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Comentários especiais
A relatora congratula-se, no seu essencial, com as disposições da proposta de directiva, 
considerando-as, contudo, susceptíveis de serem precisadas e clarificadas em diversos pontos. 
Na sequência de conversações com representantes de governos, associações empresariais e 
organizações sindicais de trabalhadores, foram considerados como particularmente 
problemáticos os seguintes pontos:

Artigo 1.º:
Deveria ficar esclarecido que o objectivo essencial no âmbito da presente directiva é o
estabelecimento de condições e critérios, segundo os quais os Estados-Membros podem 
conceder um "cartão azul" a nacionais de países terceiros portadores de elevadas qualificações 
profissionais.

Artigo 2.º:
A proposta de directiva estabelece que exclusivamente nacionais de países terceiros 
portadores de elevadas qualificações profissionais poderão ser classificados, no âmbito da 
presente directiva, como estando autorizados a imigrar para efeitos de emprego altamente 
qualificado. Como o âmbito de aplicação é unicamente extensivo a "trabalhadores altamente 
qualificados" e não a pessoas com baixa ou nenhuma qualificação, é necessário dispor de uma 
definição clara, explícita e precisa do que é o "emprego altamente qualificado". Neste 
contexto, o requisito de uma "experiência na profissão em causa" não pode ser colocado em 
pé de igualdade com o critério de "qualificações de nível superior".
Um nivelamento dos requisitos de qualificação pelo "Quadro Europeu de Qualificações" 
poderia simplificar o controlo das equivalências e do reconhecimento delas decorrente
relativamente aos diplomas e certificados de habilitações apresentados por nacionais de países 
terceiros portadores de uma elevada qualificação e obtidos nesses mesmos países.

Artigo 3.º, n.º 3:
Razões metódicas levam-nos a questionar se tem cabimento tratar nesta proposta a 
problemática da chamada "fuga de cérebros", dado que este tema se situa no âmbito da 
política de desenvolvimento e da colaboração da UE com os países de origem e de trânsito.
Ainda relativamente à "cláusula da fuga de cérebros", a relatora gostaria, no entanto, de 
chamar a atenção para o facto de o "cartão azul da UE" se inserir num conceito mais amplo de 
mobilidade, vocacionado para ter em conta também as necessidades de desenvolvimento dos 
países de origem e os seus interesses. Os Estados-Membros têm a obrigação de se abster de 
medidas de recrutamento activas em sectores que registam falta de pessoal. Com vista a 
contrariar a "fuga de cérebros" nos países de origem, facto que, devido ao recrutamento dos 
indivíduos locais com qualificações mais elevadas, tem maiores repercussões no 
desenvolvimento do país de origem do que se estiver em causa a migração de trabalhadores 
com pouca ou nenhuma qualificação, terão de ser desenvolvidos conceitos de mobilidade com 
utilidade e aplicação práticas.

Artigo 4.º:
A relatora gostaria de levantar a questão de apurar se a introdução do "cartão azul" configura 
um modelo opcional para os Estados-Membros (cf. artigo 7.º) e se os sistemas nacionais de 
gestão de imigração se mantêm paralelamente utilizáveis. As normas mínimas propostas na 
directiva para a admissão de nacionais de países terceiros para efeitos de emprego altamente 
qualificado não poderão impedir a adopção de regimes e condições mais flexíveis e mais 



DT\719386PT.doc 3/5 PE405.728v01-00

PT

favoráveis para essa admissão. Os Estados-Membros terão de manter o seu direito 
fundamental de dar forma aos seus mercados de trabalho nacionais, tendo a possibilidade de 
reagir de modo flexível e atempado às necessidades, em constante alteração, do mercado de 
trabalho. Urge esclarecer se a admissão de imigração, à escala nacional, de acordo com um 
sistema de pontos e em função da orientação do mercado de trabalho, irá ser excluída ou de 
alguma forma limitada pela directiva proposta. Quais serão as consequências, num caso em 
que o Estado-Membro não atinja as normas mínimas previstas para o "cartão azul" ou 
estabelecer outras condições, em função de um sistema nacional de imigração, para a 
admissão de nacionais de países terceiros para efeitos de emprego altamente qualificado?

Artigo 5.º:
Os critérios para a atribuição do "cartão azul", apresentados na proposta de directiva, 
prendem-se, por um lado, com as qualificações pessoais dos nacionais de países terceiros e, 
por outro, com determinados critérios por parte da entidade empregadora (por exemplo, 
salário mínimo, existência de um contrato de trabalho válido). A admissão de um trabalhador 
altamente qualificado, no âmbito de uma estratégia orientada para a procura inerente ao
"cartão azul", deveria primordialmente orientar-se pelas qualificações e capacidades do 
trabalhador nacional de um país terceiro, de modo a não subverter os objectivos da directiva. 
Nesta perspectiva, a directiva deve, por um lado, estabelecer critérios rigorosos relativamente 
às qualificações requeridas, experiência profissional e salário, de modo a assegurar que, 
efectivamente, apenas trabalhadores altamente qualificados entram na UE. Por outro lado, em 
relação à estipulação do critério salarial, deverão também ser tidos em conta os interesses e as 
capacidades económicas das pequenas e médias empresas (PME), pois para estas pode 
revelar-se problemático o estabelecimento, no contrato de trabalho, de um salário mínimo 
demasiado elevado. Nesta perspectiva, tendo em conta as PME, em vez de um diploma de 
ensino superior poderia ser exigida uma formação profissional equivalente em termos técnicos 
e específicos à correspondente experiência prática. Adicionalmente, e no sentido 
anteriormente referido, poderia ser revista a questão do limite do salário mínimo.
No seu essencial, a proposta de directiva não deveria remeter para a Directiva 2000/78/CE 
nem para a Directiva 2000/43/CE. Em especial na selecção de pessoas altamente qualificadas 
no âmbito da aplicação de um sistema nacional de pontos por um Estado-Membro, o critério 
da língua, por exemplo, não deve constituir discriminação nos termos das directivas 
anteriormente referidas (cf. conhecimentos linguísticos como critério de selecção por parte do 
"Highly Skilled Migrant Programme" do Reino Unido).

Artigo 7.º:
O controlo da migração no mercado de trabalho nacional deve obrigatoriamente manter-se na 
esfera da responsabilidade e da soberania de cada Estado-Membro. Os Estados-Membros 
terão, por conseguinte, de poder determinar autónoma e responsavelmente o volume de 
imigração de trabalhadores altamente qualificados. Um Estado-Membro que não vislumbra 
qualquer necessidade e imigração económica para o seu mercado de trabalho terá de dispor do 
direito de estabelecer uma quota nula para esse efeito, devendo esta opção ser prevista de 
modo explícito na proposta de directiva.

Artigo 8.º:
A relatora considera necessária uma clarificação quanto ao direito de concessão de um "cartão 
azul da UE" não dever depender exclusivamente do preenchimento dos requisitos 
mencionados nos artigos 5.º e 6.º, mas sim igualmente de uma decisão administrativa positiva 



PE405.728v01-00 4/5 DT\719386PT.doc

PT

por parte das autoridades competentes. Ao nacional de um país terceiro não pode ser 
concedido, nem um direito inalienável à atribuição de um "cartão azul da UE", nem um meio 
de recurso judicial contra a não atribuição desse mesmo cartão. Deverá igualmente 
verificar-se se o prazo de validade do "cartão azul da UE" pode ser adequado à vigência do 
contrato de trabalho. A relatora chama a atenção para o facto de ser imperioso excluir da 
directiva a discriminação positiva dos detentores do "cartão azul da UE" relativamente aos 
trabalhadores provenientes dos Estados-Membros que aderiram em 2004 e 2007, para cujos 
Estados ainda são, em alguns casos, aplicados regimes de transição relativamente à 
mobilidade dos trabalhadores. Terão de ser encontradas soluções pragmáticas e exequíveis 
para este caso, de modo a que o regime do cartão azul entre em vigor antes de expirar a 
vigência dos regimes de transição para a mobilidade dos trabalhadores.

Artigo 9.º:
O princípio da preferência comunitária e qualquer verificação nacional de prioridades com 
vista ao preenchimento de lugares disponíveis limitam a flexibilidade na selecção de 
trabalhadores altamente qualificados e restringem a exigência dos empregadores 
relativamente a processos acelerados de admissão. Neste domínio, terá de se conseguir obter 
um compromisso razoável que conceda aos Estados-Membros uma maior margem de 
apreciação na selecção de candidatos, sem discriminar os cidadãos da UE e os nacionais de 
países terceiros que residem legalmente na UE.
Está igualmente pouco clara a questão de saber se o estabelecimento de uma quota nula por 
um Estado-Membro constitui um motivo de recusa para a não atribuição de um "cartão azul
da UE" nos termos do artigo 9.º.

Artigo 13.º e 19.º:
Para a relatora, encontram-se em aberto diversas questões relativamente às modalidades 
concretas do direito de prosseguimento da imigração. É questionável que os requisitos a nível 
salarial e de qualificações dentro do primeiro Estado-Membro deixem de ter validade para o 
detentor do cartão azul ao fim de dois anos de permanência legal.
Será que através da introdução do direito de prosseguimento da imigração não se está a 
esvaziar a competência dos Estados-Membros de controlarem a imigração objectivamente a 
nível nacional?
Pode um Estado-Membro limitar a quota para detentores do cartão azul, de modo a manter 
margem de manobra para um controlo de imigração direccionado para o preenchimento das 
necessidades do mercado nacional de trabalho? Os requisitos inerentes a um sistema nacional 
de pontos com vista ao controlo da imigração podem constituir motivo para uma recusa nos 
termos do artigo 9.º da proposta de directiva?
Como funciona o direito ao prosseguimento da imigração ao fim de dois anos, no caso em que 
um Estado-Membro coloque a sua quota num valor nulo?

Relações com outras directivas
Relativamente à concessão de direitos mais favoráveis aos detentores do cartão azul, esta 
proposta de directiva terá de ser compatível com as directivas 2003/86/CE e 2003/109/CE. 
Terá de ser esclarecido de modo especial se as disposições da proposta, prevendo a 
preferência dos detentores do cartão azul, têm possibilidade de ser justificadas.

Avaliação
A relatora constata que, relativamente à estratégia de um cartão azul da UE, estamos em 
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presença de uma nova forma de abordagem da problemática da imigração. A introdução de 
um cartão azul da UE constitui um aspecto parcelar de uma estratégia global que, de um modo 
geral, é de saudar. Existe uma nova abordagem no sentido de diversos aspectos, como o 
direito de asilo, a migração legal e ilegal, poderem ser incluídos e encadeados de modo 
racional num pacote global. Com a presente proposta referente ao cartão azul, vemos que, 
pela primeira vez, a UE faz valer as suas competências com vista a possibilitar a migração 
legal de nacionais altamente qualificados provenientes de países terceiros, atribuindo-lhes 
para tal um título normalizado de residência na UE, bem como um estatuto privilegiado. Para 
uma transposição com êxito da estratégia do cartão azul, é necessário continuar a ter em conta 
os riscos inerentes à imigração ilegal e à integração mal sucedida.
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