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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Desenvolvimento, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Entende que uma política de imigração económica clara e bem definida pode constituir 
uma possível solução parcial, a curto prazo, para as carências do mercado de trabalho
decorrentes das mudanças demográficas verificadas na população da Europa; observa que
semelhante política não deve descurar a promoção e a valorização do potencial de mão-de-
obra no mercado nacional de trabalho (cidadãos residentes e imigrantes já estabelecidos);

2. Insta os Estados-Membros a instaurarem um processo justo e transparente para o acesso 
dos imigrantes aos empregos nos quais que ofereçam condições dignas de trabalho, de 
higiene e de segurança, bem como de possibilidade de contratação pelas empresas;

3. Sublinha que a imigração e a integração estão intimamente ligadas e que para que a 
imigração seja bem sucedida e que seja possível favorecer todas as partes interessadas, as 
estratégias migratórias devem ser acompanhadas de estratégias holísticas e 
pluridimensionais de integração;

4. Observa que, na sua maioria, os imigrantes, independentemente do seu estatuto oficial, 
residem nas cidades, as quais devem fazer frente a oportunidades e desafios relacionados 
com a imigração, sejam quais forem as competências e recursos disponíveis; entende que 
este facto deveria reflectir-se em todos os programas e políticas respeitantes à imigração e 
ao desenvolvimento, incluindo programas como AENEAS e EuropeAid;

5. Reconhece que o fenómeno da "fuga de cérebros", com a consequente redução dos 
recursos intelectuais, académicos e profissionais nos países terceiros devido à imigração 
para a UE, tem um impacto negativo no desenvolvimento geral destes países ao privá-los 
dos seus recursos profissionais; julga, não obstante, que deveria haver uma especial 
vigilância relativamente às agências que recrutam inescrupulosamente pessoal qualificado 
sob falsos pretextos; acolhe favoravelmente a proposta da Comissão de fomentar a 
imigração circular, onde os imigrantes vão e vêm entre o seu país de origem e o país de 
destino e, deste modo, podem pôr a experiência e os conhecimentos adquiridos à
disposição do seu país de origem; salienta que é necessário fazer acompanhar a imigração 
circular da adopção de medidas de integração destinadas aos imigrantes aquando da 
entrada e da saída do país; chama a atenção para o papel que devem desempenhar, nesse 
processo, a sociedade civil, as ONG e os parceiros sociais; considera que os Estados-
Membros que beneficiam da imigração deveriam igualmente contribuir para responder às 
necessidades dos países terceiros em matéria de formação; entende que é de importância 
vital que sejam adoptadas medidas destinadas a evitar a imigração forçada e, em 
particular, prevenir, controlar e reduzir o tráfico de seres humanos;

6. Acolhe, além disso, com satisfação as propostas da Comissão tendentes a estabelecer um 
diálogo sobre as questões das autorizações de residência e de trabalho, bem como a gestão 
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dos programas de mobilidade dos trabalhadores imigrantes, que devem conjugar a 
disponibilidade de qualificações dos imigrantes com as necessidades dos países em 
desenvolvimento;

7. Considera que o não reconhecimento ou o difícil reconhecimento de algumas qualificações 
técnicas e/ou académicas de profissionais oriundos de países terceiros pode dificultar a sua 
inserção em condições de igualdade nos mercados de trabalho dos Estados-Membros da 
UE; entende que os imigrantes deveriam ter acesso a programas de formação durante o 
período em que estejam empregados na UE, a fim de lhes permitir o desenvolvimento das 
suas habilitações profissionais;

8. Convida a Comissão a estabelecer, o mais cedo possível, um diálogo com os governos dos 
países de origem, a fim de elaborar normas equilibradas e prever uma assistência técnica e 
financeira que permitam a imigração e possibilitem o desenvolvimento da experiência 
profissional; incita-a, no contexto desse diálogo, a intensificar o desenvolvimento de 
medidas específicas, em cooperação com os países em questão, nos sectores 
particularmente afectados pela fuga de cérebros (como, por exemplo, os cuidados de 
saúde, a educação e a formação); insta, por conseguinte, a Comissão a desenvolver 
programas dirigidos especificamente para cada país, susceptíveis de trazerem de volta aos 
países em desenvolvimento o capital humano, financeiro, económico e social a fim de
reforçar o desenvolvimento democrático, bem como o respeito e o cumprimento dos 
valores fundamentais;

9. Assinala que os imigrantes podem contribuir de forma significativa para o 
desenvolvimento dos seus países de origem pela experiência que adquiriram com o seu 
trabalho ou os seus estudos na União Europeia, embora reconheça que deve ser oferecida 
a cada imigrante a possibilidade de escolher livremente se, e de que forma, pretende 
contribuir para o desenvolvimento do seu país de origem;

10. Considera que as remessas de dinheiro constituem fluxos financeiros extremamente 
importantes para os países em desenvolvimento e acolhe favoravelmente as propostas da 
Comissão tendo em vista simplificar e tornar menos onerosas as transferências, bem como 
oferecer a possibilidade, aos imigrantes que o desejem, de utilizarem parte das suas 
remessas para uma forma qualquer de investimento que fomente o desenvolvimento do 
seu país de origem;

11. Acolhe com satisfação a proposta da Comissão de estudar a adopção de medidas relativas 
à transferência dos direitos à pensão, ao reconhecimento das qualificações e à colocação 
em prática de mecanismos susceptíveis de facilitar a mobilidade dos investigadores e 
outros profissionais, a fim de permitir-lhes, se assim o desejarem, o retorno ao país de 
origem e uma reinserção bem sucedida;

12. Espera que a Comissão, aquando da adopção de medidas contra o tráfico organizado de 
seres humanos, em vez de criminalizar as vítimas, concentre os seus esforços na punição 
dos culpados; faz notar que muitas mulheres que são vítimas do tráfico de seres humanos 
não têm acesso à protecção jurídica nem social; exorta os Estados-Membros a 
concederem a essas mulheres a possibilidade de obter autorizações de residência de longa 
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duração;

13. Chama a atenção para o facto de os trabalhadores imigrantes estarem a ser cada vez mais 
explorados e incita os Estados-Membros a assegurarem a aplicação das disposições de 
direito comunitário e de direito interno em matéria de emprego e a fornecerem a todos os 
trabalhadores imigrantes uma protecção jurídica e civil contra os abusos e a exploração;

14. Assinala a importância de que a investigação e formação efectuadas no interior da UE por 
imigrantes de países em desenvolvimento seja acompanhada pela criação de condições 
para jovens empresários, para que exista maior motivação para investir nos seus países de 
origem, com o objectivo de garantir que as remessas de dinheiro tenham um maior 
proveito na sua aplicação;

15. Reconhece a importância do papel das PME na criação de emprego e na sua contribuição 
para o desenvolvimento; exorta a Comissão a desenvolver, em colaboração com o Banco 
Europeu de Investimento, programas que promovam um maior investimento por parte dos 
imigrantes nesta forma de empresas;

16. Reconhece que é fundamental incentivar os jovens a manterem uma relação com o seu 
país de origem e permitir-lhes, se assim o desejarem, assumir um compromisso para com o 
desenvolvimento desse país; convida a Comissão e os Estados-Membros a lançarem vários 
programas de intercâmbio de jovens, a tomarem iniciativas no âmbito do Sétimo Programa 
em matéria de investigação e a promoverem o estabelecimento de relações culturais e 
educacionais mais estreitas com os países terceiros em questão, mediante o reforço da 
cooperação entre os estabelecimentos de ensino da União Europeia e os dos países em 
desenvolvimento; bem como a apoiarem as medidas de reinserção;

17. Reconhece, por outro lado, a necessidade de rever, com base nos mais recentes dados, as 
medidas que impedem a livre circulação dos trabalhadores imigrantes dos novos 
Estados-Membros, de modo a permitir uma melhor valorização da mão-de-obra disponível 
na UE;

18. Convida a Comissão a promover e aprofundar, em conjunto com os Estados-Membros,
programas de intercâmbio para estudantes e jovens licenciados dos países em 
desenvolvimento que, a exemplo dos programas Erasmus, Erasmus-Mundus, Comenius, 
Sócrates e Leonardo Da Vinci (que obtiveram resultados bastante positivos), poderão 
contribuir para a realização dos objectivos da imigração temporária bem como favorecer a 
transferência de boas práticas e ensinamentos para os seus países de origem;

19. Convida a Comissão e os Estados-Membros a melhorarem o aspecto da contribuição não 
financeira e socioprofissional do desenvolvimento, ajudando os países a delinearem as suas 
diásporas e a estabelecerem vínculos com as mesmas, procedendo à avaliação do papel a 
ser desempenhado pelos jovens, melhorando a integração e a cidadania, e estabelecendo
vínculos entre os agentes interessados no âmbito da imigração económica, como as 
organizações não governamentais e os parceiros sociais nos países de origem e de 
acolhimento.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A União Europeia confronta-se com grandes desafios, sendo que as mudanças democráticas 
representam um dos desafios mais importantes. Em virtude do envelhecimento da população, a 
UE não vai poder, num futuro muito próximo, satisfazer as solicitações do seu mercado de 
trabalho, pelo que é necessário desenvolver estratégias e políticas claras e bem definidas 
susceptíveis de impedirem ou, pelo menos, mitigarem as consequências económicas e sociais 
negativas deste fenómeno. 

Uma das possíveis formas para responder às exigências do mercado de trabalho comunitário é
a migração económica, que inclui a migração dos países em desenvolvimento para a União 
Europeia. Embora a política de migração tenha sido sempre da competência dos Estados-
Membros, está na altura de responder aos desafios que se vão colocando a nível comunitário. 

Contudo, convém assinalar que a migração económica pode apenas constituir uma solução 
temporária, devendo trazer benefícios não só para a UE como para os países de origem dos 
emigrantes. 

A fim de reduzir os efeitos nocivos da fuga de cérebros nos países de origem dos migrantes e
ajudar esses países a utilizarem de forma eficaz os benefícios consideráveis obtidos dos 
migrantes que regressam ao seu país, a União Europeia deveria fomentar várias medidas, 
incluindo a migração circular e relações mais estreitas com a diáspora, bem como a promoção 
de programas de intercâmbio de jovens no domínio cultural e educacional.
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