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SUGESTÕES

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

1. Salienta a necessidade urgente de uma parceria reforçada a longo prazo, equitativa, 
ambiciosa, sustentável e multifacetada, baseada no diálogo político, na apropriação 
conjunta, na solidariedade e na confiança mútua, a fim de enfrentar os nossos desafios 
comuns e alcançar objetivos comuns;

2. Recorda os laços históricos particularmente estreitos entre a União Europeia (UE) e 
África e a contribuição significativa da UE, não só para a ajuda ao desenvolvimento1, 
mas também para o funcionamento da União Africana (UA)2; observa que a UE é o 
maior doador mundial de ajuda ao desenvolvimento e de ajuda humanitária; recorda 
que, embora a UE seja o maior investidor e o primeiro doador de fundos para o 
desenvolvimento em África, a que a UE e os seus Estados‑Membros consagram 
anualmente quase 20 mil milhões de euros, a África subsariana continua a ser a região 
do mundo com o índice de desenvolvimento humano mais baixo; recorda a importância 
da migração intrarregional africana; insta à conclusão de projetos importantes para o 
desenvolvimento do continente africano, tais como a luta contra a corrupção, a 
digitalização, o desenvolvimento sustentável, o reforço do Estado de direito, a proteção 
das minorias e dos mais vulneráveis, em especial as crianças, a igualdade de género e a 
igualdade de oportunidades para todos;

3 Realça que a pobreza no continente africano continua a ser um dos fatores fundamentais 
da migração; considera que a UE pode utilizar de forma mais judiciosa e eficaz os seus 
instrumentos, nomeadamente o Fundo Fiduciário UE-África, e que poderia aumentar o 
financiamento do Programa Erasmus+ para a educação dos jovens;

4. Destaca os importantes contributos culturais e económicos da diáspora africana para a 
UE, bem como a importância das remessas para o desenvolvimento e dos países 
africanos e a sua recuperação das crises;

5. Recorda que, segundo o princípio da apropriação pelo país, as políticas e os programas 
de desenvolvimento só podem ser coroados de êxito se forem conduzidos pelos países 
em desenvolvimento e se forem adaptados às situações e às necessidades específicas de 
cada país; salienta a necessidade de trabalhar em conjunto com a sociedade civil e as 
comunidades locais nesta matéria, para dar resposta às necessidades e vulnerabilidades 
das pessoas;

6. Exorta a UE e os seus Estados-Membros a colocarem o respeito e a promoção dos 
direitos humanos no cerne da nova estratégia UE-África; salienta ainda a importância da 
democracia, da igualdade, da solidariedade, dos direitos das mulheres e das minorias, da 

1 19,6 mil milhões de euros, ou seja, 46 % do total (2018), 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_375
2 327 milhões de dólares, ou seja, 42 % do seu orçamento - resposta  à pergunta E-003478/2018, 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003478-ASW_EN.html 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_375
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003478-ASW_EN.html
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boa governação nas relações UE-África, nomeadamente através do reforço das relações 
e do apoio à sociedade civil nos países africanos, da paz e da segurança, bem como do 
clima, do ambiente e da biodiversidade, enquanto alicerces necessários para uma 
parceria UE-África sustentável, inclusiva e mutuamente benéfica; 

7. Destaca, em particular, a necessidade de colocar os direitos humanos dos refugiados e 
dos migrantes no centro da sua parceria com África e exorta a que se ponha termo à 
criminalização dos migrantes e refugiados;

8. Recorda a importância de conceber a parceria estratégica com África através do reforço 
dos laços criados com a UA, assim como do desenvolvimento da cooperação regional e 
do diálogo trilateral UE‑UA‑ONU;

9. Solicita o reforço da luta contra a corrupção, que constitui um obstáculo importante ao 
desenvolvimento eficaz e impede os povos africanos de beneficiar plenamente dos 
efeitos das políticas conjuntas da UE-UA;

10. Apela ao desenvolvimento de um mecanismo de monitorização, bem como à total 
transparência e responsabilização do financiamento da UE;

11. Recomenda que a UE e a UA implementem e façam cumprir devidamente os 
instrumentos nacionais e internacionais existentes de combate à corrupção e que 
recorram às novas tecnologias e aos novos serviços digitais; insta a UE a adotar um 
quadro regulamentar rigoroso em matéria de corrupção;

12. Recorda que os fluxos financeiros ilícitos (FFI) constituem um problema considerável 
para os países em desenvolvimento; propõe que se consolide a entrega dos fundos da 
UE aos beneficiários diretos através de organizações internacionais no terreno;

13. Frisa a importância de incluir na nova estratégia ações concretas que capacitem os 
migrantes e os grupos da diáspora a contribuírem para a definição, implementação e 
monitorização da nova estratégia; sublinha a necessidade de uma maior participação da 
sociedade civil da UE e de África, incluindo as ONG, na definição da estratégia e no 
acompanhamento da sua aplicação; realça o papel crucial desempenhado pela sociedade 
civil, a nível mundial, no apoio à democracia e na consolidação do diálogo político;

14. Considera que é necessário um diálogo entre a UE, a UA e os Estados africanos sobre a 
questão da migração, que é uma questão prioritária de longo prazo nas relações UE-
África;

15. Entende que há que desenvolver uma cooperação sólida no domínio da migração, 
assente nos princípios da solidariedade, da responsabilidade partilhada e do respeito 
pelos direitos humanos; sublinha a importância de assegurar a eficácia, a justiça e o 
respeito das garantias processuais na emissão de salvos-condutos consulares e na 
celebração de acordos de readmissão, privilegiando o regresso voluntário e garantindo 
que os direitos e a dignidade das pessoas sejam plenamente protegidos e respeitados;

16. Apela a que o regresso e a reintegração sustentáveis sejam acompanhados de políticas 
robustas e de longo prazo que apoiem os migrantes regressados e dêem resposta a 
questões estruturais dos países de origem, nomeadamente estruturas económicas justas e 
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sustentáveis, boa governação e Estado de direito, bem como o respeito pelos direitos 
humanos e pela igualdade de género;

17. Sublinha que 17 % da população mundial (1,3 mil milhões de indivíduos) vive 
atualmente em África; destaca que as previsões apontam para que, até 2050, a 
população da África Subsariana deverá duplicar e que mais de metade do crescimento 
demográfico mundial acontecerá em África3; recorda que até 80 % dos migrantes 
internacionais originários de países africanos se deslocam no interior do continente 
africano, contribuindo para o desenvolvimento, a prosperidade e a integração de África;

18. Salienta a necessidade de reforçar a cooperação internacional para combater o tráfico de 
seres humanos; nesse sentido, apela a uma coordenação e a um esforço abrangentes e 
multidisciplinares a todos os níveis, em cooperação com os governos locais, e 
nomeadamente à cooperação a nível internacional entre as autoridades de aplicação da 
lei; entende que a luta contra os passadores e os traficantes de seres humanos deve ser 
conduzida em conjunto com as duas partes e com o apoio, entre outros, da Europol;

19. Insta a UE e as nações africanas a trabalharem em conjunto na criação de uma 
campanha de informação eficaz e abrangente sobre os riscos e perigos do tráfico de 
seres humanos e da introdução clandestina de migrantes, destinada a evitar que as 
pessoas coloquem as suas vidas em risco para entrar na UE de forma irregular;

20. Assinala que a falta de serviços de registo civil fiáveis em determinados Estados 
africanos priva inúmeros cidadãos de terem uma existência legal e, consequentemente, 
dos seus direitos civis, do acesso à expressão democrática e do direito de voto; sublinha 
que essa deficiência resulta em estatísticas demográficas sem qualquer fiabilidade ou 
pertinência;

21. Sublinha a necessidade de assegurar procedimentos de asilo justos e acessíveis para 
quem necessite de proteção internacional, tanto na UE como em países africanos; insta a 
UE a prestar assistência direta e indireta aos migrantes e refugiados perto dos 
alojamentos de onde fogem;

22. Observa que os países africanos acolhem uma grande proporção da totalidade dos 
refugiados e deslocados internos em todo o mundo, cuja situação de vulnerabilidade foi 
ainda mais exacerbada pela crise da COVID-19; apela à partilha da responsabilidade 
global pelos refugiados em consonância com o Pacto Global sobre Refugiados, 
nomeadamente através do aumento do apoio financeiro, da reinstalação e da criação de 
corredores humanitários, bem como da emissão de vistos humanitários;

23. Recorda a necessidade urgente de desenvolver vias seguras e legais para as pessoas que 
precisam de proteção, bem como de facilitar a emissão de vistos de trabalho de entrada 
na UE, correspondentes a vários níveis de competências e acompanhados de medidas de 
proteção social equivalentes às medidas de que beneficiam os cidadãos da UE; insta a 
UE e os seus Estados-Membros a aumentarem o seu contributo para as necessidades de 
reinstalação a nível mundial e a facilitarem o reagrupamento familiar de nacionais de 
países terceiros;

3 https://www.un.org/en/sections/issues-depth/population/index.html

https://www.un.org/en/sections/issues-depth/population/index.html
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24. Apela à UE e aos países africanos para que alarguem as vias de migração seguras e 
regulares entre a Europa e África, bem como a mobilidade regular no continente 
africano, por forma a reduzir as violações dos direitos humanos e as mortes em rotas de 
migração perigosas e maximizar os benefícios da migração, em consonância com o 
Pacto Global para Migrações Seguras, Ordeiras e Regulares; solicita à Comissão, neste 
contexto, que monitorize a cooperação em matéria de migração e assegure que esta não 
afeta a mobilidade interna em África;

25. Reitera a necessidade de criar uma entidade a nível europeu incumbida exclusivamente 
da realização de operações de busca e salvamento civis, com o objetivo de pôr fim à 
perda de vidas no mar;

26. Sublinha a importância de desenvolver uma política de migração verdadeiramente 
circular, que permita a trabalhadores qualificados e não qualificados beneficiar de um 
intercâmbio de conhecimentos profissionais, bem como da mobilidade entre a UE e 
África, permitindo o regresso dos migrantes aos países de origem e promovendo, assim, 
a captação de cérebros; recorda que a fuga de cérebros é um problema ao qual deve ser 
concedida a máxima atenção, de forma a conceber uma parceria estratégica com África 
que seja genuína e sustentável; apoia a priorização de pedidos elegíveis de autorização 
de trabalho de países de origem e de trânsito para a UE (por exemplo, através de 
embaixadas ou em linha) de forma a desincentivar os migrantes a recorrerem aos canais 
de migração irregular e aliviar a pressão sobre o sistema de migração e asilo;

27. Considera que a fragmentação das regulamentações nacionais em matéria de migração 
profissional na União, bem como a complexidade e o carácter fortemente burocrático 
dos procedimentos, desencorajam o recurso às vias de migração legal para a União; 
recomenda a criação de um procedimento europeu de candidatura, harmonizado e não 
burocrático, no âmbito da Parceria UE-África;

28. Apoia a digitalização e a modernização da administração pública dos países africanos, 
nomeadamente para desenvolver registos civis fiáveis, proporcionar bilhetes de 
identidade seguros e promover o intercâmbio de dados; salienta que todos os dados 
trocados devem ser sujeitos a legislação pertinente em matéria de proteção de dados e 
privacidade; exorta a UE a trabalhar em conjunto com as nações africanas, a fim de 
estabelecer normas mundiais de proteção de dados que, por seu lado, ajudarão a 
combater a criminalidade e a reforçar as economias de ambas as partes;

29. Sublinha os riscos da utilização incorreta destes sistemas por governos que instaurem 
ações penais contra opositores ou defensores dos direitos humanos; insiste em que estes 
dados não devem ser transferidos para países terceiros, incluindo a UE e os seus 
Estados-Membros, independentemente da forma dessa transferência, desde que exceda 
qualquer acordo internacional;

30. Regista a forte tónica na economia digital na nova estratégia UE-África; destaca que a 
pandemia de COVID-19 ilustra as vulnerabilidades de África, ligadas, entre outras 
causas, à fraca diversificação económica, à elevada dependência da exportação de 
matérias primas, à inexistência de cobertura universal de saúde, bem como à 
inexistência de acesso universal a energia, água e saneamento; questiona, à luz do que 
precede, a escolha dessa prioridade para a estratégia UE-África; reitera que, em especial 
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num contexto de restrições económicas, o desenvolvimento de tecnologias digitais não 
deve ter precedência sobre os desafios mais urgentes em África, designadamente as 
necessidades humanas básicas como o acesso a eletricidade, educação e saneamento; 
apoia uma agenda de digitalização na parceria UE-África que assegure a igualdade de 
acesso, utilização e criação de tecnologias digitais, para colmatar a clivagem digital, 
designadamente entre homens e mulheres;

31. Recorda que a luta contra o terrorismo é uma prioridade comum; convida a UE a 
prosseguir os seus esforços e a prestar uma assistência mais completa aos seus parceiros 
africanos nas regiões afetadas pelo terrorismo;

32. Congratula-se com o crescimento económico sustentado de África e observa que as 
nações africanas são centros de inovação, espírito empresarial e pequenas e médias 
empresas, o que lhes deverá permitir garantir um futuro digno aos seus jovens, a 
principal força motriz subjacente ao desenvolvimento do continente4, desencorajando, 
assim, os menores não acompanhados de partir, e cooperando na readmissão dos que 
são elegíveis para o regresso; insta a um investimento substancial no desenvolvimento 
humano das jovens gerações, assegurando-lhes o acesso a direitos fundamentais, 
incluindo a educação, a alimentação nutritiva, os cuidados de saúde, inclusive os 
cuidados de saúde sexual e reprodutiva, os serviços relacionados com os direitos e o 
respeito pelos direitos humanos; 

33. Salienta a importância do desenvolvimento de políticas sólidas para a igualdade de 
acesso a educação de qualidade, incluindo programas de aprendizagem de competências 
para todas as crianças, e a criação de oportunidades intersetoriais para o progresso 
social e o crescimento económico; realça que estas ações são essenciais para retirar as 
pessoas e a juventude da pobreza;

34. Congratula-se com os esforços envidados por alguns líderes africanos para desenvolver 
e fomentar legislação de combate à violência sexual e doméstica, ao assédio sexual, ao 
casamento infantil, à violação conjugal e a qualquer tipo de abuso, e salienta a 
necessidade de uma maior cooperação sobre estas questões; salienta que o 
empoderamento de mulheres e raparigas e a sua proteção do tráfico de seres humanos, 
da violência e da exploração devem constituir uma prioridade na nossa cooperação com 
as nações africanas; observa que esta prioridade pode ser apoiada pelo intercâmbio de 
melhores práticas e por iniciativas específicas da UE relativamente à educação e à saúde 
das mulheres e das raparigas; salienta que assegurar a igualdade, os direitos 
fundamentais e a liberdade das mulheres e das raparigas constitui um componente 
essencial da luta contra a criminalidade e do reforço da economia africana; 

35. Realça que uma perspetiva de género deve ser integrada na estratégia, além de medidas 
específicas e de um subsídio orçamental específico para os direitos das mulheres, 
incluindo organizações de juventude, feministas e dirigidas por mulheres; salienta que a 
estratégia deve garantir a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos, bem como a 
proteção e a promoção dos direitos da comunidade LGBTI;

36. Relembra que devem ser tomadas medidas específicas para proteger os migrantes da 

4 62 % da população da África Subsariana tem idade inferior a 25 anos 
https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf

https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf
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morte, do desaparecimento, da separação familiar e das violações dos seus direitos, 
incluindo o princípio da não repulsão e o superior interesse da criança;

37. Realça a importância de parcerias económicas entre empresas europeias e africanas, 
nomeadamente PME, para aumentar as oportunidades económicas em ambos os 
continentes.

38. Apela a que a segurança e os interesses tanto do continente africano como europeu 
sejam tidos em conta, incluindo através da participação direta das organizações da 
sociedade civil no processo da estratégia UE-África; reconhece as relações estreitas 
entre a resiliência, a segurança, a paz e a governação; realça a importância de centrar a 
atenção na segurança humana, combatendo as causas profundas do conflito e 
assegurando que qualquer envolvimento da UE seja sensível ao conflito e baseado nas 
necessidades e nas iniciativas das populações locais, em particular nas iniciativas da 
sociedade civil para a paz e a democracia.

39. Salienta a necessidade de dar prioridade aos sistemas de saúde pública de ambas as 
partes para garantir o acesso universal a sistemas de saúde, incluindo a investigação e o 
desenvolvimento da saúde mundial; 
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