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PROJECTO DE PROGRAMA
As previsões demográficas indicam que a população em idade activa na UE diminuirá em cerca de 48 
milhões de pessoas até 2050. Por seu turno, as empresas da UE são confrontadas com um número 
crescente de vagas, nomeadamente em relação a trabalhadores altamente qualificados.

Todavia, a UE ainda não conseguiu atrair os “cérebros mais brilhantes”, os quais continuam a 
considerar a UE sem atractivos quando comparada com países como os EUA, o Canadá ou a
Austrália.

Diversos factores podem explicar a presente situação:
- A abordagem segmentada dos Estados-Membros não transmite a mensagem segundo a
qual a UE tem necessidade de trabalhadores de países terceiros altamente qualificados;
- As grandes disparidades entre as definições e os critérios de admissão de trabalhadores
altamente qualificados limitam claramente a sua mobilidade na UE;
- A morosidade e a complexidade dos procedimentos de admissão;
- A plena integração social e económica dos trabalhadores altamente qualificados, que é
primordial para conservar esta mão-de-obra indispensável.

A proposta “Cartão Azul”1 pretende corrigir esta situação e melhorar a capacidade da UE para 
atrair e conservar trabalhadores de países terceiros altamente qualificados.

A proposta assenta na alínea a) do n.º 3 do artigo 63.º e no n.º 4) do Tratado CE, que prevê que o
Conselho deve adoptar medidas relativas à política de imigração no que diz respeito a condições de 
entrada e de residência, bem como normas relativas aos processos de emissão de vistos de longa 
duração e de autorizações de residência, e medidas que definam os direitos e condições em que os 
nacionais de países terceiros que residam legalmente num Estado-Membro podem residir noutros 
Estados-Membros. Paralelamente, segue o Plano de Acção sobre a Migração Legal 2 publicado pela 
Comissão em 2005, o qual prevê a adopção, entre 2007 e 2009, de cinco propostas legislativas em 
matéria de imigração laboral, dentre as quais se conta a relativa à criação de um cartão azul.

Esta audição pretende auscultar os contributos de especialistas e de intervenientes, assim como 
debater o conteúdo e as questões levantadas pela proposta de directiva.

15:00 - 15:35
INTRODUÇÃO

 Gerard DEPREZ, Presidente da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos, palavras de boas-vindas

 Ewa KLAMT, Deputada ao Parlamento Europeu e relatora da Proposta de Directiva 
relativa à criação de um cartão azul UE

 Representante da Comissão Europeia
 Representante da Presidência eslovena do Conselho

                                               
1 Proposta de Directiva do Conselho relativa às condições de entrada e de residência de nacionais de países 
terceiros para efeitos de emprego altamente qualificado, cf. COM(2007)637, 2007/0228 (CNS)
2 Cf.  doc. COM(2005) 669 final e as propostas legislativas adoptadas pela Comissão Europeia em 17.06.2008
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15:35 -  16:20 Intervenções:

 Sergio CARRERA, Responsável pela Secção Justiça e Assuntos 
Internos no Centro de Estudos Políticos Europeus (CEPS) 

 David REISENZEIN, Chefe da Unidade de Desenvolvimento, 
Políticas e Meios de Comunicação Social na Organização Internacional 
das Migrações em Viena 

 Jan Tadeusz MASIEL, Deputado do Parlamento Europeu e relator de 
parecer da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais sobre a 
proposta de directiva relativa à criação de um cartão azul da UE 

 Wolfgang KREISSL-DÖRFLER, Deputado do Parlamento Europeu e 
relator-sombra do Grupo PSE sobre a proposta de directiva relativa à 
criação de um cartão azul da UE 

15:35 - 16:50
SESSÃO I

ANÁLISE DA PROPOSTA DE DIRECTIVA RELATIVA À CRIAÇÃO DE UM 
CARTÃO AZUL UE

 De que forma a proposta define “emprego altamente qualificado”?
 Como será tratada a questão do reconhecimento de qualificações profissionais 

(incluindo diplomas)? Não existe nenhum quadro comum na UE que regule o 
reconhecimento das qualificações profissionais obtidas fora da UE, com excepção do 
primeiro reconhecimento de qualificações em relação a profissões no âmbito das quais 
se procedeu a uma harmonização dos requisitos mínimos de formação a nível da UE 
Assim sendo, as habilitações que um Estado-Membro reconhece podem ser rejeitadas 
por outro Estado-Membro, o qual poderá causar problemas quando os titulares do 
cartão azul desejarem mudar-se para um segundo Estado-Membro.

 Limiar a nível do salário: Este domínio concita várias questões:
- Serão tidos em consideração os interesses das pequenas e médias 
empresas? 
- Questão da disparidade entre os salários mínimos na Europa, a qual 

poderá causar problemas no caso da intra-mobilidade na UE. 
- Possibilidade de os Estados-Membros poderem não participar 
(“opt-out”) na legislação mercê da fixação de limiares 
excessivamente elevados

 Direitos dos titulares do cartão azul da UE – questão da igualdade de tratamento
 Direito de mudança para outro Estado-Membro após dois anos de residência legal no 

primeiro Estado-Membro
 Constituirá o cartão azul um modelo opcional para os Estados-Membros – qual a 

margem de manobra deixada aos Estados-Membros na concessão ou renovação do 
cartão azul da UE (emissão de quotas zero e razões de recusa ligadas ao mercado de 
trabalho, questão de disposições mais favoráveis)? Em que medida permanecerão 
paralelamente em vigor os sistemas nacionais de migração legal?

 Princípio da preferência comunitária – o tratamento preferencial dos trabalhadores 
da UE da UE-12 consagrado nas disposições transitórias constitui direito primário da 
CE e, por essa razão, prevalece sobre a legislação secundária – em teoria, a proposta 
legislativa não afectará os trabalhadores comunitários da UE-12 – todavia, como é que 
a mesma poderá funcionar na prática?
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 Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT, Deputada do Parlamento 
Europeu e relatora-sombra do Grupo ALDE sobre a proposta de 
directiva relativa à criação de um cartão azul da UE

16:20 - 16:50 Perguntas e respostas

16:50 - 17:40
SESSÃO II

O cartão azul da UE visto pelo mundo empresarial e pelos trabalhadores da UE

 Quais são as necessidades da economia europeia?
 Qual será o impacto do cartão azul UE no mercado laboral?
 Os interesses dos trabalhadores (cidadãos da UE e trabalhadores migrantes) a 

nível europeu – como são defendidos e promovidos com o objectivo de melhorar as 
suas condições de vida e de trabalho?

16:50 - 17:15 Intervenções:

 Sverker RUDEBERG, Presidente do Grupo de Trabalho para a 
Imigração da Confederação das Empresas Europeias (Business Europe)

 Barbara FABIAN, DIHK – Associação das câmaras alemãs de 
indústria e comércio, representação junto da UE

 Catelene PASSCHIER, Secretária Confederal da Confederação 
Europeia dos Sindicatos (ETUC) 

17:15 - 17:40 Perguntas e respostas

17:40 – 18:20
SESSÃO III

Qual o caminho a seguir? 

 O Pacto Europeu da Migração e do Asilo e o desenvolvimento de uma política 
europeia integrada no domínio das migrações – prioridade fundamental nos termos 
do projecto de programa para 18 meses apresentado pelo Conselho, em Junho de 2008

 Será que a migração para fins de emprego altamente qualificado constitui uma solução
para os problemas económicos e demográficos a longo prazo ou apenas a curto 
prazo?

 Questão da integração de trabalhadores altamente qualificados

17:40 – 18:00 Intervenções:

 Daniel LECRUBIER, responsável da secção “Justiça e assuntos 
internos” na representação permanente da França junto da UE

 Ewa Klamt, Deputada do Parlamento Europeu e relatora sobre a 
proposta de directiva relativa à criação de um cartão azul UE
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 Jan Tadeusz MASIEL, Deputado do Parlamento Europeu e relator de 
parecer da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais sobre a 
proposta de directiva relativa à criação de um cartão azul UE

18:00 - 18:20 Perguntas e respostas

18:20 - 18:30
CONCLUSÕES

18:20 - 18:30 Gerard DEPREZ, Presidente da comissão LIBE, observações finais
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ANEXO

ORIENTAÇÕES PRÁTICAS PARA O DEBATE

As apresentações serão limitadas a 5 - 10 minutos (consultar detalhes no programa).
Durante o debate e a fim de viabilizar um número máximo de intervenções por parte dos parlamentares, o 
tempo de uso da palavra será circunscrito a 3 minutos por intervenção ou pergunta. 
Será concedida a palavra aos deputados pela ordem de recepção dos pedidos. 
Os oradores que desejem suplementar as suas intervenções podem fazê-lo por escrito remetendo 
antecipadamente os documentos em causa (de preferência em inglês ou francês, o mais tardar, até 
23.06.08, às 12 horas) ao secretariado (email: ip-libe@europarl.europa.eu). Estes documentos serão 
distribuídos durante a reunião.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA OS INTERESSADOS EM ASSISTIR À AUDIÇÃO

A audição é aberta ao público. Contudo, por razões de segurança, os participantes que não possuam o cartão 
de acesso ao Parlamento Europeu devem obter um passe antecipadamente. Para a obtenção deste passe, é 
favor contactar o secretariado da audição (ip-libe@europarl.europa.eu) até 23.06.08. É essencial que 
indique o seu nome completo, morada e data de nascimento. Sem estas informações, o Serviço de 
Segurança não emitirá cartões de acesso. Pode retirar o seu cartão de acesso das 14 às 15 horas do dia da 
audição na entrada do edifício PHS.

Secretariado da audição Telefone Endereço Endereço electrónico

Ana Dumitrache
Administradora +32.2.284 14 16

Parlamento Europeu
Rue Wiertz 60
RMD 04J08
B-1047 Bruxelas

Petra Götz 
Assistente no secretariado 
da comissão

+32.2.284 46 16

Parlamento Europeu
Rue Wiertz 60
RMD 04J040
B-1047 Bruxelas

Vita Grifita
Assistente +32.2.284 49 43

Parlamento Europeu
Rue Wiertz 60
RMD 04J038
B-1047 Bruxelas

ip-libe@europarl.europa.eu).
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