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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da 
Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que existem três tipos de estatuto jurídico de beneficiários de proteção 
internacional: as pessoas com estatuto de refugiado, os requerentes de asilo e os 
beneficiários de proteção subsidiária; que as políticas de inclusão social e de integração 
no mercado de trabalho devem ser adaptadas às suas necessidades específicas e garantir 
a igualdade de tratamento em relação aos cidadãos nacionais;

B. Considerando que o número de nacionais de países terceiros destacados de um 
Estado-Membro para outro aumentou significativamente nos últimos anos; que um 
trabalhador de um país terceiro que obtenha uma autorização de trabalho e de residência 
num Estado-Membro pode ser destacado para qualquer outro pelo seu empregador;

C. Considerando que os Estados-Membros conservam o direito de determinar o volume de 
admissão de nacionais de países terceiros à procura de emprego e o seu acesso a 
autorizações de trabalho e de residência; que os critérios e as práticas variam 
consideravelmente entre Estados-Membros;

D. Considerando que a livre circulação de pessoas estimula as economias dos 
Estados-Membros, permitindo uma adequação eficaz de competências às exigências e 
às ofertas de emprego no mercado de trabalho da UE; que as políticas sociais, de 
emprego, de migração, de habitação, de saúde, de educação e formação desempenham 
um papel crucial na migração laboral legal e na integração no mercado de trabalho; que 
a coordenação dos diferentes domínios de política social continua a ser um desafio para 
a UE; que o acesso ao trabalho representa um incentivo muito mais forte para a 
migração do que a segurança social para cidadãos da UE e de países terceiros;

E. Considerando que, em 2019, a taxa de emprego na UE-27 relativa a pessoas com idades 
compreendidas entre os 20 e os 64 anos era de 64,4 % para pessoas nascidas fora da UE, 
73,9 % para a população nativa e 75,3 % para pessoas nascidas noutro Estado-Membro; 
que, em 2019, a taxa de desemprego na UE-27 relativa a pessoas com idades 
compreendidas entre os 20 e os 64 anos era de 12,3 % para pessoas nascidas fora da UE, 
7,3 % para pessoas nascidas noutro Estado-Membro e 6,0 % para a população nativa1; 
que a fragmentação da política de migração da UE é suscetível de ter um impacto 
negativo nas empresas, uma vez que pode limitar as suas possibilidades de recorrerem 
ao mercado interno para atrair nacionais de países terceiros que pretendam recrutar;

F. Considerando que as mulheres e os menores têm necessidades específicas de proteção; 
que é necessário incluir a perspetiva de género e da proteção da infância em todas as 
políticas de inclusão social e de integração no mercado de trabalho destinadas a 
nacionais de países terceiros;

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migrant_integration_statistics_–_
Indicadores do mercado de trabalho

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migrant_integration_statistics_%E2%80%93_
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G. Considerando que as alterações demográficas e outros fatores socioeconómicos, como a 
atual pandemia, estão gradualmente a provocar uma escassez qualitativa no mercado de 
trabalho, o que faz com que seja difícil encontrar trabalhadores devidamente 
qualificados, e que, à medida que as tendências demográficas se tornam cada vez mais 
desfavoráveis, com um aumento previsto do índice de dependência de idosos de 29,6 % 
em 2016 para 51.2 % in 20702, também se verifica uma escassez quantitativa, em 
particular em domínios estratégicos, como a inteligência artificial e as tecnologias de 
informação e comunicação, bem como uma redução generalizada do número de pessoas 
com disponibilidade e capacidade para aceitar um emprego em setores específicos, 
nomeadamente os setores da prestação de cuidados, da construção, da agricultura e dos 
serviços domésticos, o que provoca uma desequilíbrio generalizado entre as 
competências e capacidades dos trabalhadores e os empregos disponíveis no mercado, 
quer sejam ou não envidados esforços, que podem contribuir para colmatar estas 
lacunas no mercado de trabalho da UE, no sentido de adequar a oferta às competências e 
aos conhecimentos;

H. Considerando que, de acordo com a comunicação da Comissão, de 12 de setembro de 
2019, intitulada «Reforçar as vias legais para a Europa: uma componente indispensável 
de uma política de migração equilibrada e global» (COM(2018)0635), a percentagem de 
empregadores que informam que enfrentam dificuldades em preencher postos de 
trabalho está a aumentar, representando, em média, mais de 40 %; que os nacionais de 
países terceiros desempenham um papel importante na abordagem das tendências 
demográficas da Europa, no preenchimento de vagas e no reforço do emprego e do 
crescimento na UE; que este papel deve ser tido em consideração no que se refere aos 
direitos de mobilidade dos nacionais de países terceiros; que a falta de mão de obra 
qualificada é, muitas vezes, a consequência direta das más condições de trabalho 
oferecidas e da ausência de carreiras profissionais atrativas; que a UE atrai migrantes de 
diversas origens, que dispõem de conhecimentos distintos e de diferentes tipos e níveis 
de competências; que a União poderia utilizar melhor a livre circulação de trabalhadores 
dos Estados-Membros, a mobilidade laboral e os trabalhadores que já têm o direito de 
residir legalmente na UE;

I. Considerando que a discriminação e os fatores linguísticos, educativos e institucionais 
representam os principais obstáculos para os nacionais de países terceiros; que os cursos 
de línguas desempenham um papel fundamental na integração bem-sucedida dos 
migrantes de países terceiros no mercado de trabalho; que, de acordo com a 
investigação da Eurofound3, a promoção do empreendedorismo para os migrantes pode 
criar uma liderança social e fomentar a criação de emprego através de boas iniciativas 
políticas;

J. Considerando que, no que diz respeito à integração e ao acesso ao mercado de trabalho, 
está em curso um debate no âmbito do SECA (Sistema Europeu Comum de Asilo) sobre 
reduzir o atual período máximo de espera para o acesso dos requerentes de asilo ao 
mercado de trabalho, de nove para seis meses após a apresentação do pedido; que a 
cooperação a vários níveis entre os Estados-Membros, as administrações locais e 
regionais, os parceiros sociais, a sociedade civil e as organizações não governamentais é 

2 Comissão Europeia (2018). Relatório sobre o envelhecimento demográfico de 2018: projetos económicos 
e orçamentais para os 28 Estados-Membros (2016 -2070).

3 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1138en.pdf

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1138en.pdf
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necessária para unir esforços e enfrentar potenciais desafios que possam surgir nos 
processos de integração no mercado de trabalho;

K. Considerando que, segundo a Eurofound4, os trabalhadores de origem estrangeira e os 
trabalhadores migrantes de primeira geração tendem a estar sobrerrepresentados em 
setores dominados por empregos pouco qualificados, incluindo o comércio, a hotelaria, 
os transportes, a construção e outros serviços como os cuidados domiciliários, os 
cuidados continuados e o setor agroalimentar; que o balanço de qualidade da migração 
legal da Comissão, de março de 20195, destacou os obstáculos consideráveis nas vias de 
migração legal para os trabalhadores com qualificações baixas ou médias, apesar do 
aumento da procura de mão de obra;

L. Considerando que o declínio da fertilidade em vários países europeus tem vindo a dar 
origem a grupos muito mais pequenos de novas entradas no mercado de trabalho;

M. Considerando que a situação de milhares de trabalhadores agrícolas é particularmente 
crítica neste período de emergência, com milhares a viverem segregados em 
alojamentos informais, com más condições sanitárias e em constante receio de serem 
deportados;

N. Considerando que a investigação da Eurofound concluiu que a região de origem dos 
migrantes desempenha um papel mais importante do que o seu estatuto na sua 
integração no mercado de trabalho; que é mais provável que os imigrantes de todas as 
regiões do mundo, com exceção da América do Norte, tenham um emprego mais baixo 
na escala profissional do que a população nativa; que, de um modo geral, os dados 
sugerem que não existe uma assimilação gradual automática dos imigrantes e dos seus 
descendentes nos mesmos padrões de emprego que os nativos, com muitos casos de 
desvantagem persistente para os indivíduos de determinadas regiões de origem;

O. Considerando que a UE atrai menos nacionais de países terceiros altamente qualificados 
do que outros destinos da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento 
Económicos (OCDE) e que deve disponibilizar informações mais transparentes e 
completas aos potenciais migrantes legais qualificados, bem como informações sobre a 
verificação das suas qualificações; que, de entre todos os migrantes residentes em países 
da OCDE em 2015-2016, apenas 25 % dos trabalhadores que possuem um elevado nível 
de educação escolheram um destino na UE6; que a UE visa tornar-se mais forte na 
concorrência mundial por profissionais qualificados;

P. Considerando que a crise da COVID-19 demonstrou que os trabalhadores migrantes 
contribuem significativamente para apoiar as economias europeias e os serviços 
públicos, colmatando a escassez de mão de obra e estimulando o emprego e o 
crescimento na UE; que 13 % dos principais trabalhadores em empregos essenciais na 
UE são migrantes, estando a percentagem de trabalhadores migrantes nessas profissões 

4 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19004en.pdf
5 Comissão Europeia (2019). Balanço de qualidade da migração legal. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what- we-do/policies/legal-migration/fitness-
check_en#:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The
%20Fitness%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows.

6 COM(2018)0635.

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19004en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-
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próxima de 20 % em muitos países, e em alguns setores fundamentais (nomeadamente, 
o trabalho doméstico e a construção) até um terço dos principais trabalhadores são 
migrantes7; que a crise da COVID-19 lançou uma nova luz, nomeadamente, sobre as 
condições de trabalho e de habitação a que está sujeita uma grande percentagem dos 
trabalhadores migrantes empregados em alguns setores da economia, como a indústria 
alimentar e a agricultura; que a pandemia de COVID-19 e as suas eventuais 
consequências económicas podem afetar a migração laboral legal;

Q. Considerando que muitos cidadãos da UE que migram por razões laborais e 40 % dos 
nacionais de países terceiros altamente qualificados que trabalham na UE têm um 
trabalho abaixo dos seus níveis de qualificação8; que a investigação da Eurofound9 
mostra que a falta de competências linguísticas e a falta de reconhecimento de 
qualificações se encontram entre os principais obstáculos que impedem os migrantes de 
primeira geração de obterem empregos equivalentes às suas qualificações; que o 
balanço de qualidade da migração legal da Comissão, de março de 201910, sublinha o 
desafio suscitado pela abordagem setorial à migração laboral da UE, que determina os 
diferentes direitos e normas em função do nível de qualificação dos trabalhadores, o que 
pode gerar confusão e discriminação entre os trabalhadores;

R. Considerando que a parceria mundial para as competências, destinada a canalizar as 
pressões migratórias para benefícios tangíveis e mútuos tanto para os países de origem 
como para os países de destino, permite atrair mão de obra que corresponda exatamente 
ao conjunto de competências necessárias; que projetos-piloto europeus inovadores e 
seletos em matéria de migração laboral já incorporaram os princípios fundamentais da 
parceria mundial para as competências, no espírito da promoção da cooperação 
Norte-Sul, tal como consagrada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas, e continuaram a mostrar os resultados positivos das vias legais de 
migração laboral;

1. Salienta que, nos termos do artigo 79.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, a UE deve adotar uma política de migração destinada a garantir um 
tratamento justo dos nacionais de países terceiros que residam legalmente na UE, 
garantindo nomeadamente normas inclusivas, a igualdade de oportunidades, condições 
de trabalho dignas e a igualdade de tratamento; sublinha, porém, que a referência aos 
desafios do mercado de trabalho não deve resultar na generalização da concorrência 
desleal ou na violação das normas nacionais e da UE em matéria de migração legal;

2. Sublinha que uma política estruturada de imigração deve começar desde logo no país de 
origem, com cursos de línguas e formações sobre os valores e as bases jurídicas do país 
de destino; salienta que os procedimentos burocráticos devem permitir que os migrantes 

7 Fasani & Mazza (2020): «Immigrant Key Workers: their contribution to Europe's COVID19 Response» 
[Trabalhadores-chave imigrantes: o seu contributo para a resposta europeia à COVID-19]. 
https://www.iza.org/publications/pp/155

8 https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/integration/integration-labour-
market_en

9 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19004en.pdf
10 Comissão Europeia (2019). Balanço de qualidade da migração legal. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what- we-do/policies/legal-migration/fitness-
check_en#:~:text=Background%20to%20the%20Legal%20Migration%20Fitness%20Check&text=The
%20Fitness%20Check%20aimed%20at,management%20of%20legal%20migration%20flows.

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/integration/integration-labour-
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19004en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-
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legais demonstrem plenamente todo o seu potencial;

3. Relembra a sua Resolução, de 19 de junho de 2020, sobre a proteção europeia dos 
trabalhadores transfronteiriços e sazonais no contexto da crise da COVID-1911;

4. Sublinha que, devido a um aumento das alterações demográficas – nomeadamente o 
envelhecimento populacional, um ambiente global e digital em rápida mutação nos 
mercados de trabalho e a crise sem precedentes da COVID-19 –, existe uma procura 
crescente por trabalhadores em ofícios e profissões específicas, por exemplo, em alguns 
Estados-Membros nos setores da prestação de cuidados a idosos e de cuidados 
continuados, da saúde, da construção, da agricultura, do turismo, dos serviços 
domésticos, das TIC e da inteligência artificial; salienta a necessidade de atrair 
trabalhadores que possam colmatar as lacunas desses setores específicos no mercado de 
trabalho; realça que também é necessário regulamentar a migração laboral, 
nomeadamente a migração laboral temporária, com destaque para a mão de obra 
altamente qualificada, bem como para o setor com qualificações intermédias12 e o 
emprego pouco qualificado; insta a Comissão e os Estados-Membros a promoverem 
políticas que apoiem a entrada desses migrantes no mercado de trabalho e o 
reconhecimento dos trabalhadores desses ofícios e profissões específicas, em particular 
durante a pandemia de COVID-19; observa que estas políticas podem contribuir para a 
promoção da migração laboral legal, incluindo da migração laboral temporária; 
considera que a integração efetiva dos nacionais de países terceiros na mão de obra da 
UE poderá apoiar as comunidades locais e gerar valor acrescentado para os 
Estados-Membros, colmatando as lacunas existentes em termos de competências e de 
conhecimentos, gerando atividade económica e crescimento e assegurando um retorno 
positivo para as comunidades de acolhimento; reitera que a atual crise demonstrou que 
nenhuma profissão deve ser motivo de desprezo; observa que os trabalhadores pouco 
qualificados desempenham, muitas vezes, um papel essencial para a sociedade com o 
seu trabalho e não devem ser subestimados, nem deve ser dada prioridade aos nacionais 
de países terceiros altamente qualificados, nas políticas e medidas de integração no 
mercado de trabalho;

5. Observa que a concessão de incentivos aos migrantes altamente qualificados, que 
podem enriquecer a ciência e a investigação europeias, ajudaria a União Europeia a 
alcançar o seu objetivo de se tornar líder no domínio da ciência e da investigação;

6. Salienta que também é necessário regulamentar a migração laboral temporária, que 
inclui não só a mão de obra altamente qualificada, mas também o setor com 
qualificações intermédias;

7. Insta as instituições europeias a retomarem o debate e a chegarem a acordo sobre a 
redução do atual período máximo de espera para o acesso dos requerentes de asilo ao 
mercado de trabalho, de nove para seis meses após a apresentação do pedido, o que 
facilitaria consideravelmente o processo de integração e o seu êxito;

8. Frisa que a situação dos trabalhadores móveis e sazonais, incluindo os trabalhadores de 
países terceiros, pode não ser coerente com a legislação e as normas de mobilidade 

11 Textos aprovados, P9_TA(2020)0176.
12 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c9d28c24-en/index.html?itemId=/content/component/c9d28c24-en

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c9d28c24-en/index.html?itemId=/content/component/c9d28c24-en
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pertinentes, resultando, por vezes, em níveis de vida e condições de trabalho precárias e 
inaceitáveis, potenciais violações dos direitos humanos e dos trabalhadores e perda de 
cobertura da segurança social ou, no mínimo, os efeitos adversos da sua fragmentação; 
salienta a necessidade de proteger melhor os migrantes de países terceiros no trabalho; 
exorta os Estados-Membros a garantirem a todos os trabalhadores condições de vida 
saudáveis, segurança de alojamento, acesso a serviços de consulta e informação sobre 
os direitos dos trabalhadores aplicáveis, bem como a conformidade dos locais de 
trabalho com as normas de segurança e saúde no trabalho; sublinha, ademais, que o 
mercado interno e a livre circulação de trabalhadores devem ser protegidos;

9. Salienta a necessidade de proteger melhor os migrantes de países terceiros no trabalho; 
insta os Estados-Membros e a Comissão a garantirem proteção social plena, normas 
mínimas em matéria de alojamento e acesso a serviços de consulta e a informação sobre 
os direitos laborais aplicáveis;

10. Insta a Comissão e os Estados-Membros a identificarem e abordarem as razões que 
explicam a falta de atratividade da UE para os talentos a nível mundial e sublinha a 
necessidade de reforçar a coordenação entre os Estados-Membros a fim de melhorar a 
recolha de dados precisos e comparáveis; observa que os Estados-Membros devem 
fornecer uma imagem mais clara dos diferentes grupos de trabalhadores qualificados de 
interesse, incluir a recolha de informações sobre as necessidades em matéria de 
competências e respetivas equivalências, bem como garantir a coerência no âmbito da 
legislação, das melhores práticas e das informações sobre a aplicação do direito da UE e 
sobre a mobilidade dos nacionais de países terceiros na União, prestando apoio a redes 
de peritos e investigação e apresentando as suas próprias estatísticas em tempo real; 
solicita à Comissão que realize uma investigação exaustiva das tendências relativas aos 
nacionais de países terceiros destacados e salienta a necessidade de adotar eventuais 
medidas políticas a nível da UE ou a nível nacional, baseadas nos resultados da 
investigação; solicita aos Estados-Membros e à Comissão que assegurem a recolha de 
dados sobre o impacto da COVID-19 na migração laboral legal na UE;

11. Salienta a necessidade de melhorar o funcionamento dos procedimentos para obter 
autorizações de trabalho que permitem que os migrantes de países terceiros cheguem à 
Europa, bem como de garantir o respeito pelos direitos dos trabalhadores migrantes e 
refugiados; insta, a esse respeito, a Comissão a regulamentar todas as agências de 
recrutamento, eventualmente através da Autoridade Europeia do Trabalho (AET);

12. Destaca a necessidade de reforçar os projetos-piloto de migração legal existentes em 
diálogo com os sindicatos e outras organizações que trabalham com os trabalhadores 
migrantes;

13. Salienta a necessidade de criar um ambiente mais favorável à integração e à proteção 
dos direitos dos trabalhadores migrantes, independentemente das suas competências ou 
nível salarial, estatuto de imigração ou nacionalidade, elaborando, em última análise, 
um Código Europeu da Migração;

14. Sublinha a necessidade de condicionar os pagamentos da política agrícola comum ao 
respeito pelas condições de trabalho aplicáveis decorrentes das convenções coletivas de 
trabalho pertinentes e do direito social e laboral nacional e da UE;
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15. Destaca que o tratamento diferenciado de nacionais de países terceiros compromete a 
capacidade da UE para atrair trabalhadores; sublinha a necessidade de combater a 
concorrência desleal entre prestadores de serviços, nacionais dos Estados-Membros e 
nacionais de países terceiros, garantindo a igualdade de tratamento em termos de 
condições de emprego, através do acesso imediato à proteção social, do direito à greve e 
de adesão a um sindicato, do acesso a serviços públicos e à educação, bem como 
adotando medidas para evitar os abusos e a exploração dos trabalhadores, 
independentemente do seu estatuto; insta os Estados-Membros a garantirem o 
cumprimento efetivo das normas comuns, da legislação laboral e das convenções para 
evitar a discriminação e a exploração dos trabalhadores; frisa que a legislação existente 
da UE em matéria de migração legal, por exemplo a Diretiva relativa aos trabalhadores 
sazonais13 e a Diretiva Cartão Azul14, não corresponde ao contexto, exigências e 
necessidades atuais do mercado de trabalho; sublinha que a legislação em vigor, como a 
Diretiva Sanções Aplicáveis aos Empregadores15, que estabelece medidas de proteção 
dos trabalhadores contra abusos e exploração no local de trabalho, deve ser aplicada e 
devidamente implementada em todos os Estados-Membros; recorda que a legislação da 
UE promove a igualdade de tratamento e de acesso a direitos laborais para todos; 
salienta a importância da Diretiva Cartão Azul, que pode contribuir para tornar a UE um 
lugar atrativo para os talentos a nível mundial e proporcionar às empresas europeias as 
competências necessárias para se manterem competitivas; realça que os 
Estados-Membros poderiam utilizar o regime do Cartão Azul;

16. Exorta os Estados-Membros a participarem nos projetos-piloto de migração lançados 
pela Comissão em 2017 (Implementação da Agenda Europeia da Migração, 
COM(2017)0558 final) e a promoverem ativamente o papel que a migração pode 
desempenhar no mercado de trabalho; insta ainda a Comissão a assegurar que esses 
projetos-piloto sejam inclusivos e garantam igualdade de tratamento e igualdade de 
oportunidades para os nacionais de países terceiros;

17. Salienta a necessidade de mais oportunidades de migração legal, para que os migrantes 
económicos possam entrar e trabalhar na UE, bem como a necessidade de garantir o 
respeito pelos direitos mínimos, pelas normas de trabalho dignas e pelo princípio da 
igualdade de tratamento a favor de todos os trabalhadores, independentemente do seu 
estatuto de migração, incluindo direitos mínimos que assegurem transições de emprego 
irregular para emprego regular;

18. Frisa que devem ser propostas medidas para promover a obrigatoriedade de reforçar o 
potencial dos imigrantes que residem legalmente na UE, para que desenvolvam as 
competências necessárias no mercado de trabalho a que pretendem aceder, mediante 
programas de formação que aumentem a empregabilidade através da procura da 

13 Diretiva 2014/36/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, relativa às 
condições de entrada e de permanência de nacionais de países terceiros para efeitos de trabalho sazonal, 
JO L 94 de 28.3.2014, p. 375.

14 Diretiva 2009/50/CE do Conselho, de 25 de maio de 2009, relativa às condições de entrada e de residência 
de nacionais de países terceiros para efeitos de emprego altamente qualificado, JO L 155 de 18.6.2009, 
p. 17.

15 Diretiva 2009/52/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de junho de 2009, que estabelece 
normas mínimas sobre sanções e medidas contra os empregadores de nacionais de países terceiros em 
situação irregular, JO L 168 de 30.6.2009, p. 24.
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excelência;

19. Sublinha a necessidade de manter a flexibilidade dos regulamentos da UE para ter em 
conta as circunstâncias específicas de cada Estado-Membro, incluindo a situação do seu 
mercado de trabalho, mediante a possibilidade de incluir cláusulas facultativas nas 
diretivas;

20. Salienta que as novas oportunidades de mobilidade laboral na União devem ser 
garantidas juridicamente;

21. Sublinha que procedimentos lentos e excessivamente burocráticos podem afetar o 
acesso dos refugiados e dos requerentes de asilo à educação e ao mercado de trabalho, 
aumentando com o tempo o risco de terem de recorrer a trabalho não declarado e de 
ficarem em situações de vulnerabilidade; assinala que o tratamento moroso dos pedidos 
de proteção internacional e a ausência de registo dos requerentes de asilo à sua chegada 
não só impedem o acesso atempado e legal dos refugiados e dos requerentes de asilo ao 
mercado de trabalho, mas também criam condições para o desenvolvimento de práticas 
de trabalho não declarado e todo o tipo de formas de exploração e de abuso;

22. Exorta os Estados-Membros a intensificarem os seus esforços para tornarem os seus 
países mais atrativos para o capital humano móvel na cena internacional, incluindo 
investidores e empresários, que são cada vez mais considerados como ativos valiosos a 
atrair;

23. Insta a Comissão e os Estados-Membros a continuarem a desenvolver vias legais de 
migração laboral, tendo em conta, simultaneamente, as exigências e as necessidades do 
mercado de trabalho nacional, concentrando-se nas profissões com uma escassez 
sistémica de trabalhadores;

24. Sublinha a importância de proporcionar aos migrantes legais na União oportunidades 
que lhes permitam tirar partido das suas competências laborais e das oportunidades de 
mobilidade que a UE oferece;

25. Apela à igualdade de oportunidades entre homens e mulheres em todas as políticas e 
procedimentos relativos à inclusão social e à integração no mercado de trabalho de 
nacionais de países terceiros, tendo em conta que as mulheres assumem com mais 
frequência do que os homens a responsabilidade de cuidar de crianças e de familiares 
idosos ou dependentes; relembra que disponibilização de serviços acessíveis e de 
qualidade de acolhimento de crianças e de prestação de cuidados a outros dependentes, 
bem como regimes de trabalho flexível e a aplicação da legislação da UE em vigor, 
como a Diretiva Equilíbrio Trabalho-Vida16, são exemplos de como melhorar o acesso 
dos progenitores e dos cuidadores ao mercado de trabalho e de possibilitar a sua 
emancipação económica e social;

26. Congratula-se com as iniciativas da Comissão de reunir os parceiros económicos e 
sociais para abordar o tema da integração no mercado de trabalho; salienta a 

16 Diretiva (UE) 2019/1158 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, relativa à 
conciliação entre a vida profissional e a vida familiar dos progenitores e cuidadores e que revoga a 
Diretiva 2010/18/UE do Conselho, JO L 188 de 12.7.2019, p. 79.
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necessidade de prosseguir com iniciativas como os «Empregadores unidos em prol da 
integração», a «Parceria Europeia para a Integração» e o «Diálogo Europeu sobre 
Competências e Migração» para intensificar o apoio e a compreensão dos benefícios e 
dos obstáculos no que diz respeito à migração laboral; exorta, a esse respeito, a 
Comissão e os Estados-Membros a prosseguirem o diálogo com os parceiros 
económicos e sociais e outras partes interessadas sobre o tema da migração laboral;

27. Insta as instituições europeias a relançarem de imediato os debates sobre a revisão da 
Diretiva Cartão Azul e a desbloquearem a situação no Conselho;

28. Sublinha que os trabalhadores não declarados nacionais de países terceiros se encontram 
numa situação particularmente vulnerável, em que não têm segurança no trabalho nem 
acesso a proteção social e se encontram em risco de abuso; considera que os 
trabalhadores não declarados nacionais de países terceiros podem sentir dificuldades 
específicas na denúncia de abusos, uma vez que têm receio de perder não só o seu 
trabalho, mas também o seu lar e residência; insta a AET e os Estados-Membros a 
intensificarem os seus esforços de luta contra o trabalho não declarado, aplicando 
eficazmente as obrigações dos empregadores de pôr termo à exploração e de declarar e 
regularizar os seus trabalhadores; solicita a introdução de barreiras de segurança entre as 
inspeções do trabalho e as autoridades de migração, a fim de garantir o respeito pelos 
direitos dos trabalhadores migrantes sem documentos;

29. Destaca o trabalho crucial realizado pelos parceiros sociais, pela sociedade civil, pelos 
órgãos de poder local e regional, bem como pelas organizações de voluntários, no apoio 
à emancipação e integração dos migrantes de países terceiros no mercado de trabalho e 
na prestação de informações aos trabalhadores migrantes, nomeadamente sobre os seus 
direitos, deveres e a proteção a que têm direito; apela, ademais, à plena participação 
dessas partes interessadas no processo de elaboração de políticas;

30. Considera que é importante assegurar formação adequada em matéria de legislação 
laboral, direitos e deveres aos nacionais de países terceiros, bem como às autoridades 
institucionais, a fim de garantir que os migrantes não são explorados através de práticas 
de trabalho não declarado e de outras formas graves de exploração laboral ou de 
discriminação no local de trabalho;

31. Sublinha que as condições do mercado de trabalho nos países de acolhimento 
constituem um dos fatores determinantes para garantir a integração bem-sucedida e 
sustentável dos nacionais de países terceiros; está ciente da heterogeneidade desses 
nacionais em termos de idade, competências, conhecimentos e origem; salienta que o 
desemprego na UE, em particular o desemprego dos jovens e o de longa duração, ainda 
se encontra em níveis alarmantes em alguns países e regiões, e que a Comissão e os 
Estados-Membros devem continuar a dar prioridade às políticas e aos investimentos que 
visam criar emprego de qualidade para toda a sociedade, com especial ênfase nas 
pessoas mais vulneráveis, independentemente da sua situação ou local de nascimento; 
recorda que as medidas destinadas a criar emprego de qualidade para todos promovem 
mercados de trabalho ativos e fomentam o crescimento, tendo um impacto positivo nos 
produtos internos brutos nacionais;

32. Observa que os nacionais de países terceiros podem ser destacados a partir de um país 
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terceiro para um Estado-Membro, ou obter uma autorização de trabalho num 
Estado-Membro, antes do seu destacamento para outro Estado-Membro; salienta que, 
através do destacamento de nacionais de países terceiros de Estado-Membro para outro, 
o Estado-Membro de acolhimento não tem a possibilidade de determinar quantos e que 
nacionais de países terceiros trabalham no seu território; salienta, ainda, que esses 
trabalhadores nacionais de países terceiros estão, frequentemente, numa posição 
vulnerável, uma vez que a sua autorização está ligada ao contrato de trabalho e, por 
conseguinte, dependem do empregador relativamente à sua autorização; salienta a 
necessidade de reforçar a cooperação e o intercâmbio de informações entre os 
Estados-Membros, em particular no que se refere à mobilidade no interior da UE dos 
nacionais de países terceiros; sublinha que o aumento do número de trabalhadores 
destacados nacionais de países terceiros na UE não é, por si só, problemático, mas que 
existe um preocupante risco de abusos, de exploração e de violações dos direitos dos 
trabalhadores em relação a este grupo particularmente vulnerável; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a intensificarem os seus esforços de luta contra as práticas abusivas 
em relação a estes trabalhadores nacionais de países terceiros e observa que essas 
práticas abusivas podem ser realizadas mediante subcontratação falsa, agências de 
trabalho temporário, empresas de fachada, o falso trabalho independente, os 
destacamentos falsos e os trabalhadores destacados não declarados; sublinha a 
importância da AET na coordenação e prestação de apoio a este respeito e salienta a 
necessidade de fornecer informações pertinentes sobre os direitos dos trabalhadores e as 
obrigações dos empregadores no que se refere aos trabalhadores nacionais de países 
terceiros na UE;  recorda que a função da AET consiste em coordenar e apoiar 
inspeções conjuntas e concertadas relativas ao destacamento de trabalhadores e ao 
trabalho não declarado, o que abrange igualmente os trabalhadores nacionais de países 
terceiros;

33. Chama a atenção para o problema das pessoas com empregos para os quais têm 
demasiadas qualificações; salienta a necessidade de melhorar o atual sistema de 
reconhecimento de qualificações profissionais entre os Estados-Membros, uma vez que 
as dificuldades no reconhecimento das qualificações estrangeiras continuam a 
representar um obstáculo substancial à procura de um emprego correspondente, o que 
prejudica a mobilidade, e observa que tal constitui uma condição prévia para facilitar a 
mobilidade laboral; solicita, por conseguinte, o reforço do Quadro Europeu de 
Qualificações, com vista ao reconhecimento adequado das qualificações, habilitações e 
competências obtidas fora do território da UE; insta, ademais, os Estados-Membros a 
reconhecerem, validarem e certificarem as competências existentes e as qualificações, 
as aptidões e conhecimentos formais e não formais dos migrantes legais de países 
terceiros; sublinha a importância de garantir a todos os nacionais de países terceiros, em 
particular às raparigas, às mulheres, aos jovens e às pessoas de meios desfavorecidos, o 
acesso à educação formal, informal e não formal e à formação de qualidade ao longo da 
vida; salienta a necessidade de um apoio contínuo à aprendizagem ao longo da vida, 
tanto para os cidadãos da UE como para os nacionais de países terceiros residentes na 
União Europeia, a fim de promover a aquisição das competências necessárias para se 
afirmarem no mercado de trabalho; insta, por conseguinte, a Comissão a promover o 
financiamento de projetos de parceria de competências centrados na migração laboral e 
na inclusão, no âmbito do Fundo Social Europeu Mais (FSE+) e do Fundo para o Asilo, 
a Migração e a Integração; exorta a Comissão e os Estados-Membros a intensificarem 
os seus esforços destinados a manter os estudantes estrangeiros após a licenciatura em 
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universidades da UE; salienta que conceder acesso à mobilidade no interior da UE aos 
licenciados e aos candidatos válidos a emprego pode aumentar a atratividade da UE no 
seu todo; recorda a importância de utilizar fundos de integração para medidas concretas 
de integração e que o objetivo da integração no mercado de trabalho de nacionais de 
países terceiros se deve refletir numa importância acrescida conferida ao FSE+; salienta 
a insuficiência das dotações para esse fundo, reconhecendo simultaneamente os grandes 
desafios e o número de iniciativas fundamentais que o fundo deve financiar, e solicita 
que sejam realizados investimentos e atribuídos recursos adicionais;

34. Recorda as normas de proteção dos nacionais de países terceiros estabelecidas na 
Diretiva relativa aos trabalhadores sazonais; salienta a necessidade de melhorar a 
monitorização das condições de trabalho; exorta a Comissão e os Estados-Membros a 
protegerem os trabalhadores sazonais essenciais para os setores económicos estratégicos 
da UE e a criarem regras claras relativamente aos seus direitos e defende que esses 
trabalhadores devem gozar de igualdade de tratamento e de proteção em relação aos 
colegas locais; insta a Comissão a adotar medidas urgentes sobre a situação geral do 
emprego e das condições de saúde e segurança dos nacionais de países terceiros 
destacados e dos trabalhadores sazonais, incluindo o papel das agências de trabalho 
temporário, das agências de recrutamento, de outros intermediários e subcontratantes, 
bem como a identificar as lacunas em matéria de proteção e a eventual necessidade de 
rever o quadro legislativo em vigor, nomeadamente o quadro legislativo em matéria de 
saúde e segurança no trabalho, a Diretiva relativa aos trabalhadores sazonais e a 
Diretiva 2008/104/CE relativa ao trabalho temporário17, bem como a resistência às 
pandemias; salienta que os ensinamentos retirados são válidos não só para a crise da 
COVID-19, mas também para reforçar a elaboração de políticas com base em dados 
concretos, a fim de colmatar as lacunas da legislação da UE e das legislações nacionais 
em tempos de crise e de normalidade;

17 Diretiva 2008/104/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de novembro de 2008, relativa ao 
trabalho temporário, JO L 327 de 5.12.2008, p. 9.
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