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A presente proposta visa definir regras comuns europeias no domínio da migração legal. 
Estão em causa os critérios e as condições para a entrada e a permanência no espaço 
comunitário de nacionais de países terceiros que aí pretendem exercer uma actividade que 
exige um elevado nível de qualificações. Assim, e no âmbito de um processo de admissão 
acelerado, a proposta prevê que os referidos nacionais de países terceiros recebam um título 
de residência ("Carta Azul da UE"), reconhecendo-lhes direitos socioeconómicos, mobilidade 
intra-europeia e, após um determinado período de espera, condições favoráveis para o 
reagrupamento familiar.

Já por altura da apresentação do Livro Verde "Migração Económica", em 20051, se iniciou 
um vasto processo de consulta, de modo a definir uma futura abordagem para o controlo e 
regulação da migração económica. O resultado dessa consulta pública efectuada em 2005 foi 
um reconhecimento generalizado da necessidade de uma estratégia comunitária para a 
migração económica. No seu "Plano de Acção sobre a Migração Legal"2, a Comissão 
Europeia propôs um conjunto de medidas, com o intuito de regulamentar as condições de 
acesso e a aprovação de determinadas categorias de trabalhadores migrantes provenientes de 
países terceiros. A Comissão Europeia optou por uma abordagem sectorial e pretende 
apresentar, no período de 2007-2009, um total de cinco propostas de directivas no domínio da 
migração legal (uma directiva-quadro e quatro directivas específicas ,relativas a, 
respectivamente, trabalhadores altamente qualificados, trabalhadores sazonais, estagiários 
remunerados e pessoas transferidas dentro da mesma empresa). 

A imigração por motivos económicos constitui um grande desafio a que a UE deverá fazer 
face, dado o avanço da globalização e o respectivo agravamento das condições 
concorrenciais. A UE continua a não ser encarada como um destino aliciante para os 
trabalhadores altamente qualificados, como evidenciam os dados disponíveis. Na corrida aos
"cérebros mais aptos e inteligentes", a UE continua a ocupar uma posição de relativo atraso 
em relação aos destinos de migração clássicos, como sejam os Estados Unidos, o Canadá ou a 
Austrália. Apenas cerca de 5% dos migrantes altamente qualificados acorrem à UE, enquanto 
cerca de 55% se decidem pelos EUA, ou pelo Canadá. Ao invés, a UE acolheu a maioria dos 
trabalhadores não qualificados provenientes dos Estados do Magrebe (87%). A causa 
fundamental para a fraca atractividade da UE enquanto destino de migração prende-se com a
existência no espaço comunitário, de 27 sistemas de admissão diferentes, o que dificulta aos 
potenciais migrantes com perspectivas laborais oriundos de Estados terceiros a livre 
circulação entre Estados-Membros. A diversidade de normativas nacionais conduz a uma 
concorrência entre os próprios Estados-Membros. Apenas 10 Estados-Membros possuem 
sistemas especiais de admissão de trabalhadores migrantes altamente qualificados, enquanto 
nos outros Estados-Membros a regulamentação existente é, em parte, praticamente nula ou 
fortemente segmentada. Apenas 6 Estados-Membros dispõem de programas específicos para o 
emprego de trabalhadores migrantes altamente qualificados.

A presente proposta pretende satisfazer determinadas necessidades económicas. Já hoje se 
verifica uma escassez de mão-de-obra que, a longo prazo, não poderá ser compensada com 
trabalhadores comunitários. Simultaneamente, importa ter em conta certos desenvolvimentos 
com causas mais profundas e de mais longa duração que se verificam na UE e contribuir para 

                                               
1 COM(2004)0811 final, de 11.1.2005.
2 COM(2005)0669 final, de 21.12.2005.
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a resolução do problema demográfico.

Principais observações

A relatora salienta a necessidade de uma abordagem global abrangente e coerente para a 
política de imigração europeia, que cubra os aspectos ligados ao desenvolvimento, ao 
emprego e à política de integração. São necessárias disposições comuns europeias para 
controlar e regular os fluxos migratórios para e dentro da Europa e travar a migração ilegal. 
As perspectivas e ofertas de migração legal fazem com que os países de origem e de trânsito 
ganhem interesse num combate conjunto à imigração ilegal.

Por esse motivo, saúda-se expressamente a proposta da Comissão de tornar a UE mais 
atraente para trabalhadores de países terceiros com elevado nível de qualificações através de 
processos de admissão acelerados e flexíveis, incluindo a concessão de condições de 
residência mais favoráveis. A relatora já se tinha manifestado a favor da criação de requisitos 
mínimos quando do seu parecer sobre o Livro Verde "Migração Económica". A presente 
proposta não serve apenas interesses de política interna, mas contribui igualmente para a 
concretização dos objectivos da Estratégia de Lisboa. Para fazer face à concorrência 
internacional, a UE deverá futuramente tentar ganhar profissionais altamente qualificados 
para a Europa e tornar a Europa aliciante para esse grupo de pessoas. Para tal, é decisiva a 
instituição de procedimentos de admissão expeditos e não burocráticos, assim como 
definições comuns e uniformes do modo de acesso a um total de 27 mercados de trabalho 
diferentes que existem na UE. Só assim a UE poderá competir no plano internacional. Um 
sistema baseado em critérios comuns constitui um sinal claro dado aos trabalhadores 
altamente qualificados de Estados terceiros de que a UE está seriamente interessada em 
contratar e garantir emprego de longa duração a nacionais de países terceiros nos mercados de 
trabalho nacionais dos Estados-Membros. Através da angariação de trabalhadores altamente 
qualificados, a UE contribui simultaneamente para o reforço da sua própria competitividade e 
para a dinamização do seu crescimento económico.

Contudo, a relatora sublinha expressamente que a imigração com vista a um emprego 
altamente qualificado não constitui uma solução a longo prazo dos problemas económicos, ou 
demográficos. A admissão de trabalhadores altamente qualificados apenas pode contribuir 
para a resolução desses problemas a curto prazo. A médio e longo prazo, os Estados-Membros 
deverão adoptar outras medidas no domínio da política de emprego, de gestão económica e da 
família, para fazer face aos desenvolvimentos actuais e futuros na UE. 

A relatora salienta que a migração económica influencia profundamente os mercados de 
trabalho nacionais dos Estados-Membros. Por esse motivo, os Estados-Membros deverão 
poder continuar a determinar o volume de imigrantes que desejam admitir. Importa 
salvaguardar o princípio da subsidiariedade, visto que, à escala europeia, não existe apenas 
um único mercado de trabalho europeu, um sistema de protecção social uniforme, um só 
sistema comum de pensão de reforma, ou um regime harmonizado de seguro de saúde. Em 
termos estruturais, a situação nos mercados de trabalho nacionais assenta em bases distintas, 
pelo que a imigração orientada para fins económicos deverá guiar-se pelas respectivas 
necessidades dos mercados de trabalho nacionais. Qualquer decisão sobre o número e as 
qualificações de trabalhadores de países terceiros tem de ser ponderada em função das
necessidades locais, pelo que apenas pode ser tomada localmente. A relatora insiste em que a 
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proposta de directiva deverá conceder aos Estados-Membros suficiente margem de manobra 
no que se refere à definição das respectivas políticas nacionais de mercado de trabalho. Os 
Estados-Membros da UE deverão igualmente continuar a poder prever, nos seus 
enquadramentos jurídicos nacionais, disposições mais favoráveis para o acesso aos mercados
de trabalho nacionais.

A imigração de trabalhadores altamente qualificados provenientes de Estados terceiros apenas 
deverá ser possível mediante rigorosa observância do princípio da preferência comunitária. 
Assim, enquanto medida adicional às estratégias de mercado de trabalho nacionais, essa 
preferência fará sentido e será útil se a procura de trabalhadores para um determinado posto 
de trabalho não puder ser satisfeita por cidadãos da UE, nem pelos cerca de 18,5 milhões de 
nacionais de países terceiros que residem legalmente na UE. Conviria igualmente zelar por
que, em termos do acesso ao mercado de trabalho, os cidadãos da UE provenientes dos novos 
Estados-Membros, que ainda não gozam de plena liberdade de circulação devido a certas
disposições transitórias, não sejam prejudicados face aos trabalhadores altamente qualificados
provenientes de Estados terceiros. A formação e o aperfeiçoamento profissional dos próprios 
trabalhadores de um Estado-Membro não deverá ser substituída pela migração. Em vez disso, 
importa muito mais encontrar um equilíbrio razoável entre ambas as medidas. Nesse contexto,
convém ter em conta a capacidade de absorção e de integração do país de acolhimento. 
Alguns países, incluindo a Alemanha, ainda nem sequer superaram a falta de integração 
originada pela imigração que se verificou nos anos sessenta, setenta e oitenta. Estão em causa 
os nacionais de países terceiros que já residem na UE há vários anos, mesmo décadas, mas 
que ainda não atingiram uma situação de integração plena.

O modelo de uma "Carta Azul da UE", previsto na proposta de directiva, constitui um 
instrumento que serve em primeiro lugar os interesses dos países de acolhimento, e com o 
qual se pretendem obter certos efeitos económicos nesses mesmos países (em termos de, por 
exemplo, crescimento, inovação, estrutura económica, evolução dos salários). Trata-se de um 
modelo não directamente ligado à profissão exercida, baseado em critérios gerais e abertos, 
que visa facilitar uma selecção consciente e verificável em termos objectivos de trabalhadores 
altamente qualificados provenientes de Estados terceiros. A angariação destes trabalhadores 
não visa o mero aproveitamento de mão-de-obra. Trata-se de nacionais de países terceiros 
com todo um percurso de vida próprio, oriundos de um meio social e histórico que é o seu, 
que decidem partir para a UE para aí exercerem a sua profissão. A sua decisão não se baseia 
exclusivamente em considerações materiais (como, por exemplo, nível salarial, condições de 
trabalho), mas também, e em grande medida, em considerações subjectivas como a 
envolvente social, as ofertas de lazer, ou a qualidade de vida. A esse título, a relatora faz notar 
que a imigração só será coroada de êxito se os Estados-Membros entenderem ser sua tarefa e 
obrigação a integração bem sucedida dos nacionais altamente qualificados provenientes de 
países terceiros na sociedade que os acolhe. 
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