atractiva a emigração, como os países do Médio Oriente, a China e a África negra46. A 
América Latina e as Caraíbas não são tidas em conta neste documento, o que mostra a baixa 
importância que, em finais dos anos noventa, a região tinha para os fluxos migratórios com 
destino à UE, uma vez que o documento incluía a necessidade de desenvolver planos de 
acção a médio prazo para cada um dos círculos47.

As relações com países terceiros foram assumidas como elemento-chave no Programa de 
Tampere (1999) e no seu sucessor, o Programa da Haia (2004), muito embora só a partir de 
2005 se tenha avançado bastante neste domínio. A "Abordagem global do fenómeno da 
migração", adoptada pelo Conselho Europeu (2005), defende a necessidade de uma 
estratégia coerente, global e equilibrada para lutar contra a imigração irregular, e insta à 
promoção da imigração regular mediante a colaboração com países terceiros. Neste contexto, 
a UE assinala a possibilidade de converter as questões migratórias em elementos centrais das 
relações da UE com países terceiros, incluindo as regiões vizinhas, e defende a necessidade 
de combater as causas profundas da imigração, alargando o debate à instauração de 
instrumentos e acções de carácter preventivo para lutar contra a falta de desenvolvimento, o 
desemprego ou a pobreza nos países de origem. De salientar que o tema das migrações em 
relação com países terceiros, que suscitou um interesse crescente no quadro da 
Direcção-Geral da Justiça, da Liberdade e da Segurança, bem com na DG Relex, não teve o 
mesmo nível de seguimento no quadro da Europeiaid, onde apenas foi acompanhado por 
projectos de cooperação, como se descreve no capítulo seguinte deste relatório.

3.1.  A DIMENSÃO EXTERNA DA POLÍTICA DE IMIGRAÇÃO: A ABORDAGEM GLOBAL 
DAS MIGRAÇÕES 

A crescente pressão exercida em 2005 pelos fluxos migratórios de carácter irregular nas 
fronteiras meridionais da UE – Lampedusa, Malta, ilhas gregas orientais, ilhas Canárias –
representou um ponto de viragem nas diversas perspectivas estatais, bem como na sua 
dimensão europeia. Os acontecimentos ocorridos ao longo do ano de 2005 e no início de 2006 
colocaram em evidência a necessidade de articular respostas coerentes e coordenadas a nível 
                                               
46 Ibid. n.ºs 116-119
47 Ibid. n.º 134, ponto 5.1.c)
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do controlo das fronteiras marítimas, tendo fundamentalmente salientado a necessidade de 
articular um diálogo sobre as questões da migração com os países de origem e de trânsito. 

Neste contexto, em 2005 a CE apresentou várias comunicações que versaram sobre a 
importância da dimensão externa das políticas de imigração, prosseguindo a lógica instituída 
no Conselho de Tampere de 1999 e reforçada no Programa da Haya (2004). Em Setembro de 
2005, a Comissão adoptou a Comunicação 390 sobre “Migração e desenvolvimento”, na qual 
chamava a atenção para o impacto que o desenvolvimento económico e social, bem como a 
promoção dos direitos civis, podem ter sobre a redução dos fluxos migratórios. Em Outubro 
desse mesmo ano, a Comissão apresentou a Comunicação 491 intitulada “Estratégia em 
relação à dimensão externa do Espaço de Liberdade, de Segurança e de Justiça” e a 
Comunicação 621 sobre “Acções prioritárias para dar resposta aos desafios da migração: 
primeira etapa do processo de acompanhamento de Hampton Court”. Nesta comunicação, na 
qual fazia referência à contribuição positiva das migrações tanto nos países de origem como 
nos de destino, a Comissão mencionava a necessidade de associar migração e 
desenvolvimento; melhorar a cooperação entre Estados-Membros através da Agência 
FRONTEX; e melhorar a colaboração e o diálogo com os países de origem. Estes elementos 
foram incluídos na íntegra, no final do ano, nas conclusões do Conselho Europeu de Bruxelas, 
de 15 e 16 de Dezembro, no anexo sobre a “Abordagem Global das Migrações”, no qual se faz 
referência à importância crescente das questões relativas às migrações para a UE e para os 
seus Estados-Membros, e o seu papel fundamental nas relações com os países terceiros, em 
particular nas regiões vizinhas. O Conselho Europeu observa que as questões relacionadas 
com a migração adquirem uma importância crescente para a UE e para os seus 
Estados-Membros e que os acontecimentos recentes geraram uma preocupação crescente na 
opinião pública. Sublinha a necessidade de uma abordagem equilibrada, global e coerente, 
que abranja medidas destinadas a combater a imigração ilegal e, em cooperação com países 
terceiros, recolha os benefícios da migração legal. Recorda que as questões relativas às 
migrações constituem um elemento central nas relações da UE com um vasto leque de países 
terceiros, incluindo, em particular, as regiões limítrofes da União, nomeadamente as regiões do 
leste, do sudeste e do Mediterrâneo, e regista a importância de assegurar que seja atribuído a 
essas medidas um nível adequado de recursos financeiros. A UE reforçará o seu diálogo e 
cooperação com todos esses países no que se refere a questões de migração, incluindo a 
gestão do retorno, num espírito de parceria e tomando em consideração a situação de cada 
um dos países em questão”48. 

Nos últimos desenvolvimentos legislativos da UE, salientou-se a integração da imigração nas 
relações com as regiões vizinhas, em particular nos países da região afro-mediterrânica. A 
Comunicação 735 (2006) “A abordagem global da migração um ano depois: rumo a uma 
política europeia global em matéria de migração” confirmava que as questões relativas à 
migração devem ser integradas nos planos de acção no âmbito da Política Europeia de 
Vizinhança (PEV) e no contexto Euromed, bem como no diálogo político periódico com todos 
os países ACP, nos termos do artigo 13.º do Acordo de Cotonu. Relativamente à PEV, em 
Maio de 2007 foi apresentada a Comunicação 247, intitulada “Aplicação da Abordagem Global 
das Migrações às regiões vizinhas da União Europeia a Leste e a Sudeste”49, e relativamente 

                                               
48 Conclusões da Presidência. Conselho Europeu de Bruxelas, 15 e 16 de Dezembro de 2005.
49 Na comunicação referem-se os países do Médio Oriente parceiros da PEV: Síria, Jordânia e Líbano.
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aos países ACP realizou-se, no final de 2006, em Tripoli, uma Conferência ministerial UE-
África sobre Migração e Desenvolvimento. 

No que respeita os países da ALC, só no início de 2009 é que se registaram progressos no 
estabelecimento de um diálogo estruturado em matéria de migrações. As propostas da 
Comissão foram, assim, reunidas na Comunicação 611 (2008) intitulada “Reforçar a 
abordagem global da migração: mais coordenação, coerência e sinergias”, documento no qual 
também se contempla a importância do seguimento da Declaração de Lima (Maio de 2008), 
através de um diálogo estruturado, para definir e reforçar os domínios da cooperação mútua 
em matéria de migração e mobilidade.
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PARTE III

INSTRUMENTOS DE COOPERAÇÃO PARA A GESTÃO DOS FLUXOS MIGRATÓRIOS 
ENTRE A UE E A ALC

A necessidade de cooperação entre os Estados da ALC e a UE em matéria de gestão de 
fluxos de trabalhadores surgiu, tardiamente, nas últimas décadas, à medida que os fluxos 
migratórios aumentavam entre os dois continentes, o que esteve na origem de uma série de 
instrumentos e de políticas, frequentemente de natureza reactiva e que nem sempre 
guardaram uma coerência entre a sua concepção e a sua aplicação. O presente capítulo 
analisa diversos instrumentos jurídicos existentes para a cooperação em matéria de migrações 
nas relações entre a UE e a ALC e acções complementares que contribuem para a gestão do 
fenómeno migratório.

1. OS ACORDOS BILATERAIS E REGIONAIS COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO DOS 
FLUXOS DE TRABALHADORES ENTRE A UE E A ALC 

1.1. O PAPEL DOS ACORDOS BILATERAIS

O “Quadro Multilateral da OIT sobre migrações laborais” propõe dois princípios pelos quais os 
acordos bilaterais ou regionais se devem pautar, a fim de coordenar a migração, afirmando 
que deveria promover-se um processo ordenado e equitativo das migrações laborais, tanto nos 
países de origem como nos países de destino, para orientar os trabalhadores e as 
trabalhadoras migrantes em todas as fases da migração, em especial na planificação e 
preparação para a migração laboral, o trânsito, a chegada e o acolhimento, o retorno e a 
reintegração (OIT 2005:14). A UE deve constituir um foco regional de promoção de acordos 
migratórios com um impacto a nível mundial. Todavia, a política migratória continua a 
inscrever-se, em grande medida, nas responsabilidades dos Estados-Membros, aos quais 
cumpre determinar as condições de entrada, de permanência e de saída dos migrantes no seu 
território, mediante regulamentação interna e acordos bilaterais. Muito embora a UE não 
disponha de plenas competências para assinar acordos em matéria de migração, pode 
promover a sua assinatura entre os Estados-Membros e países terceiros ou recorrer a acordos 
mistos que incluam aspectos comunitários e não comunitários. Desta forma, a CE, na 
Comunicação 359 (2008) salientou que “a mais-valia da UE reside na aprovação de 
instrumentos europeus considerados necessários e na criação de um enquadramento correcto 
que permita obter coerência quando os Estados-Membros actuam com base nas respectivas 
competências”. 
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O estabelecimento de relações com os países de trânsito e de origem da imigração foi um 
elemento permanente no debate europeu sobre as políticas migratórias, embora se tenham 
registado diferentes abordagens relativamente ao papel dos Estados terceiros e aos 
instrumentos susceptíveis de viabilizar essa colaboração. A UE e os Estados-Membros 
deixaram de adoptar acordos bilaterais e sectoriais de repatriação celebrados com países 
terceiros limítrofes às suas fronteiras externas, para passar a optar por uma política baseada 
na integração dos vários elementos de imigração no âmbito dos acordos de associação ou de 
cooperação gerais, dado que dessa forma é assegurada uma maior colaboração por parte 
desses Estados. Neste contexto, no Pacto Europeu sobre a Imigração e o Asilo50 de Outubro
de 2008 e na Comunicação intitulada Uma Política Comum de Imigração para a Europa [COM
(2008) 359 final] de 2008 apela-se a tomar medidas conjuntamente com os Estados de origem 
no âmbito da prevenção da imigração ilegal e da readmissão de pessoas repatriadas. 
Paralelamente a registarem-se progressos a nível da criação de uma política de migração, os 
acordos de associação da UE foram integrando questões relativas à migração. No caso da 
ALC, os Estados-Membros da UE celebraram poucos acordos bilaterais com esta região, à 
excepção de Espanha, país ao qual faremos uma referência especial. Em relação aos Acordos 
de Associação celebrados entre a UE e países e regiões da ALC, as questões da migração 
também não foram objecto de uma abordagem específica. Contudo, o debate foi relançado 
nas negociações actualmente em curso com países da Comunidade Andina de Nações (CAN) 
e da América Central, sendo, pois, pertinente ter em consideração as experiências obtidas 
noutras regiões.

1.2 A política bilateral sobre migrações entre países da UE e da ALC: referência especial a 
Espanha

Começaremos por analisar os acordos concluídos entre os países da América Latina e a 
Espanha, enquanto primeiro e principal país de acolhimento de imigração proveniente da 
América Latina na União Europeia. Em virtude de já ter sido um país de emigração, a Espanha 
conta com uma larga experiência em matéria de acordos bilaterais para regular os fluxos 
migratórios de espanhóis para o exterior, embora a sua experiência enquanto país de 
acolhimento seja recente. Em Março de 2001, o Conselho de Ministros espanhol aprovou um 
“Programa Global de Regulação e Coordenação da Imigração Estrangeira” (Programa 
GRECO) para o período 2001-2004, que constituiu a primeira iniciativa para fazer frente ao 
tratamento dispensado aos nacionais de países terceiros e abordar as questões da imigração 
em todas as suas vertentes, sem perder a perspectiva de pertença a um espaço comum como 
é a União Europeia. 

O primeiro bloco de acções do GRECO articulava-se em torno de cinco domínios de acção, 
sendo o terceiro o “Ordenamento da chegada de imigrantes provenientes dos países de 
origem, incluindo as seguintes medidas: 1) Aprovação dos critérios para a admissão de 
imigrantes e fixação das quotas do contingente anual; 2) Estabelecimento do número 
necessário de trabalhadores sazonais ou permanentes; 3) Determinação dos países com os 
quais se devem negociar acordos, tendo em conta a origem dos fluxos migratórios, as relações 

                                               
50 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st13/st13440.en08.pdf
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prévias e as características do país de origem. 4) Enquadramento convencional de todos os 
aspectos relativos à gestão dos fluxos migratórios (contratação de trabalhadores estrangeiros, 
vistos, readmissão de nacionais próprios e nacionais de países terceiros de trânsito, ajuda ao 
co-desenvolvimento, etc.), estabelecendo as obrigações e as responsabilidades das partes, e 
promovendo a associação de sindicatos e empresários do país de origem e do país de destino 
na selecção e canalização dos trabalhadores nacionais de países terceiros; e 5) 
Estabelecimento de mecanismos de selecção e de formação de trabalhadores nos países de 
origem, com a participação dos parceiros sociais e de ONG. No decurso de 2001, foram 
celebrados acordos de cooperação em matéria de migrações com a Colômbia, o Equador e a 
República Dominicana, num período que se caracterizou pelo aumento da migração ilegal, 
procedente fundamentalmente do Equador51 e da Colômbia; a tomada de consciência por 
parte da sociedade espanhola do fenómeno migratório; e alguns processos extraordinários de 
regularização. Tratou-se de uma etapa conturbada em matéria de migração, e os acordos 
surgiram para dar resposta, em termos políticos, aos desafios colocados por um sistema 
migratório cujas vias legais não eram capazes de dar resposta satisfatória. A orientação e o 
conteúdo dos acordos é muito similar52, embora no Acordo com o Equador se desenvolvam 
mais circunstanciadamente as disposições sobre trabalhadores sazonais, bem como o 
compromisso por parte de Espanha de favorecer a ida e o regresso paulatino e voluntário das 
pessoas que se encontram em situação irregular no seu território, numa alusão ao “Programa 
de regresso voluntário e paulatino”, criado em Janeiro de 2001, ao abrigo do qual foram 
regularizados 20 352 nacionais equatorianos (apenas cerca de 3000 viram-se obrigados a
regressar para obter o visto).

Os acordos prosseguem uma visão global e incluem cláusulas relativas à pré-selecção de 
trabalhadores nos países de origem; um sistema de comunicação de ofertas de emprego nos 
países de destino; a selecção e o recrutamento de trabalhadores nos países de origem; 
previsões especiais para trabalhadores sazonais; a organização da viagem; as garantias de 
direitos e condições de trabalho nos países de destino; as possibilidades de reagrupamento 
familiar e as previsões quanto ao regresso (obrigatórias em contratos sazonais). Os acordos 
também incluem a obrigatoriedade da readmissão para os nacionais que não cumpram as 
condições de entrada ou de permanência requeridas pelo país de destino, mas não fazem 
qualquer referência a previsões sobre remessas. A assinatura dos acordos possibilitou a 
implementação de dispositivos administrativos para a gestão das ofertas, a pré-selecção dos 
trabalhadores na origem e para a organização da sua deslocação (o SENA na Colômbia e a 
UTSTM (de gestão privada) no Equador). Neste sistema complexo estabelecido em 2002 
foram introduzidas melhorias em 2003, que incluíam novidades, designadamente a 
possibilidade de fazer ofertas nominativas e de reafectar partes do contingente entre 
províncias ou profissões. 

                                               
51 A morte de 12 imigrantes equatorianos que viajavam amontoados numa furgoneta que foi colhida por um 
comboio em Janeiro de 2001 alertou para a existência de uma bolsa muito significativa de imigrantes em situação 
irregular vítimas de sobre-exploração.
52 Na introdução definem-se os “trabalhadores migrantes”; o capítulo 1 centra-se sobre os processos de 
comunicação das ofertas de emprego; o capítulo 2 sobre a “Avaliação de requisitos profissionais, viagem e 
acolhimento dos trabalhadores migrantes”; o capítulo 3 desenvolve os “Direitos e as condições de trabalho e sociais 
dos trabalhadores migrantes”; o capítulo 4 contém “Disposições especiais sobre os trabalhadores sazonais”; o 
capítulo 5 incide sobre o “Regresso dos trabalhadores migrantes”; o capítulo 6 (e último) desenvolve as 
“Disposições de aplicação e coordenação” do Acordo.
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Estas medidas permitiram melhorar os canais legais existentes, mas a percentagem de 
cidadãos equatorianos e colombianos que as utilizou na prática foi muito diminuta. Com o 
estabelecimento da obrigatoriedade de obtenção de vistos para os dois países53 travou-se o 
fluxo de nacionais que entravam como turistas mas que permaneciam em Espanha, indo 
engrossar as fileiras dos trabalhadores ilegais. Por outro lado, apesar de os tratados ou a Lei 
dos Estrangeiros 14/2003 estipularem que os países com os quais tinham celebrado acordos 
tinham preferência relativamente às ofertas de emprego, na prática, o destino das ofertas era 
decidido pelas empresas, não se verificando qualquer tratamento preferencial especial. A 
eficácia dos acordos foi praticamente nula, devido também à falta de ofertas de trabalho (em 
parte porque os empregadores disponham já de uma grande bolsa de imigrantes sem 
documentos residentes); os entraves e atrasos burocráticos; a antecedência requerida para 
apresentar uma oferta ou as preferências por países mais próximos no caso dos migrantes 
sazonais aos que é necessário pagar a viagem. Outros pontos débeis dos acordos, embora 
fossem expressamente contemplados, são a falta de dispositivos suficientes de formação 
específica; a falta de informação adequada sobre permanência, trabalho, alojamento, salários, 
direitos, deveres e garantias laborais; e a não implementação de programas de ajuda ao 
regresso voluntário de trabalhadores migrantes que favorecessem a sua reinserção nos países 
de origem ou, entre outros, fomentassem a criação de pequenas e médias empresas ou de 
empresas binacionais para capitalizar os recursos humanos e a transferência de tecnologia.

Com a aprovação de um novo regulamento sobre os estrangeiros em 2004 prosseguiu-se uma 
gestão mais ordenada dos fluxos migratórios, e incluíram-se os acordos de “segunda geração”. 
O regulamento tentou dar resposta a uma procura do mercado de trabalho que não podia ser 
satisfeita com os nacionais de países terceiros residentes em Espanha, promovendo o 
catálogo de profissões de difícil cobertura; o contingente (útil unicamente na gestão das 
migrações sazonais) e a unidade para grandes empresas; paralelamente ao reagrupamento 
familiar. Apesar de alguns problemas a nível da gestão, aumentou-se, a partir de 2005, e pela 
primeira vez, o fluxo de entradas legais de trabalhadores imigrantes contratados nos países de 
origem, o que foi acompanhado de medidas como a regularização em 2005 (duramente 
criticada por alguns dos parceiros europeus) ou a aceitação do enraizamento como um 
dispositivo permanente de regularização individual. 

Em Agosto de 2006 assistiu-se à “crise dos cayucos”54, que teve enormes repercussões na 
sociedade espanhola e europeia e, consequentemente, nas políticas. Neste contexto, foi 
aprovado o “Plano África 2006-2008”, que incluía uma série de acordos com diversos países 
subsarianos, países de origem ou de trânsito dos imigrantes ilegais55, assinaram-se acordos 
com países do Leste e reforçou-se a cooperação europeia no controlo das fronteiras externas. 
Por outro lado, a Espanha implementou projectos-piloto para a contratação de trabalhadores 
nos países de origem, nomeadamente El Salvador, Honduras, Peru e México, tendo negociado 
com este último país, em 2008, um acordo para a contratação de trabalhadores, que, devido à 
crise económica, não teve praticamente resultados. Existe igualmente um acordo de 
                                               
53 Para a Colômbia desde 1 de Janeiro de 2001 e para o Equador desde 3 de Agosto de 2003.
54 Faz referência à chegada maciça de pequenas embarcações com migrantes procedentes da costa ocidental 
africana às ilhas Canárias após a melhoria das medidas de controlo no Estreito de Gibraltar implementada na 
sequência da assinatura do acordo de cooperação com Marrocos.
55 A Espanha assinou Acordos-quadro de Cooperação em matéria de migrações com 7 países: Gâmbia, Guiné 
Conacri, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Mali e Níger
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cooperação em matéria de migração com o Peru (2004) e numerosas convenções a nível da 
Segurança Social com vários países da América Latina que permitem a conservação de 
direitos, designadamente e entre outros, os assinados com a Argentina (2004), o Brasil (1991), 
o Chile (1998), o Equador (1975), o México (1995), o Paraguai (2006), o Peru (2003), a 
República Dominicana (2004), o Uruguai (2000) e a Venezuela (1988), que reconhecem o 
princípio de igualdade de tratamento. 

Enquanto se aguarda pelo acordo em curso de negociação com a Bolívia, os acordos de 
primeira geração vigentes celebrados entre a Espanha e os países da ALC prevêem menos 
instrumentos do que os acordos assinados com os países subsarianos, com comunidades 
mais reduzidas em território espanhol. Comparativamente aos acordos vigentes celebrados 
com países ALC, os acordos de segunda geração concluídos com países africanos 
contemplam algumas definições e conceitos de forma mais desenvolvida, são mais enfáticos no 
respeitante à luta contra a imigração ilegal e contra as redes de tráfico de pessoas e integram 
a ideia de “assistência mútua”. Contrariamente aos acordos que os precederam, os acordos de 
segunda geração desenvolvem mais circunstanciadamente os instrumentos susceptíveis de 
favorecer o regresso, e especificam que serão estabelecidas “ajudas a fim de favorecer a 
integração da pessoa no país de origem”. Por outro lado, os novos acordos incluem 
disposições relativas à integração dos residentes, prevendo medidas a desenvolver nos países 
de origem (programas de informação e orientação, cursos de língua e cultura do país de 
acolhimento, programas de formação profissional, etc.) e nos países de destino (programas de 
acolhimento para a inserção sócio-laboral, acções dirigidas a garantir a igualdade de 
oportunidades, um acesso equitativo aos serviços públicos e privados de carácter geral e a 
participação em todos os âmbitos sociais, etc.). Por último, seguindo a linha do Plano Director 
de Cooperação de Espanha, os acordos de segunda geração contêm um capítulo sobre 
“Migração e Desenvolvimento”, que inclui medidas destinadas a combater a pobreza, a 
melhorar a formação dos imigrantes enquanto agentes de desenvolvimento nas suas regiões 
de origem e a melhorar o impacto das remessas sobre o desenvolvimento das comunidades. 
Apesar destas medidas e disposições, os acordos existentes foram sub-utilizados na maioria 
dos casos.

Relativamente a outros Estados-Membros da União Europeia, a Itália assinou um acordo com 
o Peru, que está em vigor desde Outubro de 2004, cujo conteúdo mínimo se articula em 6 
artigos. Actualmente, a Itália está em negociações com o Equador com vista a concluir um 
acordo em matéria de migração. Este último país celebrou também uma convenção com a 
Bélgica, na qual se consagra o princípio de livre circulação, o regresso voluntário digno e 
promove a regularização dos emigrantes equatorianos em situação irregular. A França 
celebrou acordos de gestão concertada de fluxos migratórios com o Brasil, Domínica, Santa 
Lúcia e Suriname, e está em negociações, complexas, com o Haiti. O Reino Unido celebrou 
alguns acordos a nível da Segurança Social com países das Caraíbas, nomeadamente 
Barbados e Jamaica. Dada a inexistência de um organismo que centralize as informações 
relativas a esta matéria, é impossível ter uma visão exaustiva de todos os acordos em vigor 
que digam respeito à questão da migração, na medida em que essa informação está muito 
dispersa.

1.3 AS MIGRAÇÕES E A NEGOCIAÇÃO DOS ACORDOS DE ASSOCIAÇÃO ENTRE A UE E 
PAÍSES OU REGIÕES DA AMÉRICA LATINA 
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Os acordos de associação celebrados com o México, em 1997, e com o Chile, em 2000, 
praticamente não contêm disposições específicas sobre o tema da migração. O segundo 
acordo citado mal faz referência à cooperação em matéria de migração internacional 
associada ao combate à criminalidade organizada, e apenas se faz uma alusão à possibilidade 
de negociar acordos bilaterais entre o Chile e os Estados-Membros. Na parte destinada à 
cooperação no quadro de associação menciona-se o trabalho desenvolvido pelas ONG na 
matéria. O Acordo de Associação com a CARICOM também não estabelece cláusulas 
específicas sobre migrações, fazendo-se unicamente referência à possibilidade oferecida aos 
jovens profissionais das Caraíbas de obter experiência profissional e a travar a fuga de 
cérebros. Os acordos com o MERCOSUL, com os países da Comunidade Andina de Nações 
(CAN) e da América Central encontram-se em fase de negociação. Os dois últimos visam 
países com fluxos migratórios importantes, apesar de os fluxos procedentes da América 
Central demandarem, fundamentalmente, os Estados Unidos. Já por seu turno, com os países 
da CAN, o tema da migração é apresentado como um elemento importante que deve ser 
integrado nas negociações. Com base nos Acordos de Associação que a União Europeia 
celebrou com Estados terceiros noutras regiões56, podemos detectar diferentes 
enquadramentos susceptíveis de ser introduzidos nos acordos de associação entre a UE e a 
ALC:

a) Cláusulas sobre não discriminação: Contemplam o princípio da igualdade de 
tratamento no exercício das actividades económicas assalariadas, o que implica a ausência de 
qualquer forma de discriminação em relação aos próprios nacionais no que diz respeito às 
condições de trabalho, à remuneração e ao despedimento57. Também no âmbito da segurança 
social, prevê-se a não discriminação em relação aos nacionais dos Estados-Membros de 
acolhimento, o que implica igualdade de tratamento relativamente às prestações de: doença e 
maternidade; invalidez, velhice e sobrevivência; por acidente de trabalho e doença profissional; 
subsídios por morte; por desemprego e a familiares; e permite a contagem total dos períodos 
de seguro, emprego ou residência cumpridos nos diferentes Estados-Membros58. 

b) Disposições relativas à luta contra a migração ilegal: Os acordos mais recentes 
(Líbano e Egipto) incluem um capítulo relativo à cooperação para a prevenção e o controlo da 
imigração ilegal e prevê-se a obrigação imposta aos países membros da UE e às suas 
contrapartes de readmitir os seus nacionais que se encontrem ilegalmente no território da 

                                               
56 Trata-se, em termos concretos, dos acordos celebrados com o Líbano (JOCE L 143 de 30 de Maio de 2006), com 
a Argélia (JOCE L 265 de 10 de Outubro de 2005), com o Egipto (JOCE L 304 de 30 de Setembro de 2004), com a 
Jordânia (JOCE L 129 de 15 de Maio de 2002), com Israel (JOCE L 147 de 21 de Junho de 2000), com Marrocos 
(JOCE L 70 de 18 de Março de 2000) e com a Tunísia (JOCE L 97 de 30 de Março de 1998). Disposições similares 
às contidas nos Acordos Euro-mediterrânicos estão também presentes no Acordo de Cotonu de 23 de Junho de 
2000, celebrado entre a Comunidade Europeia, os seus Estados-Membros e os países da África, das Caraíbas e do 
Pacífico (ACP) (em JOCE L 317 de 15 de Dezembro de 2000, modificado no JOCE L 209 de 11 de Agosto de 
2005).
57 Artigo 67.º do Acordo celebrado com a Argélia, artigos 64.º dos Acordos celebrados com Marrocos e com a 
Tunísia. Nos restantes acordos, a remissão para as disposições sobre os trabalhadores é mais flexível e as 
obrigações enquadram-se no âmbito do diálogo social entre as partes.
58 No acordo celebrado com Israel, a regulamentação em matéria de segurança social difere; não menciona 
expressamente o princípio de igualdade de tratamento com o cidadão nacional, mas, em contrapartida, refere a 
necessidade de coordenar os regimes de segurança social dos israelitas legalmente empregados num Estado-
Membro e das suas famílias. 
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outra parte. Isto não impede que se negoceiem e celebrem acordos bilaterais que 
regulamentem obrigações específicas para a readmissão de nacionais, podendo incluir 
igualmente disposições sobre a readmissão de nacionais de países terceiros59.

c) Disposições para a redução da pressão migratória. Estabelecem as bases 
jurídicas para acções e programas dirigidos a reduzir os fluxos em direcção à UE. Prevêem-se 
acções que visam a criação de emprego e o desenvolvimento da formação nas regiões que 
registam um elevado índice de emigração, acções tendentes a reduzir a pobreza, a melhorar 
as condições de vida e de trabalho e a apoiar o desenvolvimento económico das regiões de 
origem dos emigrantes ou medidas que promovam a reinserção dos imigrantes ilegais 
repatriados da UE60. 

d) Disposições relativas ao diálogo sobre a política de imigração: Estão previstas 
disposições, que lançaram as bases jurídicas para um diálogo sobre a política migratória da 
UE com os Estados terceiros, em acordos celebrados com os países da margem sul do 
Mediterrâneo e no Acordo de Cotonu com os países ACP. Estas cláusulas sobre movimentos 
migratórios estipulam que o diálogo deve centrar-se em particular nos problemas relativos: às 
condições de vida e de trabalho dos imigrantes, à imigração clandestina, às condições de 
regresso das pessoas em situação irregular e às acções que favoreçam a igualdade de 
tratamento entre os nacionais de Estados terceiros signatários e os cidadãos europeus61. 

2. POLÍTICA DE VISTOS E LIVRE CIRCULAÇÃO NO CONTEXTO DAS RELAÇÕES ENTRE 
A UE E A ALC

                                               
59 Artigos 68.º e 69.º dos Acordos celebrados com o Egipto e com o Líbano.
60 Artigo 74.º do Acordo celebrado com a Argélia, artigos 71.º dos Acordos celebrados com Marrocos e com a 
Tunísia, artigos 65.º dos Acordos celebrados com o Egipto e com o Líbano, artigo 82.º do Acordo celebrado com a 
Jordânia.
61 Artigo 72.º do Acordo celebrado com a Argélia, artigos 69.º dos Acordos celebrados com Marrocos, Tunísia e 
Egipto, artigo 64.º do Acordo celebrado com o Líbano, artigo 80.º do Acordo celebrado com a Jordânia.



Migración en el contexto de las relaciones entre la UE-ALC

72

Em virtude de a regulamentação relativa às relações em matéria de migração entre a UE e a
ALC estar pouco desenvolvida, a admissão de nacionais é fundamentalmente regulada pelas 
normas gerais sobre vistos e imigração, aplicáveis aos países ALC e a outros países 
terceiros. A competência em matéria de migração é partilhada entre a UE e os 
Estados-Membros, pelo que, de uma forma geral, a admissão para permanências inferiores a 
três meses é regulada por normas comunitárias, enquanto as decisões sobre admissões para 
permanências superiores a três meses têm por base as normas sobre estrangeiros de cada 
país. Para atravessar as fronteiras externas da UE, os cidadãos dos países ALC que não 
sejam titulares de uma autorização de residência válida num Estado-Membro devem reunir 
uma série de requisitos: possuir documentos de viagem válidos; ser titular de um visto válido; 
possuir documentos que justifiquem a permanência e meios de subsistência suficientes; não 
estar inscrito como não admissível no SIS; e não representar uma ameaça à ordem pública, 
à segurança interna, à saúde pública ou às relações internacionais dos Estados-Membros.

Existem vários tipos de vistos, o Visto Uniforme, Vistos para permanências de longa duração, 
Visto com validade territorial limitada e Visto na fronteira. O Regulamento (CE) Nº 539/2001 
do Conselho e as suas sucessivas modificações permitiram uma harmonização comunitária 
da exigência de visto (à excepção do Reino Unido e da Irlanda, auto-excluídos, e de outros 
escassos Estados terceiros em relação aos quais cada Estado-Membro toma decisões 
individualmente). Estas normas comuns regulam as condições de entrada de todos os países 
ALC e contribui com uma definição comum de visto. De acordo com a legislação vigente, os 
nacionais de alguns Estados ALC necessitam de visto para permanências inferiores a três 
meses e outros, não, de acordo com a lista em que figuram. Relativamente a estas 
diferenças, importa salientar que estão em causa listas que são modificadas de acordo com 
as características que os fluxos migratórios para a Europa assumem, o que leva à 
transferência de um dado país de uma lista para outra (por exemplo, aos nacionais do 
Equador e da Bolívia, que não necessitavam de um visto, passou a ser-lhes exigido um 
visto). Por outro lado, não existem critérios objectivos estabelecidos para transferir um país 
de lista; a decisão é tomada pela UE unilateralmente, sem consultar os países afectados 
(apesar de se tratar de um tema extremamente sensível para as opiniões públicas dos países 
ALC), e não existe qualquer procedimento que permita solicitar a reconsideração ou 
requalificação da medida adoptada.

Vistos para permanências inferiores a três meses

O Regulamento 1683/95 estabeleceu um modelo uniforme de visto62 e requisitos técnicos e de 
segurança que todos os Estados-Membros da UE devem cumprir na emissão de vistos para 
permanências inferiores a três meses. Na sequência da aprovação do Regulamento 
comunitário, implementou-se um mecanismo para instaurar a reciprocidade em matéria de 
vistos63, dado que nem todos os Estados ALC aos quais se eximia da obrigação de visto para 
permanências de três meses aplicavam o mesmo critério a todos os Estados-Membros da UE. 
Alguns Estados ALC64 exigiam a determinados cidadãos europeus um visto ou algum requisito 
especial para entrar no seu território para este tipo de permanência. A Comissão levou a efeito 
                                               
62 Regulamento 1683/95 do Conselho, de 29 de Maio de 1995, que estabelece um modelo-tipo de visto, JO L 164 
de 14.7.1995, pp. 1-4.
63 Regulamento (CE) N.º 851/2005 do Conselho, de 2 de Junho de 2005, JO L 141 04 06 2005, pp. 3-seg.
64 Costa Rica, Nicarágua, Panamá, Venezuela, Brasil, Uruguai e Paraguai.
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uma série de diligências a fim de restabelecer a isenção de visto, tendo obtido bons 
resultados. A entrada de novos países na UE obrigou à conclusão de novas negociações, e 
alcançou-se um acordo de isenção de visto com o Brasil, já que alguns cidadãos 
comunitários65 necessitavam de visto para permanências curtas naquele país.

O Código de Vistos de 200966 regula a emissão de outras modalidades de vistos para 
permanências previstas no território dos Estados-Membros não superiores a três meses por 
período de seis meses. Trata-se de normas aplicáveis a todos os países terceiros, incluindo os 
países ALC, que não prevê especificidades concretas. Inclui vistos para marítimos em trânsito, 
vistos de trânsito, vistos de permanência de curta duração ou de viagem, vistos múltiplos, 
vistos colectivos, vistos com validade territorial limitada, vistos emitidos nas fronteiras externas. 
Por outro lado, os países ALC não estão incluídos actualmente na lista de exigência de Vistos 
de escala aeroportuária67.

Vistos para permanências superiores a três meses

A decisão sobre a admissão de nacionais de países terceiros para permanências superiores a 
três meses cumpre às autoridades nacionais de cada Estado-Membro, nos termos da sua 
legislação nacional68. Trata-se de vistos nacionais, o que depende de uma decisão 
administrativa interna de cada Estado, independentemente de os requerentes figurarem na 
lista de países do Anexo I ou II do Regulamento relativo a permanências inferiores a três 
meses. Foram, no entanto, elaboradas algumas directivas e recomendações com vista a 
favorecer a mobilidade internacional no âmbito do ensino e da investigação, com o objectivo 
de desassociar esse tipo de mobilidade do mercado de trabalho do Estado de acolhimento. 

Neste sentido, existe a Recomendação que visa facilitar a emissão de vistos de curta duração 
a investigadores69, que afecta os Estados ALC, que prevê a obrigação de visto para 
permanências inferiores a três meses, na medida em que pretende favorecer a emissão de 
vistos e conseguir a máxima celeridade na análise dos pedidos de visto apresentados por 
investigadores. A Recomendação solicita aos Estados que considerem os investigadores como 
pessoas de boa-fé. Contamos ainda com a Recomendação destinada a facilitar a admissão de 
nacionais de países terceiros para efeitos de investigação científica na CE70, a Directiva 
relativa a um procedimento específico de admissão de nacionais de países terceiros para 
efeitos de investigação científica71 e a Directiva relativa às condições de admissão de 

                                               
65 Chipre, Estónia, Letónia e Malta.
66 Regulamento (CE) nº 810/2009 do PE e do Conselho, de 13 de Julho de 2009, que estabelece o Código 
Comunitário de Vistos (Código de Vistos), JO L 243 de 15.09.2009, pp. 1-ss
67 Anexo IV do Regulamento 810/2009, que estabelece o Código Comunitário de Vistos.
68 Instruções Consulares Comuns (2.2.)
69 Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de Setembro de 2005, destinada a facilitar a 
emissão pelos Estados-Membros de vistos uniformes de curta duração para os investigadores nacionais de países 
terceiros que se desloquem para efeitos de investigação científica na Comunidade, JO L 289 de 3.11.2005, pp 23-
25
70 Recomendação do Conselho, de 2005, JO L 289 de 3.11.2005, pp. 26-28.
71 Directiva 2005/71/CE do Conselho de 2005 a, JO L 289 3 11 2005 pp 15-ss.
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nacionais de países terceiros para efeitos de estudos, de intercâmbio de estudantes, de 
formação não remunerada ou de voluntariado72, que é aplicável tanto a estudantes do ensino 
superior como a alunos do ensino secundário e a estágios, e que estabelece a possibilidade 
de os estudantes exercerem actividades económicas, um procedimento acelerado para a 
emissão de autorizações de residência e de vistos. Seja como for, a efectividade destas 
disposições gera incerteza, na medida em que depende da transposição nacional e da 
celeridade da respectiva tramitação.

2.1 ESTATUTO DAS PESSOAS ADMITIDAS E RESTANTES ASPECTOS RELATIVOS AOS 
VISTOS, AUTORIZAÇÕES DE TRABALHO, REAGRUPAMENTO FAMILIAR E LIVRE 
CIRCULAÇÃO DE SERVIÇOS

Quando o nacional de um país ALC se encontra já em território da UE, a sua situação jurídica 
diversifica-se em conformidade com o direito dos nacionais de países terceiros do país de 
residência. Procedeu-se a uma certa harmonização a nível comunitário de determinados 
elementos, mas, apesar disso, ainda existe um acentuada compartimentação da legislação 
aplicável. Esta situação será simplificada com a legislação relativa à autorização de residência 
e trabalho prevista e com um conjunto comum de direitos para trabalhadores residentes, 
nacionais de países terceiros73. Paralelamente às normas internacionais, a UE conta com a 
Directiva que aplica o princípio da igualdade de tratamento entre as pessoas, sem distinção de 
origem racial ou étnica74. Desta forma, a UE e os Estados-Membros protegem com um 
conjunto de direitos fundamentais os nacionais de países terceiros, incluindo os nacionais da 
ALC, com um nível de protecção superior às normas mínimas internacionais. Existem, 
igualmente, os direitos dos estrangeiros a nível nacional e, em particular, as convenções 
bilaterais assinadas por cada Estado-Membro da UE.

Os nacionais de países terceiros residentes de longa duração num Estado-Membro da UE 
contam com uma Directiva harmonizadora75 que reconhece esta condição aos nacionais de 
países terceiros que tenham residência legal e ininterrupta no seu território durante cinco anos, 
e estabelece a aplicação da igualdade de tratamento no acesso ao emprego, à educação, às 
prestações da segurança social ou aos benefícios fiscais, e o direito a circular e a residir 
noutro Estado-Membro da UE. Em matéria de Reagrupamento Familiar, a norma geral 
comunitária harmonizadora é uma Directiva de 2003, que estabeleceu procedimentos e 
direitos comuns em matéria de reagrupamento familiar em todos os Estados76. Outros 
aspectos complementares são o modelo uniforme de título de residência aplicável na UE77; e 
em relação à livre circulação, estão previstos os vistos de estadia de longa duração que 

                                               
72 Directiva do Conselho 2004/114/CE, de 13 de Dezembro de 2004, JO L 375 de 23.12.2004
73 Proposta de Directiva do Conselho, de 23 de Outubro de 2007, COM (2007) 638.
74 Directiva 2000/43/CE do Conselho, de 2000, JO L 180 de 19.7.2000, pp. 22-26
75 Directiva 2003/109/CE do Conselho, de 2003, JO L 16 de 23.1.2004
76 Directiva 2003/86/CE do Conselho, de 2003, JO L 251 de 3.10.2003
77 Regulamento (CE) n° 1030/2002, de 2002, JO L 157 de 15.6.2002, pp. 1-7
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permitem durante três meses a circulação no espaço Schengen78. Pretende-se actualizar esta 
regulamentação com uma nova proposta de regulamento79. Saliente-se a recente adopção da 
Directiva de 2009 relativa às condições de entrada e de residência de nacionais de países 
terceiros para efeitos de emprego altamente qualificado (cartão azul), que prevê condições de 
acesso ao mercado de trabalho, igualdade de tratamento e mobilidade no território da UE para 
o exercício deste tipo concreto de empregos80. Por outro lado, a UE adoptou tradicionalmente 
uma posição restritiva em relação à regulação da liberdade de estabelecimento e de prestação 
de serviços por parte de nacionais de países terceiros, muito embora a regulamentação deste 
tipo de imigração seja reconhecida como um princípio básico na política comum de imigração 
para a Europa81. 

3. A LUTA CONTRA A IMIGRAÇÃO ILEGAL: INSTRUMENTOS DE REGRESSO E 
READMISSÃO NO QUADRO DAS RELAÇÕES UE – ALC

A legislação comunitária das medidas de regresso ou afastamento de nacionais de países 
terceiros na União Europeia, incipiente até recentemente, surgiu no quadro das relações UE-
ALC. Sob a denominação de medidas de regresso inclui-se qualquer disposição do direito dos 
estrangeiros e asilo de um Estado-Membro que imponha uma medida de afastamento forçado 
de um nacional de um país terceiro do seu território, geralmente para o seu país de origem ou 
de residência, quer seja essa medida executada a título de cumprimento voluntário ou a título 
coercivo pelas autoridades públicas no exercício das suas competências. A aproximação 
progressiva rumo a uma política comum de medidas de afastamento ou regresso de cidadãos 
estrangeiros deve ser contextualizada no quadro estabelecido no Tratado de Maastricht, e 
consolidado pelo Tratado de Amesterdão, que atribui à UE as competências neste âmbito 
(artigos 62.º e 63.º do TCE do Título IV TCE), e ao abrigo do Protocolo 2.º, que integra no 
ordenamento comunitário a Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen (CAAS) e o 
conjunto de disposições adoptadas para o seu desenvolvimento e aplicação que configuram o 
“acervo Schengen”. 

A legislação comunitária neste domínio apresentava-se fragmentada, e registou maiores 
progressos nos domínios em que, em termos políticos, foi mais fácil alcançar acordos. Neste 
sentido, registaram-se progressos em matéria de vistos e entrada (Código de Fronteiras 
Schengen, etc.), residência (reagrupamento familiar, residência de longa duração, 
investigadores, etc.), asilo (Espaço Comum de Asilo), e registaram-se menos progressos no 
domínio da integração. Outros âmbitos comunitários, nomeadamente a cooperação em 
matéria penal e policial, a protecção dos direitos fundamentais e as relações internacionais, 
entre outros, têm também repercussões no desenvolvimento das políticas migratórias – na luta 

                                               
78 Regulamento (CE) 1091/2001, de 2001, JO L150 de 06.06.2001, pp. 4-seg. Vide COM (2001) 388 final de 
10.07.2001.
79 Proposta de Regulamento do PE e do Conselho que modifica a Convenção de aplicação do Acordo de Schengen 
e o Regulamento (CE) nº 562/2006, COM (2009) 91 final, de 27.02.2009.
80 Directiva 2009/50/CE do Conselho, de 25 de Maio de 2009, relativa às condições de entrada e residência de 
nacionais de países terceiros para fins de emprego altamente qualificado, JO L 155 de 18.06.2009, p. 17-seg.
81 COM (2008) 359 final de 17.06.2008.
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contra a imigração ilegal e, em particular, as medidas de afastamento de estrangeiros –, mas 
nem sempre se velou pela coerência do conjunto.

3.1 O REGRESSO DE NACIONAIS DE PAÍSES TERCEIROS NA UE: POLÍTICAS E 
INSTRUMENTOS

A diferente regulamentação nos vários Estados-Membros relativa ao afastamento têm as suas 
raízes em tradições administrativas e judiciais diversas, e em diferentes abordagens 
relativamente ao reconhecimento e ao exercício de direitos dos estrangeiros, o que chega 
inclusivamente a dificultar o simples cálculo e a comparação estatística das medidas 
adoptadas em cada Estado-Membro82. Por esta razão, a aproximação da legislação e das 
práticas estatais relativas ao controlo da migração passou a constituir um objectivo prioritário e 
calendarizou-se uma harmonização progressiva das medidas de afastamento de nacionais de 
países terceiros, que tem como instrumento central a Directiva 2008/115/CE, conhecida como 
“Directiva do Retorno”. Este processo de adopção de medidas articulou-se em três fases: uma 
primeira fase sob a lógica Schengen, uma segunda fase baseada no Tratado de Amesterdão, 
aprovado em 2001 e que permitiu a adopção de disposições anteriores à Directiva do Retorno; 
a terceira fase é a transposição desta, cujo prazo ainda não venceu, e o respectivo 
desenvolvimento83.

A Directiva do Retorno cria um conceito do regresso que permite aos Estados adaptar a sua 
respectiva regulamentação das medidas de afastamento84, favorecendo uma harmonização no 
respeito das normas actuais através de um número mínimo de reformas. Permite-se, desta 
forma, que os Estados mantenham os seus respectivos procedimentos, que os baseiem num 
processo administrativo ou judicial ou numa combinação de ambos; que sejam declarativos e 
executivos ou eminentemente executivos; que os baseiem num procedimento meramente de 
restituição do cidadão estrangeiro a um Estado terceiro ou num procedimento sancionador que 
preveja a proibição de entrada; que dêem prioridade à execução voluntária ou que apliquem 
directamente a execução coerciva; que optem pela detenção ou que prefiram medidas 
alternativas a este procedimento, etc. Todavia, a Directiva estabelece um conteúdo mínimo de 
normas que assegura uma estrutura e um funcionamento comuns do regresso nos 
Estados-Membros, a fim de que as decisões possam funcionar em qualquer Estado sem um 
controlo prévio de aplicabilidade. Isto significa que as decisões de regresso podem “circular 
livremente” entre os Estados-Membros sem a necessidade de diligências adicionais (princípio 
de equiparabilidade). Quando se alcançar um determinado nível de coerência em relação à 
regulamentação e aplicação das medidas de afastamento, proceder-se-á ao reforço do 
funcionamento das restantes disposições do regime comunitário de estrangeiros (controlo de 
fronteiras, vistos, reagrupamento familiar, residência de longa duração, cartão azul, etc.). 

A Directiva não configura, a priori, o procedimento de regresso a um Estado terceiro (de 
origem, de nacionalidade ou de residência ou qualquer outro) do nacional de um país terceiro 
devido a permanência irregular, enquanto procedimento sancionador, à excepção de 
determinados casos. A proibição de entrada prevista no artigo 9.º apenas é imposta com 
                                               
82 Daí a adopção do Regulamento (CE) Nº 862/2007.

83 Nos Anexos precisam-se e analisam-se cada uma destas fases prévias à Directiva de Regresso, bem como o 
processo legislativo do texto da mesma, desde a sua apresentação pela Comissão em 2005 até à sua aprovação 
em 2008.
84 Sobre a Directiva "Regresso" pode ler-se BALDACCINI, 2009 e ACOSTA, 2009. 
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carácter obrigatório quando não for cumprida a obrigação de regresso ou não for exercida a 
possibilidade de partida voluntária. Nos demais casos, a proibição de entrada é uma decisão 
que cumpre a cada Estado-Membro. A Directiva também não impõe a proibição de entrada 
nos procedimentos de regresso adoptados em fronteira (n.º 4 do artigo 4.º), na medida em que 
estes casos nem sequer estão necessariamente sujeitos ao regime comum. 

O procedimento de regresso consta de dois actos: a decisão de regresso (return decision) e a 
ordem de repatriamento (removal). Todavia, a Directiva permite a adopção das duas decisões 
no mesmo momento nos casos em que não prevê a execução a título voluntário da decisão de 
regresso (n.º 5 do artigo 6.º, n.º 3 do artigo 7.º e artigo 8.º). A decisão de regresso voluntário 
pode ser executada no prazo de 4 semanas, excepto se existir risco de fuga; nesse caso, 
podem impor-se obrigações suplementares (apresentação periódica perante as autoridades, 
retenção de documentos, depósito de uma caução ou outras medidas limitativas da liberdade 
de circulação do nacional de país terceiro no território). A ordem de afastamento pode não 
chegar a ser necessária, caso o cidadão estrangeiro acatar, de forma voluntária, a decisão de 
regresso, ou segue-se a esta, em caso de incumprimento.

Em princípio, a Directiva reforça o nível de protecção dos nacionais de países terceiros, bem 
como as garantias destes em relação a alguns Estados-Membros, apesar de alguns dos 
Estados com medidas mais restritivas neste domínio não serem parte da Directiva (Reino 
Unido, Irlanda e Dinamarca). Noutros Estados, a Directiva pode constituir um argumento para 
reduzir as suas normas actuais, permitindo uma prorrogação, como aconteceu no caso 
espanhol, dos prazos de detenção. Todavia, a Directiva reconhece direitos fundamentais dos 
nacionais de países terceiros em situação irregular, na medida em que contempla o princípio 
de não-repulsão (non-refoulement); regulamenta direitos processuais dos estrangeiros (como o 
acesso à justiça com o objectivo de requerer a reapreciação da detenção, o direito a um 
recurso efectivo, o direito a uma assistência jurídica) e, de igual modo, reconhece 
determinados direitos, designadamente a vida familiar, a liberdade pessoal ou a protecção face 
a tratamentos desumanos ou degradantes durante o regresso. O conteúdo destes direitos não 
é desenvolvido, mas existe, porém, um considerável acervo de jurisprudência do Tribunal de 
Justiça das Comunidades Europeias (TJCE) relativamente à interpretação da Carta Europeia 
dos Direitos do Homem (CEDH), sobre a protecção da dignidade humana. O TJCE pode 
exercer controlo sobre os aspectos mais restritivos da Directiva, nomeadamente a duração 
máxima da detenção85. Além disso, e porque o sistema de protecção de direitos na UE se 
exerce a vários níveis, as jurisdições nacionais constitucionais e ordinárias desempenham um 
papel fundamental no controlo das normas nacionais de transposição da Directiva, que permite 
uma grande flexibilidade aos Estados relativamente ao desenvolvimento dos direitos. As 
disposições nacionais, conjuntamente com os acordos bilaterais e multilaterais, definirão o 
quadro jurídico em matéria de afastamento de nacionais de países terceiros.

No respeitante à readmissão, até se concluírem acordos de readmissão gerais, continuará a 
ser regida por um regime complexo e diferenciado na execução das medidas de afastamento 
de nacionais de países terceiros. A ausência de cláusulas de readmissão nos Acordos UE-

                                               
85 Não é a primeira vez que controla a legislação comunitária à luz dos direitos fundamentais dos nacionais de 
países terceiros (ATJCE Parlamento v. Comissão, de 27 de Julho de 2006, sobre a Directiva relativa ao 
Reagrupamento Familiar, C-540/03.
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ALC remete, obrigatoriamente, para a escassa rede de tratados bilaterais celebrados entre 
cada um dos Estados-Membros e a ALC. A abordagem da União Europeia parece orientar-se 
para um quadro de negociação multilateral traduzido em Acordos por países (modelo seguido 
nos Acordos de Cotonu), o que implica a adopção de acordos que incluam a readmissão e 
sejam acompanhados de medidas compensatórias. A negociação a nível regional deve incluir 
vantagens de algum tipo para os nacionais da ALC, quer para a obtenção de vistos 
(procedimentos de facilitação, como a eliminação ou a redução de taxas, procedimentos 
acelerados, revisão da lista de Estados a cujos nacionais é exigido visto para permanências de 
curta duração, etc.) quer para os seus nacionais já residentes no território da UE. Devem ainda 
destinar-se fundos para financiar acções em matéria de imigração e asilo que já estejam 
previstas nos diferentes instrumentos86. Por último, os instrumentos regionais devem incluir o 
tema das migrações nas políticas comunitárias e dos Estados-Membros de cooperação para o 
desenvolvimento. Desenvolver uma política europeia de regresso adequada para a ALC 
implica integrá-la num quadro de cooperação mais amplo susceptível de ultrapassar a rejeição 
aberta que a Directiva do Retorno suscitou na maioria dos países ALC.

3.2 REGIME JURÍDICO DO REGRESSO DE NACIONAIS DE PAÍSES TERCEIROS DA ALC 

Muito embora a Directiva do Retorno constitua o instrumento de referência em matéria de 
regresso dos cidadãos estrangeiros, não é aplicável em todos os casos, e só se aplica com 
carácter obrigatório a casos de permanência irregular e de menores não acompanhados87. A 
Directiva admite diversos níveis na harmonização, dando aos Estados a opção de alargar a 
sua aplicação a outros casos. O resultado harmonizador é gradual e descendente: em primeiro 
lugar, uma harmonização obrigatória do afastamento devido a permanência irregular; segundo, 
uma harmonização ao nível dos conteúdos mínimos do afastamento de nacionais de países 
terceiros em fronteira; terceiro, uma harmonização facultativa e progressivamente convergente 
da expulsão por actos criminosos; e por último, amplo poder discricionário em relação à 
regulação das medidas de afastamento de nacionais de países terceiros que constituam uma 
ameaça para a ordem pública ou para a segurança do Estado. 

A uma ampla definição do âmbito objectivo da Directiva, junta-se uma definição ampla do 
conceito de “situação irregular” (n.º 2 do artigo 3.º), na medida em que é obrigatoriamente 
aplicável aos nacionais de países terceiros que permaneçam ilegalmente no território dos 
Estados-Membros por não preencherem ou por terem deixado de preencher as condições de 
entrada previstas no artigo 5.º do Código das Fronteiras Schengen88 ou outras condições. Esta 
formulação permite incluir casos que, actualmente, devem ser objecto de medidas diferentes 
do afastamento, nomeadamente infracções administrativas que conduzam à perda do título de 
residência, em particular as relacionadas com o estatuto dos nacionais de países terceiros. A 

                                               
86 Para apoiar as acções de regresso dos Estados-Membros, o Fundo Europeu de Regresso, adoptado em 
Dezembro de 2006 pelo Conselho e pelo Parlamento no quadro do Programa-Quadro "Solidariedade e gestão dos 
fluxos migratórios", entrou em funcionamento em Janeiro de 2008, com uma dotação de 4020,37 milhões de 
euros, para o período 2007-2013. (JOCE núm. 144 de 6 de Junho de 2007).

87 Embora estes dois casos constituam mais de 90% das decisões de afastamento na UE.
88 Definição consentânea com a interpretação restritiva que o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem faz do 
conceito “situação irregular”. Vide ATEDH Bolat v Rusia, de 5 de Outubro de 2006.
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Directiva não é aplicável aos cidadãos comunitários nem aos titulares do direito de livre 
circulação no território da UE definidas no n.º 5 do artigo 2.º do Código das Fronteiras 
Schengen (regra geral, familiares de países terceiros de cidadãos comunitários)89 e os 
cidadãos extracomunitários que tenham entrado na UE ao abrigo de Acordos celebrados entre 
a Comunidade, os Estados-Membros e Estados Terceiros, em virtude dos quais lhes são 
reconhecidos direitos similares aos dos cidadãos da União Europeia.

Exceptuando os menores, a inclusão no Sistema de Informação Schengen (SIS) de um 
nacional de país terceiro como objecto de afastamento ou o afastamento do nacional de país 
terceiro cuja permanência deixe de estar autorizada e esteja indicado para efeitos de “não 
admissão” implica a proibição de entrada nos restantes Estados signatários de Schengen 
(artigos 5.º e 23.º CAAS). Depois de decorrido o período de proibição de entrada, 
provavelmente também exista uma maior dificuldade em obter um visto de entrada durante o 
tempo em que os dados permanecerem no SIS. 

Quadro 10. Procedimentos de afastamento, garantias e regime de detenção

Nacionais de países 
terceiros

Legislação 
aplicável

Especialidades

Beneficiários das liberdades 
comunitárias (familiares ou 
outros regimes) 

Directiva 2004/38/CE

Aplicável só em caso de perigo real e 
imediato para a segurança pública 
baseado no facto de já ter cometido 
previamente delitos

Nacionais de países terceiros 
objecto de afastamento por 
permanência ou situação 
irregular

Nacionais de países terceiros 
cuja entrada tenha sido 
recusada em fronteira ou 
rejeitados

Directiva do Retorno

e legislação nacional 

de transposição

                                               
89 Directiva 2004/38/CE
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Menores nacionais de países 
terceiros não acompanhados

Directiva do Retorno

com as respectivas 

especialidades 

nacionais (Ap. 2.2.3)

Nacionais de países terceiros 
objecto de medida de 
afastamento por delitos

Nacionais de países terceiros 
objecto de decisão de 
afastamento por ameaça à 
segurança pública (e 
equivalentes)

Afastamento por outros 
motivos (irregularidade não 
art. 5.º CFS)

Nacional, à excepção 
de o Estado aplicar 
opcionalmente a 

Directiva do Retorno

De todas as formas, 
deve aplicar-se o 
regime de 
reconhecimento 
mútuo de decisões 
de afastamento 
(procedimento 
subsidiário).

Convenções bilaterais de readmissão 
UE-ALC

Legislação específica da UE para 
Residentes de Longa Duração, 
R e a g r u p a m e n t o  familiar, 
Investigadores

Asilo e não-repulsão,

Titulares de “cartão azul”, etc.

Âmbito “comunitarizado”

Âmbito Nacional, só “comunitarizado” opcionalmente

a) Cidadãos de países terceiros beneficiários do regime de liberdades comunitárias

Os cidadãos comunitários e os seus familiares não comunitários beneficiam de um regime de 
livre circulação no território da União Europeia, mas a Directiva 2004/38/CEE prevê casos de 
recusa de entrada na UE de familiares de cidadãos comunitários no caso de não serem 
titulares dos documentos necessários90. O TJCE insistiu em que a autorização é um simples 
documento de reconhecimento do direito à residência91, pelo que a exigência de visto deve ser 
interpretada de forma a agilizar a sua obtenção e, se possível, nos pontos de acesso ao 
território nacional92. Para os familiares que sejam nacionais de países terceiros devem 

                                               
90 Rectificada para a adequar à jurisprudência do TJCE (ATJCE Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la 
xénophobie ASBL (MRAX) v. Bélgica, de 25 de Julho de 2002.) 

91 Art. 4.º Directiva 68/360 e 6.º da Directiva 73/148 e 2.º da Directiva 90/365
92 ATJCE Comissão v. Espanha, de 14 de Abril de 2005. 
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adoptar-se procedimentos específicos de revisão das proibições de entrada impostas 
anteriormente e introduzidas no SIS93. No respeitante ao afastamento, os artigos 27.º e 
seguintes da Directiva contemplam um conjunto de garantias, designadamente a restrição dos 
casos de afastamento a determinadas causas94, o limite máximo de 3 anos da proibição de 
entrada; a máxima protecção dos residentes de longa duração; as garantias; e a consideração 
de interesses particulares. Praticamente não se faz referência ao regime de detenção, pelo 
que são aplicáveis as disposições gerais aplicáveis a nacionais de países terceiros previstas 
por cada Estado95.

b) Nacionais de países terceiros sujeitos ao regime geral de afastamento previsto na 
Directiva do Retorno

Paralelamente às garantias mínimas de carácter material enunciadas no artigo 5.º e no n.º 1 
do artigo 14.º a fim de evitar a violação de direitos dos nacionais de países terceiros na 
aplicação de uma medida de regresso96, a Directiva prevê garantias processuais97. É exigida a 
correcta informação ao nacional de país terceiro sobre o procedimento de regresso e as 
respectivas consequências (art. 12.º), o regime de vias de recurso e de assistência jurídica 
para facilitar a sua defesa em relação ao regresso (art. 13.º) e os direitos entre o início do 
processo e a sua execução final, em especial da sua situação particular (n.º 2 do art. 14.º). O 
n.º 1 do artigo 12.º consagra o direito a uma decisão por escrito, na qual se indiquem as 
razões de facto e de direito que fundamentam o afastamento, bem como informações acerca 
das vias jurídicas de recurso disponíveis98. Para os três actos que configuram o procedimento 
– ordem de partida obrigatória, de execução a título obrigatório e de proibição de entrada – são 
exigidos motivos específicos, ainda que sucintos, que os fundamentem. 

Está também previsto o direito a uma tradução escrita ou oral dos principais elementos das 
decisões numa língua que o nacional de país terceiro compreenda ou possa razoavelmente 
presumir-se que compreende99. Está garantido o direito de acesso aos tribunais ou a um 

                                               
93 ATJCE Comissão v. Espanha, de 31 de Janeiro de 2006 (Grande Secção). Inclusivamente se o exercício da 
livre circulação for instrumental para obter essa revisão (ATJCE Hacene Akrich v. Reino Unido, de 23 de Setembro 
de 2003)

94 Protecção por razões de ordem pública, de segurança ou de saúde públicas, quando se entende que o 
comportamento da pessoa em questão constitui uma ameaça real, actual e suficientemente grave que afecta um 
interesse fundamental da sociedade.
95 O TJCE defendeu que a detenção com fundamento numa causa de afastamento fora do âmbito da Directiva viola 
a liberdade de circulação se não se oferecer a possibilidade de apresentar provas alternativas mas válidas do 
carácter regular da sua permanência - ATJCE Salah Oulane v. Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, de 
17 de Fevereiro de 2005
96 A Directiva (art. 5.º) contempla: a protecção do superior interesse da criança, a vida familiar e o estado de saúde 
do nacional de país terceiro, bem como o princípio de não-repulsão. Não são os únicos, mas a jurisprudência do 
TEDH desenvolveu mais a sua configuração como limites ao afastamento.
97 Um procedimento legalmente estabelecido de afastamento com garantias mínimas é um requisito para o TEDH 
- ATEDH Bolat v Rússia, de 5 de Outubro de 2006. A sua natureza deve estar claramente estabelecida, sendo 
inadmissíveis dois procedimentos diferentes (judicial e administrativo sem possibilidade de recurso) relativamente 
a um mesmo comportamento (ATEDH Liu and Liu v. Rússia, de 6 de Dezembro de 2007).

98 As razões de facto podem restringir-se por razões de segurança, defesa ou delitos que o justifiquem.
99 No caso de pessoas que entraram ilegalmente será suficiente a entrega de um formulário com indicações básicas 
e um folheto explicativo sobre o procedimento e consequências do regresso numa das cinco línguas mais faladas 
pelos imigrantes, excepção que pode limitar o direito.
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recurso adequado e efectivo100 contra as decisões adoptadas durante o processo, que admite 
o recurso a órgãos administrativos superiores quando ofereçam garantias de independência. A 
Directiva exige a capacidade de suspender temporariamente a decisão, a menos que a 
suspensão temporária já seja aplicável ao abrigo da legislação nacional. O direito à assistência 
jurídica, à representação e ao apoio linguístico está assegurado, para exercer o direito de 
defesa, sendo estes serviços prestados de forma gratuita caso o nacional de país terceiro não 
dispuser de meios para os pagar. Estes serviços poderiam ser prestados a cargo do Fundo 
Europeu de Regresso. O n.º 2 do artigo 14.º assegura ao nacional de país terceiro a 
possibilidade de intentar uma acção para que uma autoridade judicial decida sobre a 
legalidade da sua detenção e, se for caso disso, liberte imediatamente o nacional de país 
terceiro. A Administração deve facultar informação expressa e compreensível sobre essa 
possibilidade. 

Estas garantias constituem um nível mínimo de protecção, embora excessivamente flexível e, 
de certa forma, insuficiente. Todavia, na CEDH existe um corpo jurisprudencial sobre os 
artigos 6.º, 13.º CEDH e no Protocolo 7º CEDH que permitem fazer a interpretação destas e de 
outras garantias não expressamente previstas na Directiva do Retorno, mas que são também 
exigíveis aos Estados. Um dos aspectos contidos na Directiva com níveis mais reduzidos de 
protecção é o que diz respeito à duração e às condições da detenção, na medida em que se 
trata de aspectos que se inserem nas competências dos Estados. Este tema insere-se nas 
competências dos Estados, dado afectar directamente a liberdade individual, e apesar de ter 
sido reconhecida na Carta Europeia dos Direitos Fundamentais, este documento não pode 
servir de base jurídica. Esta lacuna explica o estabelecimento de um limite temporal flexível, 
que pode ir até aos seis meses, prorrogável excepcionalmente101; a Directiva exige, no 
entanto, que a detenção tenha a menor duração possível e que seja apenas mantida enquanto 
o procedimento de afastamento estiver pendente e for executado com a devida diligência.

A Directiva estabelece duas condições para a detenção de nacionais de países terceiros: 
primeira, apenas pode ser imposta na ausência de outras medidas menos lesivas ou que 
impliquem um nível de coacção inferior e assegurem uma eficácia equivalente; segunda, a 
detenção deve adoptar-se caso exista risco de desaparecimento ou fuga, ou se o nacional de 
país terceiro tentar evitar ou impedir a preparação do regresso, mas unicamente na medida em 
que a mesma se revele necessária a fim de assegurar o êxito do regresso efectivo do nacional 
de país terceiro (n.º 4 do artigo 14.º). As restantes limitações devem decorrer dos 
ordenamentos nacionais e do direito internacional, em particular da CEDH. Devem ter-se em 
consideração, em particular, as condições de detenção nos centros de detenção para que 
possa aferir-se da legalidade e para evitar tratamentos desumanos ou degradantes proibidos 
por força do artigo 3.º da CEDH102. O TEDH insistiu na necessidade de este tipo de centros 
proporcionarem condições de vida103 adequadas e mínimas104. 

                                               
100 A interpretação do alcance da exigência de “efectividade” do recurso que o art. 13.º da CEDH garante pode 
encontrar-se no ATEDH Čonka v. Bélgica, no qual se reconheceu a necessidade de o afastamento ser seguido de 
um prazo mínimo durante o qual não pudesse ser executado.
101 O n.º 5 do artigo 14.º permite prorrogar por um prazo extraordinário de doze meses associado a circunstâncias 
como a falta de cooperação das autoridades de origem ou atrasos na obtenção da documentação junto de países 
terceiros. 
102 A expulsão, a detenção para efeitos de regresso e as respectivas circunstâncias são objecto de estudo por 
parte de vários órgãos do Conselho da Europa, além do TEDH, como o Comité Europeu para a Prevenção da 
Tortura e de Tratamentos Desumanos e Degradantes (CPT), 
103 ATEDH Al-Nashif v. Bulgária, de 20/6/2002, e STEDH Riad e Idiab v. Bélgica, de 24 de Janeiro de 2008.
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c) Repatriamento de menores estrangeiros indocumentados desacompanhados (MEID)

A Directiva estabelece o regime de detenção de menores e famílias (artigo 17.º), tendo em 
consideração as circunstâncias particulares dos menores não acompanhados, um fenómeno 
relativamente significativo em determinados Estados-Membros da UE105. Ao incluí-los nesta 
Directiva, infere-se que os menores podem ser objecto de uma decisão de afastamento, o que 
constitui uma redução do regime de protecção de menores em certos Estados, como é o caso 
da Espanha, país onde não está previsto o afastamento, mas sim o repatriamento. Ao admitir a 
aplicação do regime de regresso a menores não acompanhados, permite-se uma intervenção 
com carácter sancionador, na medida em que o artigo 11.º da Directiva não inclui os menores 
entre as excepções à imposição da proibição de entrada106, deixando a possibilidade de 
decisão aos Estados. Se existisse uma proibição de entrada imposta por outro Estado-
Membro, o Estado responsável pelo menor nesse momento deve abster-se de revogar ou 
suspender a proibição de entrada por razões humanitárias (n.º 3 do artigo 11.º), apesar de se 
admitir caso se fundamente noutras causas. A categoria de “pessoas vulneráveis” (artigo 3.º) 
propicia uma saída, caso a legislação nacional assim o preveja. Admite-se a emissão de uma 
autorização de residência a menores que não possam ser repatriados (n.º 4 do artigo 11.º), 
sob condição de consultar e ter em consideração os interesses dos Estados-Membros que 
introduziram a proibição de entrada sobre o menor. Os menores podem solicitar o adiamento 
da decisão de regresso (n.º 2 do artigo 9.º e n.º 1 do artigo 14.º), em virtude da idade e da 
condição de pessoas vulneráveis, embora, ao atingirem a maioridade, tal pedido fique sem 
efeito.

A detenção dos menores pode ser adoptada unicamente como último recurso e pelo período 
mais breve possível. Chegou a argumentar-se que a previsão da detenção de menores vai ao 
arrepio do disposto no artigo 37.º da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da 
Criança (CDC), que estabelece a regra geral de não detenção, em especial se a detenção se 
baseia unicamente na sua condição de menor não acompanhado ou no seu estatuto de 
nacional de país terceiro em situação irregular. O n.º 1 do artigo 15.º da Directiva contempla 
essa possibilidade unicamente quando houver risco de fuga ou o nacional de país terceiro em 
causa possa entravar o regresso e se não forem aplicáveis medidas alternativas mais 
favoráveis. O TJ exige que a detenção de menores se realize em centros específicos 
supervisionados por profissionais especializados e não em centros para nacionais de países 
terceiros comuns aos quais foi recusada a permanência107, e a assistência jurídica e acesso 
aos tribunais para recorrer da legalidade da detenção ou da sua conveniência108. A Directiva 
não refere fórmulas como o acolhimento temporário ou a guarda por pessoas da nacionalidade 
do menor, mas estas medidas podem ser decididas posteriormente pelas autoridades de 
protecção de menores. As normas de transposição devem esclarecer o momento e a 
autoridade mais adequados para tomar estas decisões, no respeito do princípio da 
proporcionalidade. 

                                                                                                                                                     
104 ATEDH Saadi v. Reino Unido, de 29 de Janeiro de 2008.
105 A anterior Resolução do Conselho de 1997 sobre Menores não acompanhados nacionais de países terceiros 
JOCE C 221/23, 19/07/1997 continha uma série de directrizes relativamente vagas.

106 Excepto se forem considerados vítimas de tráfico, nos termos da Directiva 2004/81/CE
107 Exclui-se a detenção de menores em centros penitenciários, embora não seja claro se esta exclusão também 
inclui os centros de justiça juvenil para menores delinquentes.
108 ATEDH Mubilanzila-Makeya I Kanini-Mitunga v. Bélgica, de 12 de Outubro de 2003.



Migración en el contexto de las relaciones entre la UE-ALC

84

O n.º 2 do artigo 11.º exige que o menor só possa ser entregue a um membro da sua família, a 
um tutor designado para esse efeito ou a uma estrutura de acolhimento adequada. Não se 
especifica o vínculo familiar nem se define o nível de formalidade que a tutela deve revestir. O 
regresso forçado de menores para países diferentes dos de origem iria ao arrepio do interesse 
superior do menor, nos termos do artigo 3.º da CDC. Os menores também não podem ser 
objecto de uma decisão de afastamento para países nos quais existam riscos para a sua 
integridade109 (graves conflitos armados, etc.), e os menores devem dispor de tempo livre e ter 
acesso à educação.

d) Nacionais de países terceiros sujeitos ao procedimento de afastamento nacional e 
reconhecimento mútuo

O procedimento nacional é de aplicação aos nacionais de países terceiros objecto de uma 
decisão de afastamento por terem cometido actos criminosos, por representarem uma ameaça 
à segurança pública ou por lhes ter sido proibida a entrada ou terem sido localizados em 
fronteira entrando ilegalmente, excepto nos Estados em que se tenha optado por alargar a 
aplicação da Directiva do Retorno a esses casos (artigos 2.º e 4.º da Directiva do Retorno). De 
igual modo, o afastamento de nacionais de países terceiros cuja permanência ilegal se 
fundamente com causas diferentes dos enunciadas no artigo 5.º do Código de Fronteiras 
Schengen seguiriam o procedimento subsidiário. Quando a Directiva do Retorno não é 
aplicável, os efeitos supranacionais destas decisões de afastamento baseiam-se no 
reconhecimento mútuo de decisões de afastamento de nacionais estabelecido na Directiva do 
Conselho 2001/40/CE relativa ao reconhecimento mútuo de decisões de afastamento de 
nacionais de países terceiros, em conjugação com a Convenção de Schengen. Esta Directiva 
institui um mecanismo de comunicação para a troca de informações sobre a decisão de 
afastamento, paralelamente a um mecanismo de compensação pelos custos decorrentes da 
execução da mesma110. Entre as garantias, a Directiva reconhece ao nacional de país terceiro 
o direito a recorrer da decisão de afastamento emitida noutro Estado-Membro. A decisão de 
afastamento será introduzida no SIS na lista de “não admissíveis”, quer em relação aos 
cidadãos objecto de afastamento em aplicação da Directiva do Retorno, quer em relação 
àqueles nacionais de países terceiros condenados por delitos puníveis com penas superiores 
a um ano de prisão ou que tenham cometido ou existam indícios de poderem cometer actos 
criminosos graves no território de um Estado signatário. A regulamentação do regime de 
detenção cumpre a cada Estado, em conformidade com as suas normas constitucionais e 
jurídicas, com os limites previstos no artigo 5.º da CEDH e no artigo 6.º da CEDF já citadas. 

1.1.1. Proibição de entrada

A proibição de entrada constitui uma sanção acrescida em relação às medidas de afastamento 
aplicáveis aos nacionais de países terceiros. O objectivo desta medida é incentivar o 
cumprimento da ordem de partida a título voluntário por parte dos nacionais de países 
terceiros, mediante a supressão, nesses casos, da proibição de entrada. A Directiva apenas 
estabelece dois casos de proibição de entrada obrigatória (quando se aplica directamente à 
ordem de partida mediante a decisão forçada, e quando a ordem de afastamento não é 
cumprida), embora a redacção do n.º 1 do artigo 11.º seja tão ampla que se torna difícil 
                                               
109 ATEDH Japukovic v. Áustria, de 6/2/2003. 
110 Decisão 2004/191/CE do Conselho, de 23 de Fevereiro de 2004, que estabelece os critérios e as modalidades 
práticas de compensação dos desequilíbrios financeiros decorrentes da aplicação da Directiva 2001/40/CE, JOCE 
L-60, 27/02/2004 p. 55–57.
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identificar os restantes casos. A duração máxima da proibição de entrada é de 5 anos, mas a 
duração na prática dependerá das circunstâncias previstas para cada caso (art. 5.º): o 
interesse superior da criança, a vida familiar e o estado de saúde do nacional de país terceiro 
em causa, entre outras circunstâncias que a Directiva não precisa (idade111, imigrantes de 
segunda geração112, etc.). A possibilidade de prorrogar o prazo de cinco anos quando existam 
razões de ordem pública, segurança nacional ou segurança pública, que assim o aconselhem, 
deve ser interpretada de forma restritiva, nos termos da jurisprudência do TEDH. São 
consagradas três excepções gerais à proibição de entrada (art. 11.º): se o nacional de país 
terceiro provar que deixou o território de um Estado-Membro em plena conformidade com uma 
decisão de regresso; quando o nacional de país terceiro é considerado vítima de tráfico de 
seres humanos e lhe tenha sido concedido título de residência113; e quando beneficiar de 
protecção internacional (art. 2.º da Directiva 2004/83/CE). No caso de uma decisão prévia de 
regresso emitida noutro Estado, a Directiva impõe a obrigação de consultar esse Estado e 
avaliar os seus interesses antes de proceder à emissão de uma autorização de residência. Os 
Estados podem suspender a vigência da proibição de entrada, tanto em casos individuais e 
concretos, como para determinadas categorias de casos, embora a sua justificação não possa 
alegar razões humanitárias, o que dificulta o enquadramento do alcance da sua aplicação114. 

4. A COERÊNCIA DAS POLÍTICAS: MIGRAÇÕES E DESENVOLVIMENTO NO ÃMBITO DA 
COOERAÇÃO ENTRE A UE E A ALC**

A conexão entre as Migrações e o Desenvolvimento foi objecto de diversas comunicações da 
CE115, nas quais fundamentalmente se associa à questão das melhorias da gestão das 
remessas a vinculação das diásporas aos seus países de origem, a promoção da migração 
circular e a luta contra a fuga de cérebros. Nas referidas questões, incorporaram-se algumas 
propostas modestas, se bem que maioritariamente dirigidas aos países mediterrânicos e à 
Associação com África. Na comunicação da CE [COM (2008) 359], faz-se notar que cumpre 
integrar plenamente os problemas da emigração na cooperação para o desenvolvimento da 
UE, bem como em outras políticas externas, e que a UE deve trabalhar em estreita 
colaboração com os países seus sócios. Esta cooperação deve centrar-se nas oportunidades 
de circulação legal das pessoas e nas capacidades de gestão da migração, identificando os 
factores que incitam à emigração, protegendo os direitos fundamentais, lutando contra os 
fluxos irregulares e fomentando as oportunidades para permitir que a emigração contribua para 
o desenvolvimento. Além disso, chama-se a atenção para uma série de orientações para a 
acção política da UE e dos Estados-Membros: 

                                               
111 ATEDH Maslov v. Áustria, de 22 de Março de 2007.
112 ATEDH Benhebba v. França, de 10 de Julho de 2003.

113 Directiva do Conselho 2004/81/CE ou durante o período de ponderação prévia à autorização contemplado na 
própria Directiva.
114 O TEDH defendeu o direito a obter, num prazo razoável, o levantamento da proibição de entrada se existem 
motivos que o fundamentem - TEDH Maaouia v. França, de 5 de Outubro de 2000.

115 Assim, a COM(2002)709 de 3.12 de 2002; a COM(2005)390 de 1.09.2005 e, mais recentemente, a 
COM(2008)611.final de 8.10.2008
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 A necessidade de reforçar a cooperação, o apoio, e o desenvolvimento de capacidades 
dos países parceiros, tendo como objectivo elaborar estratégias para uma imigração bem 
gerida, identificar os factores que incitam a imigrar e apoiar o desenvolvimento de medidas 
eficazes de adaptação; atenuar a fuga de cérebros, mediante acções empreendidas 
particularmente nos domínios da formação, da contratação, do retorno, do trabalho digno, 
de normas éticas de contratação e, avaliando as tendências nos seus próprios mercados 
de trabalho nacionais, ajustar-se a normas decentes de trabalho, desenvolver sistemas de 
educação e formação profissional de acordo com as necessidades dos mercados de 
trabalho, bem como explorar o potencial para o desenvolvimento das remessas enviadas 
pelos emigrantes, particularmente mediante a melhoria das estatísticas, a redução dos 
custos e o desenvolvimento do sector financeiro.

 Continuar a utilizar o diálogo político e sectorial com os países envolvidos na política 
europeia de vizinhança, bem como com a Ásia e a ALC, de molde a aprofundar a nossa 
compreensão mútua dos desafios migratórios trazidos à colação, bem como reforçar a 
cooperação existente. 

 Decidir, em conjunto com os Estados-Membros interessados, a criação de associações de 
mobilidade com países associados, preparando o caminho para acordos de gestão da 
imigração laboral com aliados estratégicos a longo prazo, bem como cooperação em 
questões de retorno.

 Trabalhar com os países de origem, de acordo com o princípio da responsabilidade 
partilhada, para os sensibilizar para a necessidade de dissuadirem os seus cidadãos de 
entrarem e residirem ilegalmente no território da UE. 

 Proporcionar possibilidades reais para a migração circular, mediante a criação ou o reforço 
de medidas legais e eficazes que outorguem aos imigrantes legais o direito de acesso 
prioritário à posterior residência legal na UE.

  Incluir nos acordos de associação celebrados pela UE e os seus Estados-Membros com 
países terceiros disposições em matéria de coordenação da Segurança Social. Além do 
princípio de igualdade de tratamento, essas disposições poderiam incluir a possibilidade de 
transferência dos direitos sociais adquiridos, sobretudo, os direitos à pensão.

Todas estas indicações estão de acordo com uma abordagem global das migrações em que a 
ALC tinha sido esquecida e que se aborda no último parágrafo. Para traduzir a gestão global 
das migrações para a prática são necessários instrumentos específicos que integrem a 
dimensão migratória nas diversas políticas para a ALC. Em primeiro lugar, vamos abordar a 
questão de saber até que ponto as migrações se reflectiram de algum modo na política de 
cooperação UE-ALC, para, posteriormente, nos aproximarmos da abordagem das políticas 
migratórias da perspectiva da coerência das políticas.

4.1. AS MIGRAÇÕES E A COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO COM A AMÉRICA 
LATINA

Sendo um tema tão recente no diálogo inter-regional entre a UE e a ALC, as acções 
comunitárias de cooperação com a ALC em matéria de migrações foram muito limitadas. 
Assim, no programa de assistência técnica, denominado AENEAS, concebido especificamente 
para a migração e o asilo, que se desenvolveu durante o período de 2004-2008, com uma 
dotação no montante global de 250 milhões de euros, a ALC apenas teve uma presença de 
carácter marginal. No actual quadro regulamentar UE-ALC, o financiamento da cooperação 
com a ALC no domínio das migrações já está ligado ao programa de acção em matéria de 
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imigração e asilo. Através do programa temático específico para este domínio, o Programa 
Temático de cooperação com os países terceiros nos domínios da imigração e do asilo116, 
[COM(2006)26 final], a Comissão trata de abordar de modo trans-regional e mais eficazmente 
as actuações no domínio da cooperação, asilo e imigração. Este programa põe, 
especialmente, a ênfase no vínculo entre a migração e o desenvolvimento, a boa gestão da 
migração de trabalhadores, a luta contra a imigração ilegal, e a readmissão de imigrantes 
ilegais, a protecção dos emigrantes e a promoção da protecção internacional dos beneficiários 
de asilo.

Novidade é o facto de incluir a possibilidade de cooperar para a gestão das migrações 
Sul-Sul, o que permitirá financiar acções tendentes a melhorar a circulação de pessoas no 
interior das fronteiras intra-regionais da ALC117. O “Documento Estratégico 2007-2010”118

distribui o financiamento em função das cinco principais rotas migratórias e de duas linhas 
adicionais de financiamento. Entre as rotas migratórias, reservam-se 16 milhões de euros 
(8%) para a América Latina e Caraíbas119, cujo montante será distribuído em conformidade 
com as prioridades estabelecidas no âmbito da parceria UE-ALC, muito embora seja provável 
que se orientem para os países das Caraíbas, dada a sua prioridade, por pertencerem ao 
Grupo ACP.

Os actuais regulamentos de cooperação, como, por exemplo, o ICD (Instrumento de 
Cooperação para o Desenvolvimento), constituem a principal base jurídica da CE para a 
adopção de acções e programas de cooperação que contribuam para reduzir indirectamente a 
pressão dos fluxos migratórios para a UE. Além do programa específico Migração e Asilo, já 
referido, é possível dar também prioridade a outras acções orientadas para a criação de 
emprego e para o desenvolvimento da formação em zonas de elevado índice de emigração, 
ou medidas que facilitem a reinserção dos imigrantes clandestinos repatriados pela UE. Estes 
objectivos encontram-se contemplados, por exemplo, em programas regionais como o 
EUROSOCIAL e o URBAL, programas em que seria interessante introduzir a variável 
migratória. É significativo que o EUROSOCIAL, o programa regional que a Comissão Europeia 
considera mais importante para promover a coesão social na ALC, não tenha considerado 
explicitamente o tema das migrações, não obstante desenvolver intercâmbios de experiências 
tendentes a criar políticas públicas em sectores tão relevantes para esta questão como a 
justiça, o emprego ou a fiscalidade. Nas recomendações da Comissão sobre “A União 
Europeia e a América Latina: Uma associação de actores globais”, de Setembro de 2009120

não se faz qualquer referência a essa possibilidade.

                                               
116 Substitui o anterior programa AENEAS para a gestão da migração http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0026:FIN:EN:PDF.
117 Existiu um programa para pessoas deslocadas na Ásia e na América Latina (AUP)Agora, porém, 
canaliza-se através de programas nacionais  http://ec.europa.eu/external relations/uprooted people 
/index en.htm .
118 Na segunda fase do programa, estão previstos fundos adicionais para o período 2010-2013, no 
montante de uns 175 milhões de euros. http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/migration-
asylum/documents/strategy_paper_multi_annual_indicative_programe_2007_2010_en.pdf
119 Strategy paper for the Thematic Programme of Cooperation with Countries in the Areas of Migration 
and Asylum 2007 - 2010.
120 COM(2009) 495 de Setembro de 2009
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Outros programas sectoriais, como o “Programa Investir nos Cidadãos” (1 060 milhões de 
euros) e o “Programa de Actores Não-governamentais e Autoridades locais” (1 639 milhões de 
euros), permitiriam estabelecer programas de desenvolvimento local e co-desenvolvimento. 
Outro assunto que foi objecto de atenção é a tentativa de redução dos custos de transacção 
no envio das remessas e que a sua utilização reverta a favor do desenvolvimento local. Com 
esse fim em vista, a CE contribuiu regularmente com a “Facilidade para o Financiamento de 
Remessas”, criada em 2004 pelo Fundo Bilateral de Desenvolvimento (BID) e pelo Fundo 
Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), destinada a facilitar o envio de remessas 
para zonas rurais. Nesta linha, conviria examinar mais aprofundadamente o estabelecimento 
de mecanismos de cooperação entre entidades financeiras das duas regiões e facilitar o 
acesso a serviços bancários nos países de origem e nos países receptores. Como meio de 
melhorar o conhecimento mútuo e promover o diálogo intercultural e a compreensão mútua 
entre os povos das duas regiões, está também a proposta de criação de uma Fundação Euro-
Latino-Americana, inserida na Declaração de Lima (2008) e que pode servir como instrumento 
para um intercâmbio em que se vinculem as diásporas ao diálogo inter-regional.

Todos estes instrumentos, se bem que valiosos, não permitem uma abordagem global do 
processo migratório, a não ser que se enquadrem num processo comum. Por esse motivo, é 
necessário adequar os instrumentos aos principais assuntos de debate no diálogo inter-
regional. Os acordos de associação deveriam estabelecer um quadro regulador, sendo, 
porém, igualmente necessário incrementar os instrumentos de cooperação que contribuam 
para pôr em marcha as políticas de abordagem global. A Declaração de Lima, emitida pela 
Cimeira UE-ALC de Maio de 2008, insistiu na realização de uma análise aprofundada do 
conhecimento mútuo dos desafios da migração e das políticas de migração no terreno, bem 
como no reforço da cooperação existente, mediante o estabelecimento de um quadro decidido 
para a intensificação da cooperação e a associação entre a União Europeia, a América Latina 
e as Caraíbas em matéria de políticas de migração e mobilidade121. Não obstante, é de novo 
evidente a discrepância entre as orientações políticas e a falta de recursos e de instrumentos 
adequados para a sua implementação.

Em termos gerais, a política europeia de cooperação para o desenvolvimento está a 
transformar-se, para integrar os princípios da Declaração de Paris sobre a Eficácia da Ajuda, 
de 2006, e a Agenda de Acra para Acção, de 2008, bem como a implementação do Código de 
Conduta sobre Complementaridade e Divisão do Trabalho, da UE, de 2007, e dos Estados-
Membros. A traços largos, as duas primeiras implicam passar à concepção de políticas com 
base em resultados, e estabelecer os objectivos em função do diálogo com os parceiros. O 
mesmo se aplica à cooperação em matéria de migrações. No que diz respeito ao Código de 
Conduta, a divisão do trabalho implica um aumento necessário da coordenação das políticas, 
não só nos Estados-Membros, mas também com os parceiros e outros doadores, 
especialmente, com os organismos internacionais. No âmbito das migrações, isso deve 
significar uma colaboração mais estreita com os organismos especializados das Nações 

                                               
121 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu, e ao Comité das Regiões: "Reforçar a abordagem global da migração; mais coordenação, 
coerência e sinergias", Bruxelas, 8 de Outubro de 2008. COM(2008) 611 final. Parágrafo 3.
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Unidas, particularmente com a OIT e a OIM. Cumpriria, igualmente, apoiar os esforços 
regionais para regular as migrações intra-regionais e associar-se ao diálogo bi-regional.

4.2. MIGRAÇÕES E COERÊNCIA DE OUTRAS POLÍTICAS DA UE PARA COM A ALC.

A incorporação da dimensão migratória no conjunto das relações entre a UE e a ALC exige um 
melhor conhecimento das consequências dessas relações, tanto nos países de origem, como 
nos países de destino. É importante acompanhar a evolução das diversas variáveis que 
caracterizam os fluxos humanos e económicos entre as duas regiões. Necessário se torna 
melhorar a qualidade dos dados disponíveis que permitam uma informação susceptível de ser 
objecto de estudos sequenciais e comparativos passíveis de avaliação, e estudem os efeitos 
que se registam em cada um dos países, diferenciados por regiões, mas que usem uma 
metodologia comum que permita efectuar estudos comparativos. Dadas as múltiplas 
dimensões do fenómeno migratório a nível micro e macro, parece essencial envolver um bom 
número dos actores públicos e privados relevantes, coordenar as actividades e construir redes 
de observação. A proposta de criação de um observatório das migrações constitui um 
instrumento valioso que deveria coordenar-se com os organismos que actualmente estão a 
processar, a partir de diversas abordagens, as dinâmicas migratórias.

A crise económica conjuntural e os seus efeitos sobre o mercado de trabalho da UE e da ALC 
proporcionam uma oportunidade para analisar as dinâmicas deste fenómeno a médio prazo e 
observar a capacidade de adaptação das políticas públicas aos requisitos de um mundo em 
mudança e cada vez mais interdependente. Essa informação irá permitir que o diálogo político 
institucionalizado assente sobre bases sólidas e não sobre percepções subjectivas. A 
Comunicação conjunta da UE e da ALC a partir do lançamento do Diálogo Estruturado UE-
ALC sobre Migrações, em 30 de Junho de 2009, põe a tónica na necessidade de analisar as 
causas (entre as quais, se identifica a pobreza) e as consequências das migrações (de que se 
realçam mais as positivas do que as negativas). Esse o motivo por que a Declaração nomeia 
entre os três grandes domínios o vínculo entre migrações e o desenvolvimento; os outros dois 
são migrações regulares e irregulares. Para que esse diálogo sobre o desenvolvimento e as 
migrações dê azo a propostas construtivas, deverá concentrar-se em políticas concretas que 
resultem em desenvolvimento.

Na referida Comunicação da Comissão sobre “A União Europeia e a América Latina: uma 
associação de actores globais”, de Setembro de 2009, que constitui uma contribuição para a 
preparação da próxima Cimeira de 2010, a realizar em Madrid, as migrações incluem-se entre 
os “novos desafios”. Simultaneamente, faz-se notar que o diálogo bi-regional estruturado e 
global iniciado em Junho de 2009 oferece potencialidades para construir políticas de gestão 
que tragam benefícios às sociedades dos países de origem e dos países de acolhimento. A 
novidade notável é que, além disso, se faz referência à intensificação de um diálogo sobre o 
emprego e os assuntos sociais que inclua a agenda do trabalho decente e aborde as políticas 
do emprego, assunto muito mais determinante para a gestão das migrações do que a luta 
contra a droga, tema com que são associados no capítulo de recomendações e que invoca o 
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espírito de preocupação com a segurança que se tem vindo a imprimir à política europeia em 
matéria de migrações. 

Com carácter geral, a dimensão migratória deverá ser integrada nas negociações dos acordos 
de associação, em curso com diversos países e grupos de países da ALC (CAN, América 
Central, MERCOSUL e a renovação do México e do Chile). Isso não implica apenas a inclusão 
de cláusulas de regulação dos fluxos migratórios, tanto em relação aos trabalhadores 
assalariados, como em relação à prestação de serviços. Todavia, também devem ser incluídos 
compromissos relativos aos direitos fundamentais dos migrantes e das respectivas famílias, 
que já se encontram estandardizados nos instrumentos nacionais. Desse modo, não só se 
estabeleceriam obrigações recíprocas exigíveis122, como também se contribuiria para melhorar 
a governação global das migrações. Complementarmente, os Tratados deviam estabelecer 
instrumentos de coordenação de políticas e prever incentivos a uma melhor gestão das 
migrações que permita aos governos dos países com menos recursos enfrentarem o esforço 
exigido pelas políticas migratórias e outras medidas complementares relacionadas com o 
mercado de trabalho e a melhoria das condições de vida das populações.

A melhoria da coordenação das políticas migratórias europeias também constitui um 
instrumento que tem por fim reforçar a coerência global da política migratória europeia, o que 
constitui um efeito positivo. Não obstante, também se observam efeitos indesejáveis, quando 
há possibilidade de o processo de convergência das políticas comunitárias, que está a ser 
implementado, redundar num abaixamento dos critérios que alguns Estados-Membros 
estavam a aplicar (como aparentemente vai acontecer, em alguns aspectos, com a Directiva 
do Retorno). A harmonização das políticas migratórias na UE não deve fazer-se por baixo, 
mas antes deve contribuir para elevar os padrões dos Estados-Membros, ainda que seja a 
diferentes velocidades, garantindo a não ocorrência de regressões.

O direito ao trabalho, que se encontra na base das políticas de desenvolvimento, constitui uma 
fonte de riqueza no interesse geral, ao mesmo tempo que é um instrumento de progresso 
individual. O diálogo sobre políticas migratórias deve integrar plenamente essa dimensão do 
diálogo social. Simultaneamente, a dimensão migratória das políticas laborais e sociais deve 
ser plenamente integrada, quer na concepção das políticas de cooperação entre a ALC e a 
UE, quer na concepção e implementação da própria agenda social e de competitividade, que 
deverá renovar-se a partir da revisão da Estratégia de Lisboa sobre Crescimento e 
Competitividade e da Agenda Social europeia, em 2010. Existe, portanto, uma ligação, que 
não devia ser esquecida, entre o diálogo sobre a coesão social e o diálogo sobre migrações, 
ligação que exige a integração dos actores sociais envolvidos na concepção de uma agenda 
complementar.

                                               
122 A contratualização pressupõe um compromisso recíproco, mutuamente exigível, e não uma 
imposição unilateral, como acontece actualmente no Sistema de Preferências Generalizadas Plus, em 
vigor, no qual, para se usufruir das preferências pautais, se exige a subscrição de determinados acordos 
da OIT.
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PARTE IV

O DIÁLOGO SOBRE MIGRAÇÕES ENTRE A UE E A ALC

1. A CONSTRUÇÃO DE UN DIÁLOGO POLÍTICO UE-ALC EM MATÉRIA DE MIGRAÇÕES

Não foi senão recentemente que, no âmbito da construção de uma política europeia global de 
imigração, a UE encetou diálogos específicos com as suas contrapartes de África, Ásia e 
América Latina. Ao passo que o diálogo com os países africanos decorreu com certa 
intensidade a partir de 2005 (veja-se o Capítulo III deste relatório), o diálogo com os países 
latino-americanos em matéria de imigração ainda não se consolidou com a mesma 
intensidade. Não obstante, desde os anos oitenta, houve, de facto, iniciativas de
estabelecimento de diálogo, se bem que não concentradas exclusivamente no fenómeno 
migratório. 

1.1. O DIÁLOGO POLÍTICO ENTRE UE-AL

O diálogo UE-AL teve início nos anos oitenta, com base na crise da América Central do 
denominado Processo de São José. Naquela altura, a agenda migratória teve por fulcro os 
refugiados de guerra e os processos de migração intra-regionais, bem como os exilados 
políticos que fugiam às ditaduras latino-americanas. Hoje, o contexto migratório é diferente, o 
que teve um impacto nítido nos instrumentos e mecanismos de gestão migratória. Os fóruns 
de diálogo foram-se diversificando e ajustando às conjunturas em mudança da integração 
latino-americana. Em consequência do impasse do MERCOSUL, a crise da Comunidade 
Andina e o aparecimento da UNASUL, a UE encetou com parceiros individuais, como o Brasil, 
a Colômbia e o Peru, novos diálogos que se juntam aos já existentes com o México e o Chile. 
A opção do diálogo bilateral (UE-país terceiro) em detrimento do diálogo regional, a que, 
inicialmente, a UE tinha dado prioridade, deu lugar à existência, na actualidade, de dez fóruns 
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políticos gerais, com o conjunto da região e com parceiros sub-regionais e individuais da ALC. 
A isso, cumpre aduzir os encontros de organizações da sociedade civil e os diálogos 
sectoriais.

Fóruns de diálogo político geral UE-ALC

Inter-regionais Sub-regionais Bilaterais

Cimeiras UE-ALC Processo de São José 
com AC

Diálogo UE – Brasil (Cimeiras)

Assembleia Euro-Latino-
Americana (EUROLAT)

Diálogo UE-Mercosul Diálogo UE-México (Cimeiras 
previstas)

Reuniões UE-Grupo do 
Rio

Diálogo UE-Comunidade 
Andina

Diálogo Chile-UE (Cimeiras 
Troika)

Diálogo UE-Caraíbas Colômbia e Peru123

A partir da metade dos anos noventa, o diálogo político tornou-se muito condicionado pela 
negociação dos acordos de associação, nos quais está incluída a criação de uma zona de livre 
comércio. Esses acordos já foram assinados com o Chile, o México e as Caraíbas, estando a 
ser negociados com outros parceiros da região (MERCORSUL, Colômbia, Peru e América 
Central). À excepção da Cimeira UE-Brasil, já referida, a migração apenas fez parte da agenda 
do diálogo político com parceiros sub-regionais ou do diálogo de carácter bilateral. Se bem que 
o tema da migração continue a estar praticamente ausente dos fóruns políticos, desde 2004 
faz parte da agenda das Cimeiras UE-ALC. Até agora, tiveram lugar três encontros em torno 
da migração, cujas recomendações foram recolhidas nas Declarações Finais das Cimeiras. 
Trata-se, neste caso, dos encontros realizados em Quito (2004), Cartagena (2006) e Bruxelas 
(2008):

 A primeira reunião, que se realizou em Março de 2004, analisou pela primeira vez as 
remessas e os fluxos (legais e ilegais) da migração, as suas causas e consequências 
sociais, políticas e económicas nos países de origem e de acolhimento de migrantes. O 
resultado reflectiu-se na Declaração de Guadalajara, México, (2004), que contém princípios 
importantes para o actual diálogo sobre a migração, entre os quais, a “abordagem integral da 
migração” e “o respeito absoluto dos direitos humanos de todos os migrantes, 
independentemente do seu estatuto; o reconhecimento da contribuição dos migrantes para o 
desenvolvimento económico e a vida social e cultural dos países de destino” (pontos 35 e 
36); 

 Na segunda reunião, antes da 5ª Cimeira, sugere-se pela primeira vez a possibilidade de um 
diálogo específico sobre migrações. Nos seus pontos 49 e 50, a Declaração de Viena (2006) 
afirma: “Comprometemo-nos a levar por diante o nosso diálogo global em matéria de 
migração, reforçando mais ainda a nossa cooperação e a nossa compreensão mútua da 
migração em todas as suas dimensões em ambas as regiões e salientamos o nosso 
compromisso de proteger eficazmente os direitos humanos de todos os migrantes”.

 A terceira reunião avançou na consecução de consensos, reiterando “a necessidade de uma 
política migratória global, de analisar as causas da migração e de prosseguir o diálogo”124. 

                                               
123 A Bolívia e o Equador retiraram-se das negociações CAN-UE, e a Venezuela abandonou o bloco. 
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Daí, que a migração ocupe um espaço maior na 6ª Cimeira de Lima, que reconhece “o 
impacto positivo dos fluxos de migração em ambas as direcções” e que “a pobreza é uma 
das causas básicas da migração”. Pela Primeira vez, fala-se do “princípio da 
responsabilidade partilhada” e de “uma abordagem abrangente da migração internacional, 
inclusive da gestão ordenada dos fluxos migratórios, concentrando-nos nos benefícios 
mútuos para os países de origem e de destino, e promovendo o reconhecimento e a tomada 
de consciência pública sobre a importante contribuição económica, social e cultural dos 
migrantes para as sociedades de acolhimento”. 

Estas declarações mostram que o assunto das migrações está agora mais presente na agenda 
do diálogo político. Não obstante, a retórica dos discursos ainda se não transformou em 
políticas ou em acções. Na realidade, as políticas respondem mais a interesses domésticos do 
que a interesses bi-regionais, tendendo, no âmbito do doméstico, os interesses comuns a 
desaparecer. Para além das limitações do espaço de diálogo bi-regional é importante fazer 
notar que o assunto das migrações aumentou a sua importância pelo facto de a 
comunitarização de parte da sua regulação fazer com que os Estados-Membros e contrapartes 
sejam forçados a ajustar as respectivas políticas nacionais à legislação comum, coisa que 
afecta o status quo bilateral anterior. Paradigmático é o caso da Espanha, que, 
paulatinamente, foi integrando na sua legislação a exigência de visto aos países da América 
Latina anteriormente isentos, ao abrigo da política comum de vistos no espaço Schengen. A 
repercussão destas mudanças sobre as migrações entre a ALC e a Espanha têm um impacto 
muito forte, uma vez que a Espanha é o principal país receptor de imigrantes latino-
americanos na UE. Isto, junto com o acolhimento negativo à Directiva do Retorno nos países 
da ALC, criou a necessidade de reorientar o diálogo para uma agenda mais global. As 
migrações irão ocupar um espaço importante na próxima Cimeira UE-ALC, cuja realização 
está prevista para Maio de 2010, sob a Presidência espanhola. No entanto, para que se 
alcancem acordos concretos que vão mais além da reiteração, é necessário que o diálogo 
estruturado criado recentemente estabeleça os princípios básicos, defina os domínios 
específicos, estabeleça objectivos e identifique os instrumentos adequados com um roteiro 
acordado, ainda que seja a diferentes velocidades.  

1.2 O INÍCIO DE UM DIÁLOGO ESTRUTURADO UE-ALC SOBRE A MIGRAÇÃO

A ideia de iniciar um diálogo político UE-ALC sobre a migração surgiu por iniciativa da 
EUROLAT125, a Assembleia Parlamentar Bi-Regional. Tendo em vista a 5ª Cimeira UE-ALC 
realizada em Maio de 2008, em Lima, a EUROLAT fez notar a necessidade de “estabelecer 
um diálogo bi-regional sistemático, no qual as questões relativas à imigração clandestina e as 
possibilidades de migração legal ocupem um lugar prioritário que garanta a protecção dos 
direitos humanos dos trabalhadores migrantes e aprofunde a cooperação com os países latino-
americanos de origem e de trânsito, segundo um mesmo critério global, equilibrado e 
específico”. Do mesmo modo, a EUROLAT sugeriu a possibilidade de se “Criar um 
observatório da Migração, encarregado de acompanhar, de modo permanente e 

                                                                                                                                                     
124 Terceira Reunião de Peritos dos Países da União Europeia e da América Latina sobre a Migração, 
Bruxelas, 10-11 de Março de 2008 Relatório Conjunto, Final, ponto 14. 
125 Veja-se a Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana (EUROLAT), Mensagem à 5ª Cimeira UE-
ALC, de Lima de 16 e 17 de Maio de 2008, Lima, 1 de Março de 2008.
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pormenorizado, todas as questões ligadas aos fluxos migratórios na zona 
euro-latino-americana.

Todos estes elementos foram recolhidos pela mesa directiva da EUROLAT, que, em Fevereiro 
de 2009, decidiu criar um grupo de trabalho sobre “A Migração nas relações UE-ALC”, por 
proposta latino-americana. Na sua primeira reunião, em Abril de 2009, em Madrid, ficou 
determinada a sua missão: (1) formular os princípios básicos para conseguir um consenso 
euro-latino-americano, em matéria de migração, que “inclua um tratamento diferenciado e 
privilegiado na aplicação da legislação europeia em matéria de migração relativamente aos 
emigrantes provenientes da ALC”; (2) o acompanhamento da transposição da Directiva do 
Retorno e do conjunto da legislação da UE em matéria de migração e asilo para a legislação 
interna dos países da UE, e, (3) o impulso para se pôr em marcha o Observatório 
Euro-Latino-Americano sobre Migração.

A progressiva relevância adquirida pelo assunto na agenda bi-regional culminou no recente 
lançamento de um Diálogo Estruturados sobre a Migração126. Este resultado responde, por um 
lado, à abertura de diálogos com outras regiões no âmbito da Abordagem Global da Migração 
e o aumento dos fluxos de imigrantes latino-americanos e, por outro, responde à pressão da 
EUROLAT e à consolidação das migrações como tema de agenda nas relações bilaterais. 
Assim, o diálogo bi-regional estruturado e global sobre as migrações consolida os 
compromissos da 5ª Cimeira UE-ALC, continuando a ter necessidade de gerar maiores 
dinâmicas de informação e comunicação 

Juntando os três domínios identificados na Declaração de Lima, o diálogo estruturar-se-á em 
três grandes blocos: os vínculos entre a migração e o desenvolvimento; as migrações 
regulares e as migrações irregulares. Considera-se, porém, que nestes três domínios estão 
compreendidos diversos aspectos. Relativamente à relação do desenvolvimento com as 
migrações, identificam-se: as causas da migração, o efeito das remessas; a prevenção da fuga 
de cérebros: os benefícios mútuos e o reforço das autoridades competentes. Relativamente à 
gestão da migração legal, foram tratados os direitos e deveres dos migrantes, tanto à entrada 
como durante a permanência e à saída; o reconhecimento das qualificações, a migração 
circular e o reagrupamento familiar. Finalmente, no capítulo da migração irregular, irá tratar-se 
da legislação aplicável aos migrantes irregulares, de medidas dirigidas aos grupos vulneráveis, 
do retorno em condições dignas e das condições de readmissão. Neste último, observa-se a 
grande preocupação que provocaram na América Latina a aprovação da Directiva do Retorno
e as consequências da sua transposição. Uma vez que na América Latina existem vários 
fóruns regionais sobre estas questões, seria conveniente procurar uma certa convergência dos 
diálogos sobre os assuntos pertinentes.

Em linhas gerais, o objectivo do diálogo estruturado é a identificação dos desafios comuns e 
domínios de cooperação mútua, bem como a definição conjunta de novas respostas e políticas 
de migração baseadas na responsabilidade partilhada, no compromisso e na vontade das 
partes interessadas. Como actividades, identificam-se o intercâmbio de ideias e de 
informações, a identificação de boas práticas nas duas regiões, e identificação de domínios de 
mútuo interesse que requeiram uma resposta comum. Quanto aos participantes, prevêem-se 
reuniões regulares entre altos participantes, reuniões regulares entre altos representantes 

                                               
126 Council of the European Union, Launch of the UE-LAC Structured Dialogue on Migration, Brixelas, 30 
de Junho de 2008
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governamentais das duas regiões, e a criação, em Bruxelas, de um grupo de trabalho de 
peritos europeus e latino-americanos encarregados de facilitar e preparar o diálogo oficial a 
alto nível. Inicialmente promovido pela EUROLAT, o diálogo ocupa um lugar central na CE, 
que o organiza e faz a sua gestão como principal entidade coordenadora. O PE, porém, 
ocupará um lugar proeminente no âmbito do Diálogo Estruturado, uma vez que foi o impulsor 
do lançamento deste diálogo sectorial. Cumpriria igualmente incluir o Comité das Regiões127, 
que representa a dimensão local da migração, e o Comité Económico e Social, que zela pelos 
direitos laborais e a integração dos imigrantes. Por seu lado, os países da América Latina 
estarão representados pelos representantes ministeriais dos países mais afectados, pela 
EUROLAT (parlamentos regionais), por peritos em temas migratórios, bem como pelas 
diversas associações de migrantes nos países de destino e de origem. Seria desejável que 
também participassem representantes das entidades de integração, como o MERCOSUL, o 
SICA, a UNASUL ou o CARICOM, bem como as organizações internacionais especializadas 
em assuntos migratórios que trabalham na região, como a OIM e a OIT, de molde a integrar a 
dimensão global da governação das migrações.

O estabelecimento de um Diálogo Estruturado deve servir para elaborar medidas de confiança, 
resolver conflitos e criar consensos relativamente à base do princípio de reciprocidade e 
diversidade. As migrações constituem um assunto particularmente sensível para as duas 
regiões128, ainda que se distingam na abordagem das mesmas. Assim, a UE insiste na 
necessidade de evitar e lutar contra a “migração irregular”, ao passo que os representantes 
latino-americanos insistem nos direitos do imigrante e nos benefícios para os países de 
destino. Não obstante, no interior das duas regiões também se multiplicam algumas 
divergências entre países de origem, podendo as soluções que se dão no interior de cada 
região ser objecto de uma análise comum. A análise das causas e consequências implica ir 
mais além de políticas reguladoras, conduzindo necessariamente a políticas que incidem sobre 
os direitos humanos e políticos dos migrantes e das suas famílias, mas também sobre as 
sociedades que os expulsam ou acolhem, pelo que se requer uma abordagem multinível e 
participativa na elaboração das respostas. O Diálogo Estruturado UE-ALC em matéria de 
migração constitui uma oportunidade para a América Latina e a Europa estabelecerem 
alianças que não só melhorem a gestão dos fluxos humanos e garantam a segurança das 
pessoas, mas também, além disso, contribuam para a elevação dos padrões de protecção dos 
direitos humanos e para a melhoria das condições de vida de alcance global. 

ANEXOS

                                               
127 Veja-se o parecer do Comité das Regiões sobre o tema: "Reforçar a abordagem global da migração: 
aumentar a coordenação, a coerência e as sinergias", Bruxelas, CDR 91/2009 final. 
128 Discurso de inauguração de Benita Ferrero-Waldner do Diálogo sobre a Migração, Bruxelas, 30 de 
Junho de 2009. Veja-se igualmente a crítica das políticas da UE de Armanda Susana Genem 
(Parlatino), Documento de trabalho sobre Migração nas relações UE-AL, Assembleia Parlamentar Euro-
latino-Americana, Europlat, Bruxelas, 10 de Outubro de 2008.
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Como trabalhos prévios à elaboração do presente relatório, elaboraram-se 10 estudos com 
conteúdos específicos, encomendados a especialistas em assuntos de migração:

Estudo específico Investigador/es Instituições

Dimensão e dinâmicas do fenómeno 
migratório entre a América Latina, as 
Caraíbas (ALC)  e a União Europeia 
(UE).

Mariana Foglia

Pamela Urrutia

Programa América Latina

Programa Migrações

CIDOB

O Processo de construção da política 
europeia de imigração e as suas 
repercussões sobre a relação com a 
ALC. 

Gemma Pinyol Programa Migrações

CIDOB

Cooperação e políticas migratórias na 
ALC.

Florencio 
Gudiño

Gabinete Regional para a América 
Latina e as Caraíbas. 
Organização Internacional do 
Trabalho (OIT)

Os acordos bilaterais e regionais como 
instrumentos de gestão dos fluxos 
laborais entre a UE e a ALC.

Lorenzo 
Cachón 

Faculdade de Ciências Políticas e 
Sociologia. Universidade 
Complutense de Madrid (UCM)

A luta contra a imigração irregular: 
instrumentos de retorno e readmissão no 
âmbito da relação UE - ALC.

David Moya Faculdade de Direito

Universidade de Barcelona

Política de vistos e livre circulação no 
contexto das relações entre a UE e a 
ALC.

Alejandro

del Valle

Faculdade de Direito

Universidade de Cádis

A coerência das políticas: migrações e 
desenvolvimento no âmbito da 
cooperação entre a UE e a ALC

Anna Ayuso Programa América Latina

CIDOB

Remessas, mobilidade do capital 
humano e desenvolvimento económico.

Andrés 
Solimano

Comissão Económica para a 
América Latina e as Caraíbas 
(CEPAL)

A construção de um diálogo político 
sobre as migrações no âmbito da UE-
ALC.

Susanne 
Gratius

Fundação para as Relações 
Internacionais e o Diálogo Exterior 
(FRIDE)

A aplicação da abordagem global na 
ALC.

Anna Ayuso 

Gemma Pinyol

Programa América Latina

Programa Migrações

CIDOB
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1. Antecedentes dos instrumentos de retorno e readmissão no âmbito da relação UE-
ALC. Os primeiros instrumentos de aproximação legislativa. 

Primeira fase: Em 1990 adoptou-se a Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen de 
1985 (CAAS), que lançou as bases para um salto qualitativo na cooperação policial e judicial 
entre os Estados-Membros e, no que aqui nos interessa, as bases do actual sistema de 
controlo da entrada de estrangeiros através das fronteiras externas da União. Como 
instrumento de coordenação da actividade dos Estados, e particularmente das suas polícias, a 
Convenção instituiu um sistema informático – sob a sigla SIS – que daria acesso a uma grande 
base de dados organizada por categorias, como, por exemplo, viaturas roubadas, explosivos, 
drogas, etc., entre os quais o SIS devia albergar dados sobre estrangeiros considerados não 
admissíveis pelos Estados signatários da Convenção, de molde a permitir detectá-los nos 
postos de controlo de migrantes nas fronteiras externas de Schengen, ou em outros controlos 
de identidade no território dos estados (art.92º CAAS). Ao incluir esta função, os Estados 
impulsores da Convenção tiveram de definir minimamente, partindo da diversidade de medidas 
nacionais de afastamento, o que deviam considerar-se estrangeiros “não admissíveis” para, 
desse modo, oferecerem alguma orientação aos Estados encarregados de introduzir esses 
registos na nova base de dados (art. 96º CAAS, actualmente art. 24º do Regulamento SIS-II). 
Com o tempo e uma certa rodagem do sistema, foi-se elaborando um corpo de decisões sobre 
a interpretação mais adequada destes preceitos, tendo-se, sobretudo, no entanto, exposto a 
necessidade de se avançar para uma maior aproximação legislativa destas figuras.

Segunda fase: A reforma de Amesterdão e o Conselho Europeu de Tampere, que teve lugar 
em Outubro de 1999, abrem uma segunda fase no processo de crescente integração 
comunitária das medidas de afastamento, ao permitir a integração do acervo de Schengen na 
União e dotar a Comunidade de novas competências neste domínio, inseridas no Título IV do 
TCE. É neste quadro renovado de cooperação que se inscreve a Directiva do Conselho 
2001/40/CE, de 28 de Maio de 2001, relativa ao reconhecimento mútuo de decisões de 
afastamento de nacionais de países terceiros129, cujo conteúdo era fundamentalmente
equivalente ao art. 25º da Convenção de Schengen, mas que tinha por objectivo completar o 
sistema instituído pela Convenção que permitia a expulsão de estrangeiros localizados no 
interior de um Estado-Membro ao abrigo de uma expulsão decretada por outro 
Estado-Membro. Pouco mais tarde, o relatório da Comissão Europeia de 15 de Novembro de 
2001, “Uma Política Comum de imigração ilegal”130 e o posterior “Plano de Acção contra a 
imigração ilegal”131 oferecerão um quadro conceptual de referência na abordagem das 
medidas contra a imigração ilegal, no qual se inscreve o posterior “Livro verde sobre uma 
Política de Retorno”132elaborado pela Comissão Europeia em Outubro de 2002, de entre cujas 
medidas se deve destacar a proposta de regulamento comum sobre o retorno de estrangeiros, 
proposta que poucos anos mais tarde se concretizaria com a apresentação de um projecto de 
Directiva de Retorno, que abre uma nova fase de desenvolvimento das políticas comunitárias 

                                               
129 DOCE L-149, 02/08/2001 p.34-36. Veja-se a este respeito as condenações por incumprimento 
(parcial) da transposição da directiva contra a Itália e a Bélgica, nas STJCE Comissão versus 
Luxemburgo, de 8 de Setembro de 2995(C-448/04) e STJCE Comissão versus Itália de 8 de Setembro 
de 2005 (C-462/04).
130 Relatório COM 2001 672final  "Uma política Comum de imigração ilegal", disponível em 
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/immigration/illegal/doc_immigration_illegal_en.htm.
131Proposta de um Plano global para a luta contra a imigração ilegal e o tratamento dos seres humanos 
na União Europeia. DOCE C 142 de 14 de Junho de 2002. 
132 Livro Verde sobre uma política comunitária em matéria de retorno dos residentes ilegais [COM(2002) 
175 final; não publicado no DOCE].
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neste âmbito. Essa fase irá girar fundamentalmente em torno da implementação desta 
disposição e da adopção de outras medidas complementares ou conexas, como, por exemplo, 
o Fundo Europeu de Regresso ou o limitado Tratado de Prüm133.

Terceira fase: A terceira fase inicia-se com a apresentação, em 1 de Setembro de 2005, com 
a apresentação pela Comissão Europeia ao Parlamento Europeu e ao Conselho da proposta 
de “Directiva relativa aos procedimentos e normas comuns nos Estados-Membros para retorno 
de nacionais de países terceiros que se encontrem ilegalmente no território134(Directiva do 
Retorno),aproveitando a introdução do processo de co-decisão por maioria qualificada no 
Conselho135. A Directiva inscreve-se num processo de uma construção progressiva, mas 
fragmentada, de um Direito Comunitário dos Estrangeiros, que tem de recorrer a uma série de 
conceitos e procedimentos básicos comuns a todos os Estados, e para o qual a Directiva 
funciona com intenção harmonizadora, mas sem cair em total harmonização das medidas de 
afastamento. Desse modo, a Directiva garante uma segurança jurídica mínima, bem como a 
operatividade do conjunto do sistema migratório que a União está a constituir, e para a qual as 
medidas de coordenação e reconhecimento mútuo anteriores eram insuficientes136.  

                                               
133 Convénio que segue o rasto do CAAS, seu predecessor, com o qual partilha grandes semelhanças, 
sendo objecto de fortes críticas por eludir o âmbito do trabalho comunitário (desdenhando mesmo a via 
da cooperação reforçada) e de alcance extremamente limitado em matéria de imigração clandestina, 
pois apenas institui uns assessores especializados em documentos falsos, repetindo alguns dos 
mecanismos e obrigações pré-existentes de colaboração na adopção de mediadas de repatriamento, 
incluídas já na Directiva relativa ao apoio em caso de trânsito para efeitos de afastamento por via aérea, 
de 2003,  e a Decisão sobre voos conjuntos para a expulsão de estrangeiros, de 2004. 
134 COM(2005)39 1 final, bem como [SEC (2005)057 e SEC (2005) 1 175]. O texto e os anexos foram 
remetidos ao Comité das Regiões, ao Parlamento Europeu e ao Conselho. À lenta tramitação durante 
2005 e 2007, seguiu-se uma intensa negociação a vários níveis, que, acicatada pelo fantasma da longa 
e agitada tramitação da Directiva relativa ao reagrupamento familiar, bem como pelo incentivo dos 
benefícios do Fundo de Retorno como referências, facilitou a sua aprovação no Parlamento Europeu e 
permitiu intensificar e concentrar as discrepâncias existentes no Conselho em umas poucas disposições 
durante os meses de Abril e Maio de 2008, que culminaram, no dia 5 de Junho de 2008, num acordo no 
Conselho de Ministros da Justiça e do Interior sobre um texto que acabaria por contar com o beneplácito 
do Parlamento, se bem que com discussões no Grupo dos Socialistas e com a oposição dos Verdes ou 
Esquerda (369 votos a favor, 197 contra e 106 em branco, de um total de 662 votos emitidos.). 
135 Art. 251º do TCE, com efeito a partir de Janeiro de 2005. Decisão do Conselho 2004/927/CE, de 22 
de Dezembro de 2004, nos termos da qual, determinados domínios cobertos pelo Título IV da Terceira 
Parte do Tratado que institui a Comunidade Europeia se irão reger pelo processo previsto no art. 251º 
do referido Tratado (DOCE L-396/45 de 31/12/2004). O processo de co-decisão passará a ser o 
processo legislativo normal neste domínio, logo que se aprove o Tratado de Lisboa (nº 2 do art. 62º; nº 2 
do art. 63º e a) do nº2 do art.º 63º do TFUE, em relação ao art. 251º do TFUE, em numeração conforme 
a redacção consolidada inserida no DOCE C-306/61, de 17/12/2007.
136 Estudo de impacto. Anexo à proposta inicial da Directiva apresentada pela Comissão Europeia, 
SEC(2005) 1057.
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1. ACORDOS BILATERAIS EM MATÉRIA DE SEGURANÇA SOCIAL ENTRE A 
ESPANHA E OS PAÍSES DA ALC. 

 Acordo entre o Reino de Espanha e a República do Peru sobre a cooperação em 
matéria de imigração, Madrid, 6 de Julho de 2004, BOE 237 de 1 de Outubro de 2004.

 Convenção entre o Reino de Espanha e a República Argentina sobre a segurança 
social, BOE. nº. 297 de 10 de Dezembro de 2004.

 Convenção entre o Reino de Espanha e a República Federativa do Brasil sobre a 
segurança social, de 16 de Maio de 1991, em vigor desde 1 de Dezembro de 1995, BOE 
nº. 13, de 15 de Janeiro de 1996.

 Convenção entre o Reino de Espanha e a República do Chile sobre a segurança social, 
de 28 de Janeiro de 1997, em vigor desde 13 de Março de 1998, BOE nº. 72, de 25 de 
Março de 1998.

 Convenção de 8 de Maio de 1974, adicional à Convenção hispano-equatoriana sobre a 
segurança social, em vigor desde 1 de Julho de 1975, BOE nº. 180, de 29 de Julho de 
1975.

 Convenção entre o Reino de Espanha e os Estados Unidos do México sobre a 
segurança social, de 25 de Abril de 1994, em vigor desde 1 de Janeiro de 1995, BOE. 
nº. 65, de 17 de Março de 1995.

 Convenção entre a República do Paraguai e o Reino de Espanha sobre a segurança 
social, BOE nº. 28, de 2 de Fevereiro de 2006.

 Convenção entre o Reino de Espanha e a República do Peru sobre a segurança social, 
realizada para aprovação pela autoridade competente em Madrid em 16 de Junho de 
2003, em vigor desde 1 de Fevereiro de 2005, BOE. nº. 031, de 5 de Fevereiro de 2005.

 Convenção entre o Reino de Espanha e a República Dominicana sobre a segurança 
social, de 1 de Julho de 2004, em vigor desde 1 de Julho de 2006, BOE nº. 139, de 12 
de Junho de 2006.

 Convenção entre o Reino de Espanha e a República Oriental do Uruguai sobre a 
segurança social, de 1 de Dezembro de 1997, em vigor desde 1 de Abril de 2000, BOE. 
nº. 47, de 24 de Fevereiro de 2000

 Convenção entre Espanha e a Venezuela sobre a segurança social, de 12 de Maio de 
1988, em vigor desde 1 de Julho de 1990, BOE nº. 162, de 7 de Julho de 1990.
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3. Quadro comparativo do teor dos acordos assinados entre a Espanha e a Colômbia e 
entre a Espanha e o Equador, relativos à Regulação e Ordenamento dos Fluxos 
Migratórios.

COLÔMBIA EQUADOR

Título: 

"Acordo entre a Espanha e a Colômbia relativo 
à regulação e ordenamento dos fluxos 
migratórios laborais"

Título: 

"Acordo entre o Reino de Espanha e a 
República do Equador relativo à Regulação e 
Ordenamento dos Fluxos Migratórios"

Assinatura: 21 de Maio de 2001 Assinatura: 29 de Maio de 2001

Publicação: BOE, 4 de Julho de 2001 Publicação: BOE, 10 de Junho de 2001

Entrada em vigor: 21 de Maio de 2001 Entrada em vigor: 28 de Junho de 2001

1.1 TEOR DOS ACORDOS

Preâmbulo

 Empenho na reafirmação dos vínculos 
históricos e culturais

 Desenvolvimento do Tratado Geral de 
Cooperação e Amizade de 1992

 Desejo de regular os fluxos migratórios de 
forma ordenada

 Protecção dos trabalhadores colombianos 
em Espanha

 Migração, fenómeno social enriquecedor 
 Respeito das legislações nacionais e 

convenções internacionais
 Respeito dos direitos humanos e prevenção 

da migração clandestina e da exploração 
laboral

Preâmbulo

 Empenho na reafirmação dos vínculos 
históricos e culturais

 Convénio sobre dupla nacionalidade de 
1994, Acordos de eliminação de vistos de 
1963 e de Segurança Social de 1960

 Desejo de regular os fluxos migratórios de 
forma ordenada

 Protecção dos trabalhadores equatorianos 
em Espanha

 Migração, fenómeno social enriquecedor 
 Respeito das legislações nacionais e 

convenções internacionais
 Respeito dos direitos humanos e prevenção 

da migração clandestina e da exploração 
laboral

Capítulo Preliminar

Art. 1.º As autoridades competentes são:
 Por parte da Espanha: Ministérios dos 

Assuntos Externos, do Interior, e do 
Trabalho e Assuntos Sociais

 Por parte da Colômbia: Ministérios das 
Relações Externas, do Trabalho e da 
Segurança Social e Departamento 
Administrativo da Segurança

Art. 1. As autoridades competentes são:
 Por parte da Espanha: Ministérios dos 

Assuntos Externos, do Interior, e do Trabalho 
e Assuntos Sociais

 Por parte do Equador: Ministério das 
Relações Externas

Art. 2.º São considerados "trabalhadores 
migrantes" os cidadãos colombianos 
autorizados a exercer uma actividade 
remunerada por conta de outrem em Espanha

Art. 2.º São considerados "trabalhadores 
migrantes" os cidadãos equatorianos 
autorizados a exercer uma actividade 
remunerada por conta de outrem em Espanha

Capítulo 1. Comunicação das ofertas de emprego

Art. 3.º A Espanha comunicará à Colômbia, 
através da sua Embaixada em Bogotá, "o 

Art. 3.º A Espanha comunicará ao Equador, 
através da sua Embaixada em Quito, "o número 
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número e o perfil das suas necessidades de 
mão-de-obra qualificada e não qualificada, de 
acordo com as ofertas de emprego 
disponíveis".

A Colômbia, através do SENA, informará das 
possibilidades de essas mesmas necessidades 
serem supridas por trabalhadores colombianos.

Da oferta de emprego devem constar:

a) o sector e a zona geográfica de actividade
b) o número de trabalhadores a contratar
c) a data-limite para a selecção
d) a duração do contrato
e) informações sobre condições de trabalho, 

actividade e ofício, salários, alojamento e 
remuneração

f) data de chegada a Espanha dos 
trabalhadores

g) a indicação de quem suporta as despesas 
de deslocação (passagem aérea e trâmites 
administrativos)

As ofertas que cheguem por outra via serão 
comunicadas às autoridades espanholas.

e o perfil das necessidades de mão-de-obra 
qualificada e não qualificada, de acordo com as 
ofertas de emprego disponíveis".

O Equador informará das possibilidades de 
essas mesmas necessidades serem supridas 
por trabalhadores equatorianos.

Da oferta de emprego devem constar:

a) o sector e a zona geográfica de actividade
b) o número de trabalhadores a contratar
c) a data-limite para a selecção
d) duração do contrato
e) informações sobre condições de trabalho, 

actividade e ofício, salários, alojamento e 
remuneração

f) data de chegada a Espanha dos 
trabalhadores

As ofertas que cheguem por outra via serão 
comunicadas às autoridades espanholas.

Capítulo 2. Avaliação de requisitos profissionais, viagem e acolhimento dos trabalhadores 
migrantes

Art. 4.º A pré-selecção dos candidatos é feita 
pelas autoridades espanholas com base na 
informação fornecida pelo SENA, podendo o 
empregador ou um seu representante 
participar no processo.

A informação visa permitir "a selecção dos 
trabalhadores mais idóneos em função das 
ofertas" e a formação e a informação dos 
trabalhadores.

Os trabalhadores seleccionados têm de ser 
submetidos a um exame médico antes do acto 
de assinatura do contrato.

O contrato pode ser substituído por um 
"Documento análogo".

Art. 4.º A pré-selecção dos candidatos é feita por 
uma comissão de selecção hispano-equatoriana, 
podendo o empregador ou um seu 
representante participar no processo. A 
comissão é composta por representantes das 
Partes contratantes, e poderá integrar 
representantes de parceiros sociais ou de ONG, 
a título de assessores, a solicitação de ambas 
as partes.

A comissão tem por objectivo "a selecção dos 
trabalhadores mais idóneos em função das 
ofertas" e a formação e a informação dos 
trabalhadores.

Os trabalhadores seleccionados têm de ser 
submetidos a um exame médico antes do acto 
de assinatura do contrato e, "quando aplicável, a 
um período prévio de formação".

O contrato pode ser substituído por um 
"Documento análogo".
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As autoridades colombianas recebem uma via 
do contrato. 

Será concedida urgência ao processo de 
emissão dos vistos.

As autoridades equatorianas recebem uma via 
do contrato.

Será concedida urgência ao processo de 
emissão dos vistos.

Art. 5.º As autoridades da Colômbia concedem 
todas as facilidades para a efectivação do 
processo de selecção.

Os trabalhadores recebem informação sobre o 
modo de chegar ao seu destino e 
esclarecimentos sobre a permanência, o 
trabalho, alojamento, salários, direitos, deveres 
e garantias de carácter laboral.

As autoridades espanholas facultam-lhes 
autorizações de residência e de trabalho.

Art. 5.º As autoridades do Equador e espanholas 
concedem todas as facilidades à comissão de 
selecção.

O pagamento dos custos das formalidades 
necessárias à viagem é da responsabilidade dos 
interessados.

Os trabalhadores recebem informação sobre o 
modo de chegar ao seu destino e 
esclarecimentos sobre a permanência, o 
trabalho, alojamento, salários, direitos, deveres 
e garantias de carácter laboral.

As autoridades espanholas facultam-lhes 
autorizações de residência e de trabalho.

Capítulo 3. Direitos e condições laborais e sociais dos trabalhadores migrantes

Art. 6.º Com a emissão das autorizações, cada 
parte concede aos nacionais da outra 
facilidades para o exercício de actividades 
laborais remuneradas por conta de outrem.

Os trabalhadores colombianos podem 
reagrupar a sua família nos termos da lei 
espanhola.

Art. 6.º Com a emissão das autorizações, cada 
parte concede aos nacionais da outra facilidades 
para o exercício de actividades laborais 
remuneradas por conta de outrem.

Os trabalhadores equatorianos podem reagrupar 
a sua família nos termos da lei espanhola.

Art. 7.º A remuneração e a inscrição na 
Segurança Social regem-se pela legislação 
espanhola.

Art. 7.º A remuneração e a inscrição na 
Segurança Social regem-se pela legislação 
espanhola.

Art. 8.º Os trabalhadores migrantes têm as 
obrigações e gozam dos benefícios da 
Segurança Social nos termos estabelecidos na 
legislação, salvo quando os Acordos 
internacionais prevejam um regime mais 
favorável.

Art. 8.º Os trabalhadores migrantes têm as 
obrigações e gozam dos benefícios previstos no 
Convénio hispano-equatoriano de Segurança 
Social (1960 e 1974).

Art. 9.º A resolução de quaisquer diferendos 
entre as entidades patronais e os 
trabalhadores é feita de acordo com as normas 
espanholas e os Convénios bilaterais.

Art. 9.º A resolução de quaisquer diferendos 
entre as entidades patronais e os trabalhadores 
é feita de acordo com as normas espanholas e 
os Convénios bilaterais.

Capítulo 4. Disposições especiais relativas aos trabalhadores temporários

Art. 10.º É considerado "trabalhador 
temporário" o colombiano que "executa tarefas 
sazonais ou de campanha e é titular de um 
contrato de trabalho cuja duração se coadune 
com as características e o período em que 

Art. 10.º É considerado "trabalhador temporário"
o equatoriano "autorizado a entrar e sair do 
território espanhol ao abrigo do presente Acordo 
para executar tarefas sazonais ou de campanha, 
que seja titular de um contrato de trabalho cuja 



DG EXPO Policy Department 

103

decorre a campanha em causa."

Devem ser garantidas aos trabalhadores 
condições de alojamento dignas e adequadas 
do ponto de vista da higiene.

duração se coadune com as características e o 
período em que decorre a campanha em causa.
"

Art. 11.º A selecção de temporários rege-se 
pelas normas gerais da presente Convenção.

O contrato especifica as condições de trabalho, 
que serão conformes ao disposto nos acordos 
colectivos e na lei espanhola.

Art. 11.º A selecção de temporários rege-se 
pelas normas gerais da presente Convenção.

O contrato especifica as condições de trabalho, 
que serão conformes ao disposto nos acordos 
colectivos e na lei espanhola.

O contrato integra um anexo que impõe ao 
temporário os deveres de regressar à 
Colômbia e de se apresentar num serviço 
consular espanhol após a sua chegada.

A violação do dever de retorno será tida em 
conta no tratamento de eventuais pedidos 
futuros.

Art. 12.º Antes de serem contratados, os 
temporários assinam um compromisso de 
regresso ao Equador, obrigando-se a 
apresentar-se, no prazo de um mês, com o 
mesmo passaporte, no serviço consular 
espanhol emissor do visto (a Convenção prevê 
mecanismos para a eventualidade de perda de 
passaporte).

A violação do dever de retorno "constitui motivo 
de inibição para efeitos de quaisquer futuras 
contratações em Espanha".

Capítulo 5. Retorno dos trabalhadores migrantes

Art. 12.º As partes comprometem-se a criar 
"programas de ajuda ao retorno voluntário de 
trabalhadores migrantes colombianos ao seu 
país de origem". Para o efeito promoverão: 

 a reinserção do migrante;
 o desenvolvimento de acções de 

qualificação profissional e o 
reconhecimento da experiência por ele 
obtida em Espanha;

 o apoio a PME;
 a criação de empresas mistas;
 a formação de recursos humanos e 

transferência de tecnologia.

Art. 13.º As partes comprometem-se a criar 
"programas de ajuda ao retorno voluntário de 
trabalhadores migrantes equatorianos ao seu 
país de origem". Para o efeito promoverão: 

 a reinserção do migrante;
 o desenvolvimento de acções de qualificação 

profissional e o reconhecimento da 
experiência por ele obtida em Espanha;

 o apoio a PME;
 a criação de empresas mistas;
 a formação de recursos humanos e a 

transferência de tecnologia.

Art. 13.º Cada Parte readmitirá no seu 
território, a pedido da outra Parte, os seus 
nacionais que não cumpram os requisitos de 
entrada, entrada ou residência em vigor.

O pagamento das de s p e s a s  é da 
responsabilidade da Parte requerente.

Art. 14.º Cada Parte readmitirá no seu território, 
a pedido da outra Parte, os seus nacionais que 
não cumpram os requisitos de entrada, entrada 
ou residência em vigor.

O pagamento das despesas é da 
responsabilidade da Parte requerente.

A Parte requerente compromete-se "a promover 
a partida e o retorno gradual e voluntário das 
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pessoas que se encontrem em situação irregular 
no seu território, com vista a assegurar àquelas 
que o solicitem (...) prioridade na tramitação do 
processo de concessão de autorizações de 
residência e de trabalho, para a sua emissão no 
mais curto prazo possível, com garantia de um 
posto de trabalho na Parte Contratante 
requerente". Esta disposição é válida para os 
pedidos apresentados antes de 1 de Março de 
2001.

Art. 15.º Cada Parte readmitirá no seu território, 
a pedido da outra Parte, os nacionais de países 
terceiros que tenham entrado no território desta 
através do seu território ou nele permaneçam 
em situação irregular.

Art. 16.º As Partes autorizam o trânsito de 
nacionais de países terceiros pelos seus 
aeroportos, quando a admissão pelo Estado de 
destino esteja garantida.

Art. 17.º O pagamento das despesas de 
transporte é da responsabilidade da Parte 
requerente.

Capítulo 6. Disposições de execução e de coordenação do presente Acordo

Art. 14.º As modalidades de aplicação do 
Acordo são estabelecidas conjuntamente pelas 
Partes; estas cooperam entre si, 
consultando-se directamente sempre que 
necessário.

Cada Parte comunicará à outra as autoridades 
encarregadas da gestão do Acordo.

Em caso de dificuldades, as consultas são 
efectuadas por via diplomática.

Art. 18.º As modalidades de aplicação do Acordo 
são estabelecidas conjuntamente pelas Partes; 
estas cooperam entre si, consultando-se 
directamente sempre que necessário.

Cada Parte comunicará à outra as autoridades 
complementares encarregadas da gestão do 
Acordo.

Em caso de dificuldades, as consultas são 
efectuadas por via diplomática.

Art. 15.º As Partes comprometem-se a 
aprofundar a cooperação bilateral em matéria 
de controlo dos fluxos migratórios e de 
protecção dos direitos fundamentais dos 
migrantes. O aprofundamento em causa inclui 
o reforço da coordenação no combate à 
imigração clandestina, à exploração e à 
violação dos direitos sociais, à contrafacção e 
viciação de documentos e ao tráfico de seres 
humanos.

Art. 19.º As Partes comprometem-se a 
aprofundar a cooperação bilateral em matéria de 
controlo dos fluxos migratórios e de protecção 
dos direitos fundamentais dos migrantes. O 
aprofundamento em causa inclui o reforço da 
coordenação no combate à imigração 
clandestina, à exploração e à violação dos 
direitos sociais, à fraude documental e ao tráfico 
de seres humanos.

Art. 16.º As Partes promoverão campanhas de 
informação com o objectivo de informar os 
potenciais imigrantes dos seus direitos e a 
prevenir os riscos inerentes à imigração 

Art. 20.º As Partes promoverão campanhas de 
informação com o objectivo de informar os 
potenciais imigrantes dos seus direitos e a 
prevenir os riscos inerentes à imigração 
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clandestina. clandestina.

Art. 17.º É criado um Comité misto de 
coordenação, a quem compete:

a) acompanhar a aplicação do Acordo;
b) propor, quando tal se justifique, a sua 

revisão;
c) difundi-lo;
d) definir normas de funcionamento dos 

Comités ad hoc;
e) resolver dificuldades operativas;
f) debater e preparar propostas  relacionadas 

com questões da migração.

O Comité misto reúne-se alternadamente na 
Colômbia e em Espanha, a pedido de qualquer 
das Partes.

Os seus membros são designados pelas 
autoridades de cada país.

Art. 21.º É criado um Comité misto de 
coordenação, a quem compete:

g) acompanhar a aplicação do Acordo;
h) propor, quando tal se justifique, a sua 

revisão;
a) difundi-lo;
b) resolver dificuldades operativas;

O Comité misto reúne-se pelo menos uma vez 
por ano; as reuniões têm lugar, alternadamente, 
no Equador e em Espanha.

Os seus membros são designados pelas 
autoridades de cada país.

Art. 18.º O presente Acordo entra em vigor no 
momento da sua assinatura.

O presente Acordo é aplicável por tempo 
indeterminado.

As Partes podem suspender a respectiva 
execução por razões de segurança ou de 
saúde pública.

O Acordo pode ser denunciado por via 
diplomática por qualquer das Partes.

Assinado em Madrid, em 21 de Maio de 2001

Art. 22.º O presente Acordo entra em vigor a 
título provisório 30 dias após a sua assinatura.

O presente Acordo é aplicável por tempo 
indeterminado.

As Partes podem suspender a respectiva 
execução por razões de segurança ou de saúde 
pública.

O Acordo pode ser denunciado por via 
diplomática por qualquer das Partes.

Assinado em Madrid, em 29 de Maio de 2001
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4. CONVÉNIOS INTERNACIONAIS RELATIVOS A MATÉRIAS MIGRATÓRIAS E LABORAIS FIRMADOS POR PAÍSES DA UE E DA 
ALC

CONVENÇÃOPAISES

ONU OIT

UE

Convenção 
Internacional 
sobre a 
Protecção dos 
Trabalhadores 
migrantes e seus 
familiares, 2005.

Convenção 
rel a t i v a  aos 
Trabalhadores 
Migrantes, 
n.º 97, de 
1949.

Convenção 
rel a t i v a  às 
Migrações 
em 
Condições 
Abusivas, 
n.º 143 , de  
1975.

Convenção 
sobre a 
Liberdade 
Sindical a 
Protecção do 
Direito Sindical,
nº 87, de 1949.

Convenção sobre a 
Aplicação dos Princípios 
do Direito de 
Organização e de 
Negociação Colectiva, 
n.º 98,de 1949.  

Convenção 
rel a t i v a  à 
Igualdade de 
Remuneração, 
n. º 100, de 
1951.

Convenção 
sobre a 
Discriminaçã
o em 
matéria de 
Emprego e 
Profissão, 
n.º 111, de 
1958.

Convenção sobre 
igualdade de 
tratamento em 
matéria de 
reparação de 
acidentes de 
trabalho, n.º 19 
de 1925

Convenção sobre a 
preservação dos 
Direitos de
Segurança Social,
n.º 157 de 1982.

Convenção sobre a
igualdade de 
tratamento em 
m a t é r i a  de 
Previdência Social, 
n.º 118 de 1962

Alemanha X X X X X X X

Áustria X X X X X

Bélgica X X X X X X

Bulgária X X X

Chipre X X X

Dinamarca X X X X

Eslováquia X X X

Eslovénia X X X X X

Espanha X X X X X

Estónia X X X

Finlândia X X X X

França X X X X X

Grécia X X X

Hungria X X X X X

Irlanda X X X X X X

Itália X X X X X X X X
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Letónia X X X X X

Lituânia X X X X

Luxemburgo X X X X

Malta X X X

Países Baixos X X X X X X

Polónia X X X X

Portugal X X X X X X

Reino Unido X X X X X

República 
Checa 

X X X X

Roménia X X X

Suécia X X X X X X X

 ALC

Antígua e 
Barbuda

X X X X

Argentina X X X X X X

Baamas X X X X X X

Barbados X X X X X X X

Belize X X X X X X

Bolívia X X X X X X

Brasil X X X X X X

Chile X X X X X X

Colômbia X X X X X

Costa Rica X X

Cuba X X X X

Domínica X X X X

Equador X X X X X
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São Salvador X X X

Granada X X X X X

Guatemala X X X X X

Guiana X X X X

Haiti X X X

Honduras X X X X X

Jamaica X X X X

México X X X X X X

Nicarágua X X X X X

Panamá X X X X

Paraguai X X X X

Peru X X X X X

República 
Dominicana

X X X

S. Vicente e 
Granadinas

X X X X

Saint Kitts e 
Nevis

X X X

Santa Lúcia X X X X X

Suriname X

Trindade e 
Tobago

X X X X X

Uruguai X X X X X X X

Venezuela X X X X X X X

O “X” significa que o país em causa ratificou o Tratado (situação em Setembro de 2009).
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CONVENIOPAISES

OIT

UE

Convenção sobre Protecção 
de Salários, n.º 95, de 1949.

Convenção sobre as 
Agências de Emprego 
Privadas, n.º 181, de 
1997.

Convenção sobre a 
Idade Mínima de 
Admissão ao Emprego, 
n.º 138, de 1973.

Convenção sobre a Abolição 
do Trabalho Forçado, 
n.º 105, de 1957.

Convenção sobre
Inspecção do Trabalho, 
n.º 81, de 1947.

Convenção sobre a 
organização do serviço 
de emprego, n.º 88, de 
1948.

Alemanha X X X X

Áustria X X X X X

Bélgica X X X X X X

Bulgária X X X X X X

Chipre X X X X X

Dinamarca X X X X

Eslováquia X X X X X

Eslovénia X X X X X

Espanha X X X X X X

Estónia X X X

Finlândia X X X X X

França X X X X X

Grécia X X X X X

Hungria X X X X X X

Irlanda X X X X

Itália X X X X X X

Letónia X X X

Lituânia X X X X

Luxemburgo X X X X
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Malta X X X X X

Países Baixos X X X X X X

Polónia X X X X X

Portugal X X X X X X

Reino Unido X X X X X

República Checa X X X X X

Roménia X X X X X

Suécia X X X X

 ALC

Antígua e 
Barbuda

X X X

Argentina X X X X X

Baamas X X X X X

Barbados X X X X

Belize X X X X X

Bolívia X X X X X

Brasil X X X X X

Chile X X

Colômbia X X X X X

Costa Rica X X X X

Cuba X X X X X

Domínica X X X X

Equador X X X X X

São Salvador X X X X

Granada X X X X

Guatemala X X X X X

Guiana X X X X

Haiti X X X
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Honduras X X X X

Jamaica X X X

México X X

Nicarágua X X X X

Panamá X X X X X X

Paraguai X X X X

Peru X X X X

República 
Dominicana

X X X X X

S. Vicente e 
Granadinas

X X X X

Saint Kitts e 
Nevis

X X

Santa Lúcia X X

Suriname X X X X X

Trindade e 
Tobago

X X X

Uruguai X X X X X

Venezuela X X X X X
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