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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre desenvolvimento e migração
(2005/2244(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao 
Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões intitulada “Migração e 
desenvolvimento : algumas orientações concretas" (COM(2005)0390);

– Tendo em conta a proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a 
normas e procedimentos comuns nos Estados-Membros para o regresso de nacionais de 
países terceiros em situação irregular (COM(2005)0391);

– Tendo em conta as Comunicações da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu 
intituladas “Acções prioritárias para dar resposta aos desafios da migração - Primeira 
etapa do processo de acompanhamento de Hampton Court" (COM(2005)0621); " 
Estratégia de acção da UE relativa à escassez de recursos humanos no sector da saúde nos 
países em desenvolvimento " (COM(2005)0642) e " Programa temático de cooperação 
com os países terceiros nos domínios da migração e do asilo" (COM(2006)0026),

– Tendo em conta as últimas conclusões da presidência do Conselho Europeu de 15 e 16 de 
Dezembro de 2005, nomeadamente, a ”Abordagem global das migrações”,

– Tendo em conta as Resoluções A/RES/58/208, A/RES/59/241 e A/RES/60/205 da 
Assembleia Geral das Nações Unidas que consagra a sua 61ª sessão de 2006 ao diálogo 
de Alto Nível sobre migração internacional e desenvolvimento, 

– Tendo em conta o Acordo de Parceria entre os Estados de África, das Caraíbas e do 
Pacífico (ACP) e a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros, assinado em 
Cotonu, em 23 de Junho de 2000 (Acordo de Cotonu)1, e alterado no Luxemburgo, em 25 
de Junho de 20052, nomeadamente o artigo 13º sobre migração,

– Tendo em conta a Decisão nº 4/2005 do Conselho de Ministros ACP-CE, de 13 de Abril 
de 2005, relativa à afectação da reserva da dotação do nono Fundo Europeu de 
Desenvolvimento consagrada ao desenvolvimento a longo prazo3,

– Tendo em conta o relatório do Secretário-Geral das Nações Unidas intitulado "Estudo 
mundial sobre o papel das mulheres no desenvolvimento, 2004: as mulheres e a migração 
internacional", A/59/287/Add.1,

  
1 JO L 317 de 15.12.2000, p. 3.
2 JO L 287 de 28.10.2005, p. 4.
3 JO L 164 de 24.6.2005, p. 46.
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– Tendo em conta o relatório do Banco Mundial intitulado "Global Economic Prospects
2006: Economic Implications of Remittances and Migration"1,

– Tendo em conta o relatório de Outubro de 2005 da Comissão mundial sobre as migrações 
internacionais intitulado "migrações num mundo interligado: novas perspectivas de 
acção"2,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, nomeadamente os 
artigos 18º, 19º e 21º,

– Tendo em conta os compromissos subscritos pelos Estados-Membros em 2005,  
nomeadamente:

– que a União Europeia e os seus Estados-Membros atinjam até 2015 o objectivo fixado 
pela Organização das Nações Unidas de afectação de  0,7% do respectivo rendimento 
nacional bruto, passando deste modo a contribuição da União para os objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio de 33 mil milhões de euros em 2003 para mais de 84 mil 
milhões de euros em 2015 (conclusões da Presidência do Conselho Europeu de 
Bruxelas de 16 e 17 de Junho de 2005),

– que a União Europeia e outros dadores aumentem para o dobro o montante da ajuda 
destinada a África, passando o montante da ajuda pública ao desenvolvimento para 25 
mil milhões USD em 20103 (comunicado do G8 de 8 de Julho de 2005 em 
Gleneagles),

– Tendo em conta  a declaração conjunta do Conselho e dos representantes dos Governos 
dos Estados-Membros reunidos no âmbito do Conselho, do Parlamento Europeu e da 
Comissão sobre a política de desenvolvimento da União Europeia intitulada "O consenso 
europeu sobre o desenvolvimento", de 20 de Dezembro de 2005, que fixa o quadro geral 
de acção da Comunidade em matéria de desenvolvimento,

– Tendo em conta as suas resoluções de 17 de Novembro de 2005 sobre uma estratégia de 
desenvolvimento para a África4, de 15 de Novembro de 2005 sobre a dimensão social da 
globalização5, de 26 de Outubro de 2005 sobre uma abordagem da União Europeia em 
matéria de migração económica6, de 9 de Junho de 2005 sobre as relações entre 
imigração legal e ilegal e a integração dos migrantes7 e de 12 de Abril de 2005 sobre o 
papel da União Europeia na realização dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio 
(ODM)8,

  
1 http://www.worldbank.org/globaloutlook
2 www.gci.org, Outubro de 2005.
3 Relativamente aos níveis de 2004, equivale ao dobro da ajuda
4 Textos aprovados, 17.11.2005, P6_TA(2005)0445.
5 Textos aprovados, 15.11.2005, P6_TA(2005)0427.
6 Textos aprovados, 26.10.2005, P6_TA(2005)0408.
7 Textos aprovados, 9.6.2005, P6_TA(2005)0235
8 JO C 33 de 9.2.2006, p. 311.
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– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento e os pareceres da Comissão 
dos Assuntos Externos, da Comissão do Emprego e Assuntos Sociais, da Comissão das 
Liberdades Cívicas, da Justiça e Assuntos Internos e da Comissão dos Direitos da Mulher 
e da Igualdade dos Géneros (A6-0000/2006),

A. Considerando que dos 175 milhões de migrantes (3% da população mundial), 40% vivem 
nos países em desenvolvimento,

B. Considerando que a mobilização da comunidade internacional tarda a traduzir-se em 
acções concretas de envergadura,

C. Considerando que o mero aumento da ajuda pública ao desenvolvimento não é resposta 
suficiente à questão da relação entre migração e desenvolvimento,

D. Considerando que para os países do Sul, as migrações são sinónimo de partida de 
cidadãos com melhor formação ou espírito empreendedor e que a "fuga de cérebros" 
compromete a prestação e a qualidade dos serviços essenciais, como a saúde ou a 
educação,

E. Considerando que a migração circular, que permita a circulação, nos dois sentidos, entre 
os países de origem e de destino, oferece oportunidades essenciais para o 
desenvolvimento dos países de acolhimento e de origem,

F. Considerando que, em 2005, a nível mundial, o número de refugiados ascendia a cerca de 
9,2 milhões e o número de deslocados a nível interno a 25 milhões, metade dos quais em 
África, os quais não beneficiam de qualquer forma de protecção à escala internacional, o 
que instaura uma hierarquização intolerável das vítimas,

G. Considerando que, em geral, os migrantes, vítimas de discriminação e de precarização 
social, continuam a ser um grupo insuficientemente protegido pela comunidade 
internacional e pelas legislações nacionais,

H. Considerando que a Convenção Internacional sobre a Protecção dos Direitos dos 
Migrantes não foi ratificada por nenhum  Estado-Membro,

I. Considerando que, desde 1999, a União Europeia consagrou ao objectivo da integração 
somente 15 milhões de euros, ou seja 0,5 euros por imigrante,

J. Considerando que cerca de metade dos migrantes internacionais são mulheres e que as 
políticas de migração não têm em conta o seu papel específico,

1. Está convicto de que a União Europeia deve desempenhar um papel essencial para fazer 
das migrações uma alavanca de desenvolvimento;

2. Sublinha que a União deve dar uma resposta política, que seja centrada prioritariamente 
em África e nas migrações Sul-Sul, à questão da relação entre desenvolvimento e 
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migração; Solicita que a questão das migrações seja colocada no topo das prioridades da 
agenda e do diálogo político entre a Europa e a África e apoia a organização de uma 
cimeira  Europa-África para encontrar uma resposta política comum;

3. Sublinha que o aumento da ajuda ao desenvolvimento é uma condição necessária, mas 
não suficiente, para fazer das migrações uma alavanca de desenvolvimento; insta a União 
Europeia e  os Estados-Membros a respeitarem os compromissos políticos assumidos em 
2005;

4. Recomenda que as migrações e o seu impacto no desenvolvimento sejam tidos em conta 
de maneira transversal no conjunto das reflexões e das acções tendo em vista a realização 
dos ODM;

5. Considera que o co-desenvolvimento, que consiste em reconhecer e apoiar o papel das 
diásporas ao serviço do desenvolvimento dos países de origem, deve ser integralmente 
reconhecido a nível europeu;

6. Sublinha que para que as migrações sejam uma alavanca de desenvolvimento, a União se
deve dotar de dois instrumentos prioritários:
- um fundo específico, dotado de uma gestão suficientemente flexível e reactiva que 

permita em especial financiar acções de co-desenvolvimento,
- um fundo de garantia para assegurar a perenidade dos micro-projectos de migrantes e 

maximizar o seu impacto sobre o desenvolvimento;

7. Considera que o programa AENEAS, tal como o programa que lhe sucederá em 2007, 
deve ser colocado ao serviço de uma estratégia de desenvolvimento, nomeadamente 
através do financiamento de acções de co-desenvolvimento;

8. Propõe planos de desenvolvimento regionais integrados, centrados nas principais zonas 
de emigração africana, para financiar:
- a instalação de infra-estruturas (água potável, electricidade, centro de saúde, escola, 

estradas…)
- parte dos custos de funcionamento através de um apoio orçamental específico;

9. Solicita à Comissão, aos Estados-Membros e às instituições financeiras nacionais e 
internacionais que apliquem políticas que visem:
- favorecer e facilitar as transferências de fundos dos migrantes, tornando-as menos 

onerosas, mais rápidas e mais seguras;
- alargar o acesso dos migrantes aos serviços financeiros;
- canalizar as remessas dos fundos dos migrantes para o investimento produtivo, 

facilitando o acesso ao crédito por parte das micro-sociedades e das PME e 
examinando as possibilidades de oferta de  produtos financeiros inovadores com 
destino às diásporas, tais como o "plano de poupança desenvolvimento";

10. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que desenvolvam programas com vista  a 
mobilizar as elites qualificadas das diásporas para o desenvolvimento, assumindo a 
diferença dos salários dos migrantes altamente qualificados dispostos a regressar ao país 
de origem ou instaurando sistemas de "cátedra dupla" para o pessoal do sector público do 
Sul (docentes, investigadores, médicos); solicita à Comissão que elabore um estudo sobre 
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as experiências de “cátedra dupla” realizadas nos  Estados-Membros;

11. Solicita à União Europeia e  aos Estados-Membros que incentivem a migração circular ou 
pendular:
- aplicando, de acordo com os países de origem, políticas e programas de migração 

temporária, por exemplo, concedendo a determinados grupos vistos de entrada 
múltiplos;

- sistematizando a transferência das prestações de reforma e do conjunto das prestações 
sociais entre países de origem e de destino;

12. Solicita à União que integre de forma concreta a promoção do trabalho decente na agenda 
europeia em matéria de desenvolvimento e, nomeadamente:
- a inclusão de cláusulas de respeito das normas fundamentais do trabalho em todos os 

acordos bilaterais assinados pela União ou pelos seus  Estados-Membros;
- a instauração de um instrumento de controlo ("observadores bilaterais");
- a promoção do trabalho decente como elemento fundamental de um nono ODM;

13. Solicita à União Europeia e  aos Estados-Membros que estabeleçam políticas com vista a 
limitar as repercussões económicas e sociais negativas da fuga de cérebros nos países do 
Sul:
- reorientando a formação para os sectores caracterizados pela escassez de mão-de-obra;
- financiando programas de co-investimento entre parceiros do Norte e do Sul 

destinados aos países e sectores particularmente afectados pela fuga de cérebros;

14. Recomenda a adopção de um "código europeu de boa conduta", bem como de códigos 
nacionais nos  Estados-Membros, para enquadrar os recrutamentos;

15. Sublinha que a "circulação" de cérebros constitui um desafio essencial para reforçar a 
contribuição positiva das migrações para o desenvolvimento; recomenda à Comissão e  
aos Estados-Membros que se comprometam de forma resoluta nesta via propondo 
medidas que visem:
- promover regressos temporários e virtuais, com base nas experiências actualmente 

levadas a cabo na União
- incentivar as parcerias institucionais entre organismos dos PVD e  dos Estados-

Membros da União Europeia (institutos de investigação, universidades, hospitais);

16. Solicita que seja concedida maior atenção ao papel específico das mulheres nas 
migrações e no desenvolvimento e, nomeadamente, que:
- a dimensão do género seja integrada em todos os programas de desenvolvimento ou de 

co-desenvolvimento relacionados com a questão das migrações,
- as mulheres e as associações femininas sejam o alvo privilegiado das medidas 

tendentes a responsabilizar a diáspora e a apoiar financeiramente os seus projectos;

17. Considera que a parceria ACP-UE oferece um quadro privilegiado para propor respostas 
comuns à questão das migrações; convida a Comissão a inscrever nas negociações em 
curso sobre os APE, ou eventuais negociações de acordos de readmissão, os seguintes 
objectivos:
- igualdade de tratamento em matéria de segurança social para os nacionais ACP, que já 

está prevista na Convenção de Lomé mas que continua a ser letra morta;
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- melhoria do acesso a vistos de curta duração para os nacionais dos países ACP;
- organização de um programa de informação nos países ACP destinado aos candidatos 

à migração na União;

18. Congratula-se com a criação da Facilidade ACP-UE sobre as migrações até ao fim 2006; 
convida, todavia, a Comissão a clarificar os seus objectivos e garantir que este 
instrumento não seja desviado do seu objectivo de desenvolvimento;

19. Convida a Comissão a propor medidas que se destinem a reforçar as capacidades dos 
Estados do Sul em termos de gestão de uma política migratória autónoma no âmbito do 
Fundo Europeu para as Migrações ou da Facilidade ACP-UE;

20. Sublinha que a União Africana e as organizações regionais africanas podem desempenhar 
um papel considerável de canalização da migração económica em África, por exemplo 
através de acordos bilaterais e multilaterais, que integrem cláusulas de respeito dos 
direitos do Homem e das normas da OIT, e considera que a União Europeia deve apoiar 
as iniciativas neste sentido;

21. Solicita à Comissão que estude, juntamente com os países interessados, programas de 
acção de que beneficiem os migrantes, nos "pólos migratórios" e nas zonas de trânsito 
identificados, especificamente destinados às camadas mais vulneráveis (mulheres, 
menores isolados) das populações migrantes;

22. Insta a União a apoiar as iniciativas do ACNUR para que a comunidade internacional 
clarifique as noções de refugiado político, económico e ambiental e proporcione a cada 
categoria uma protecção e uma assistência adaptadas; insiste para que a protecção 
prevista pela Convenção de 1951 relativa ao Estatuto dos Refugiados seja tornada 
extensiva aos deslocados;

23. Sublinha que os migrantes são uma riqueza para os países de acolhimento e insiste para 
que este papel seja mais bem reconhecido e reforçado;

24. Convida a União Europeia e os Estados-Membros a não apreenderem a questão da 
migração nas suas relações com os países terceiros como um prolongamento das suas 
políticas migratórias restritivas; pronuncia-se contra qualquer "externalização" da política 
migratória da União e dos Estados-Membros que consiste em lançar sobre os países do 
Sul a responsabilidade sobre as questões da migração;

25. Exorta o conjunto  dos Estados-Membros da União a ratificar a Convenção Internacional 
sobre a Protecção dos Direitos dos Migrantes e a respeitar plenamente os seus 
compromissos internacionais em matéria de protecção dos migrantes e das suas famílias;

26. Solicita à União e aos Estados-Membros que tomem medidas no sentido de "aproximar o 
estatuto" dos estrangeiros instalados na União Europeia do dos cidadãos dos 
Estados-Membros, proporcionando-lhes um nível máximo de segurança jurídica, para 
avançar no sentido do objectivo de concessão de uma cidadania europeia aos nacionais de 
países terceiros;

27. Sugere à Comissão e ao Conselho que o combate ao tráfego dos seres humanos associado 
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às migrações seja considerado uma prioridade da União Europeia e que disponibilizem os 
recursos financeiros necessários para o efeito;

28. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
aos Governos dos Estados-Membros da UE e dos países ACP, ao Conselho ACP-UE e à 
Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O presente relatório de iniciativa tem por objectivo analisar a relação existente entre as 
migrações internacionais e o desenvolvimento por forma a formular recomendações para a 
política de cooperação e desenvolvimento da União Europeia.

No início do século XXI, o número de migrantes no Mundo ascende a 175 milhões (3% da 
população mundial). Este número quase triplicou em 40 anos. 
40% dos migrantes vivem nos países em desenvolvimento.

As motivações dos migrantes são diversas,  mas a demografia e a pobreza continuam a ser os 
principais factores da migração. A história dos povos, os laços culturais, a proximidade 
linguística ou os regimes anti-democráticos são igualmente factores importantes da dinâmica 
migratória.
A União Europeia deve assumir um papel fundamental para que a migração seja uma alavanca 
de desenvolvimento. O presente relatório foi elaborado para servir de base para instaurar os 
instrumentos necessários à concretização deste objectivo. 
Não se trata, contudo de um relatório exaustivo, por duas razões:
- Não tem por objecto pronunciar-se sobre a política migratória da UE e dos seus 

Estados-Membros.
- Não pretende esgotar todas as vertentes da própria dimensão do desenvolvimento, devendo 

algumas reflexões ou recomendações, que são formuladas apenas superficialmente, ser 
desenvolvidas numa fase posterior.

I) A questão das migrações: um desafio para a política de cooperação da UE

A - uma nova abordagem

A política migratória da União assenta numa dupla ilusão: 
Ilusão de que podemos tornar as fronteiras estanques
A UE e os seus Estados-Membros abordam a questão das migrações nas suas relações com os 
países terceiros como sendo um prolongamento das suas políticas migratórias restritivas, o que 
se traduz numa visão principalmente defensiva e de segurança, que leva a imputar aos Estados 
do Sul toda a responsabilidade na matéria ("externalização" da nossa política migratória).
Esta questão não se integra no âmbito do presente relatório. Todavia, o relator gostaria de 
sublinhar que só invertendo esta lógica a UE poderá participar activamente nos desafios da 
migração e do desenvolvimento.
Ilusão de que as migrações se explicam  unicamente pela pobreza
Contrariando todas as ideias preconcebidas, o desenvolvimento provoca numa primeira fase não 
um abrandamento mas uma intensificação das migrações. Por conseguinte, só por si, o aumento 
da ajuda não é a única resposta possível. É uma condição necessária, mas não suficiente. 

Por conseguinte, a abordagem da União Europeia deve ser revista, devendo assentar em 
instrumentos inovadores que visem reconhecer e promover o papel dos migrantes na luta contra 
a pobreza e no desenvolvimento. Importa passar de uma lógica de intervenção no sentido de 
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"fomentar o desenvolvimento para reduzir a migração" para "uma melhor gestão da migração 
para fomentar o desenvolvimento". Deve ser assegurada uma maior concentração da intervenção 
em África e no que respeita à migração Sul-Sul. 

Sob o impulso do Presidente da Comissão Africana, A. Konaré, a UA considerou a migração 
como um tema essencial da sua acção. A UE deve colocar a questão da migração no topo das 
prioridades da sua agenda e do diálogo político entre a Europa e a África.

B - Novos instrumentos
Nos últimos meses, a União procedeu a uma análise relevante sobre a questão das migrações e 
do desenvolvimento. Todavia, até à data, não dispõe de instrumentos que estejam adaptados para 
concretizar os seus objectivos. 

1 – Condição prévia:
Respeitar os compromissos políticos assumidos em 2005 pela UE em matéria de ajuda ao 
desenvolvimento (0,7% do PNB até 2015, duplicar a ajuda destinada a  África até 2010). 

2 - Dois objectivos:
a) Integrar a questão das migrações e o seu impacto no desenvolvimento nos ODM
Na realidade, a questão das migrações está subjacente a todos os ODM, mas não é 
explicitamente mencionada em nenhum desses Objectivos.
b) Colocar as migrações no centro da parceria ACP-UE
As iniciativas relativas às migrações devem ser integradas nas negociações em curso sobre os 
APE com base no artigo 13º do Acordo de Cotonu.
A facilidade ACP-UE sobre as migrações que será criada até ao fim de 2006, com uma dotação 
de 25 milhões de euros, deve permitir reforçar as capacidades dos países ACP no domínio das 
migrações. 

3 - Dois instrumentos prioritários:
a) Um fundo específico dotado de uma gestão suficientemente flexível e reactiva para financiar 
acções de co-desenvolvimento.
Actualmente, a UE dispõe do programa AENEAS, que se concentra principalmente em acções 
de protecção das fronteiras e na realização de estudos por vezes de interesse duvidoso. Este 
programa, bem como o que lhe sucederá em 2007, deve ser efectivamente colocado ao serviço de 
uma estratégia de reforço da contribuição das migrações para o desenvolvimento, nomeadamente 
mediante o financiamento de micro-projectos de co-desenvolvimento.

b) Um fundo de garantia para assegurar a perenidade dos micro-projectos de migrantes e 
maximizar o seu impacto sobre o desenvolvimento.
Esta questão da garantia é fundamental. Este instrumento, inexistente em todos os dispositivos 
actuais, é necessário para permitir ascender a um nível superior e assegurar o desenvolvimento 
das actividades das micro-empresas, bem como a criação de PME.

II) Os migrantes ao serviço do desenvolvimento do país de origem

A - Promover o co-desenvolvimento e assegurar a sua integração nos textos europeus
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O co-desenvolvimento é definido como sendo a valorização do potencial, que representam as 
comunidades de migrantes estabelecidas nos países ricos, ao serviço do desenvolvimento dos 
respectivos países de origem e tem por vocação transformar as migrações em alavanca de 
desenvolvimento graças ao espírito de entreajuda dos povos. 

B - Favorecer as transferências de fundos
As remessas de fundos para os países de origem (232 mil milhões de dólares em 2005, dos quais, 
167 mil milhões destinados aos PVE) ultrapassam largamente a APD, mesmo não tendo em 
conta as transferências informais que estão, estimadas, no mínimo, em 50% do valor declarado. 
Na maioria, estes fundos destinam-se ao consumo das famílias, frequentemente para impedir que 
sejam vítimas da fome, sendo somente uma parte reduzida destinada ao financiamento de 
investimentos. A política da UE deve maximizar a contribuição dos migrantes para o 
desenvolvimento dos respectivos países de origem e, nomeadamente:
- Favorecer e facilitar as transferências de fundos dos migrantes;
- Alargar o acesso dos migrantes aos serviços financeiros;
- Canalizar as remessas dos fundos dos migrantes para o investimento produtivo.

C - Prevenir a fuga de cérebros e atenuar o seu impacto negativo sobre o desenvolvimento.
Para numerosos países do Sul, as migrações são sinónimo de partida de cidadãos com melhor 
formação ou espírito empreendedor.  Esta "fuga de cérebros" subtrai receitas aos Estados do Sul, 
impedindo-os de recuperar o investimento feito para assegurar a formação dessas pessoas.
Esta situação é mais grave ainda no caso dos profissionais dos sectores da saúde ou da educação, 
na medida em que a migração compromete a prestação e a qualidade dos serviços essenciais nos 
países do Sul. A gravidade da crise dos sistemas de saúde africanos exige uma resposta urgente e 
específica, devendo no Sul ser adoptadas estratégias que visem "formar e reter" os profissionais 
desta área.
No Norte, devem ser adoptadas medidas para que o recrutamento de trabalhadores do Sul seja 
enquadrado por "códigos de boa conduta" europeus e nacionais.
O objectivo prioritário consistirá em favorecer a "circulação" dos cérebros para compensar as 
incidências negativas da "fuga". Uma das pistas mais prometedoras neste sentido será a 
instauração de cátedras duplas que devem permitir que investigadores, docentes e profissionais 
de saúde do Sul exerçam funções, a tempo parcial, em estabelecimentos dos respectivos países 
de origem.

D - Adaptar a política migratória às exigências do desenvolvimento
O objectivo será incentivar as migrações circulares ou "pendulares", que terão uma contribuição 
mais significativa para o desenvolvimento dos países de acolhimento e de origem.

III) Agir sobre as migrações Sul-Sul

A - Reforçar as capacidades dos Estados do Sul no domínio da gestão da própria política 
migratória
Deve ser reconhecido aos países do Sul o direito de aplicarem políticas migratórias autónomas, 
que não sejam instrumentos da política migratória ditada pelo Norte e ser apoiadas as 
capacidades dos Estados na matéria.
B - Apoiar as iniciativas das organizações regionais
Nos espaços de livre circulação oficial (tipo CEDEAO), é necessário pagar para atravessar uma 
fronteira internacional. A UA e as organizações regionais africanas podem desempenhar um 
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papel de primeiro plano na canalização da migração económica em África, por exemplo através 
de acordos bilaterais e multilaterais que integrem cláusulas de respeito dos direitos do Homem e 
das normas da OIT.
C - Lançar "mini-planos Marshall" regionais nas principais zonas de emigração em África
A luta contra a imigração clandestina poderá ser mais eficaz no âmbito de uma abordagem 
regional integrada, orientada para algumas zonas-chave.

D - Levar a cabo acções orientadas para os pólos migratórios e as zonas de trânsito de 
migrantes

Afigura-se útil identificar "pólos migratórios", dado que são também espaços onde é possível 
intervir. Os pólos migratórios podem ser definidos como espaços de convergência e de 
divergência dos fluxos de migrantes voluntários. Trata-se de Estados (Gabão, Nigéria, Costa do 
Marfim, África do Sul e Líbia), ou de grandes cidades (Dacar, Acra, Cotonu, Douala, Nairobi…) 
que possuem meios de transporte e de comunicação modernos, espaços de acolhimento, de 
partida ou de trânsito no âmbito da "emergência" de uma rota migratória muito activa (espaço 
Norte do Sahel).
Estas acções destinar-se-iam a apoiar as camadas mais vulneráveis (mulheres, menores isolados) 
das populações de migrantes, a fim de as ajudar a adquirir autonomia e a assegurar a respectiva 
realização profissional que não implique uma mobilidade.

E – Melhor consideração do papel específico das mulheres nas migrações e no 
desenvolvimento
O papel específico da mulher é objecto de pouca ou nenhuma consideração nas políticas de 
migração. No entanto, cerca da metade dos migrantes internacionais (48,6%) são mulheres. 
Numerosos estudos demonstraram que o apoio a projectos realizados por mulheres se traduz 
numa óptima contribuição para o desenvolvimento. Os programas devem, nomeadamente, apoiar 
os bancos de aldeias e as associações femininas de poupança que deram provas da sua 
contribuição para o desenvolvimento.
F - Investir na educação e na formação
Desde há vários anos, o Parlamento recomenda que 20% dos fundos de desenvolvimento da UE 
sejam consagrados a objectivos de educação e de saúde de base. Contudo, está-se actualmente 
muito aquém deste objectivo…. Note-se que, para os países ACP, a dotação do FED destinada à 
educação e à saúde (4,98% em 2004) é muito inferior a este montante de referência.

G - Promover o "trabalho decente"
A UE , enquanto actor mundial, deveria ser um dos principais defensores de uma agenda para 
um trabalho decente e uma pensão decente para todos. O "trabalho decente" representa um duplo 
desafio para as migrações:
- no Norte, na medida em que os países ricos devem oferecer um trabalho decente a todos;
- no Sul, na medida em que uma parceria para o desenvolvimento centrado no trabalho 

decente permitiria assegurar uma intervenção a montante das migrações.

IV)O problema específico dos refugiados e dos "deslocados"

A – Os "deslocados": vítimas esquecidas de crises esquecidas…
Em 2005, a nível mundial, o número de refugiados ascendia a cerca de 9,2 milhões e o número 
de deslocados dentro do próprio país, por causa da guerra ou de perseguições, ascendia a 25 
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milhões, metade dos quais em África. Milhões de civis são forçados a abandonar os seus lares na 
sequência cataclismos, secas, situações de crise associadas à desflorestação e à desertificação, 
podendo o seu número atingir 50 milhões nos próximos anos.
O regime actual de protecção dos refugiados não permite prestar assistência a estas populações, o 
que instaura uma hierarquia das vítimas intolerável. Sem mandato para o efeito, além da sua 
acção junto do 9,2 milhões de refugiados, o ACNUR ajuda 5,6 milhões de deslocados.
A UE deve apoiar a sua acção e exercer pressão para que a comunidade internacional clarifique 
as noções de refugiado político, económico e ambiental e ofereça a cada categoria protecção e 
assistência adaptadas.
No imediato, urge estender aos "deslocados" a protecção prevista pela Convenção de 1951 
relativa ao Estatuto dos Refugiados.

B - Apoiar as operações de repatriamento e de reinstalação voluntária dos refugiados e 
deslocados em parceria com o ACNUR e os países ou organizações regionais competentes.

V) Migrações, dignidade e direitos humanos

Os migrantes são as primeiras vítimas de uma precarização que assenta em dois fundamentos: as 
desigualdades sociais e as discriminações, as desigualdades entre países e a dominação do Sul 
pelo Norte.

A - Proteger os direitos dos migrantes
Nenhum Estado europeu ratificou o instrumento mais completo relativo aos direitos dos 
trabalhadores migrantes: a Convenção Internacional sobre a Protecção dos Direitos dos 
Migrantes, adoptada em 18 de Dezembro de 1990 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, 
que entrou em vigor em 1 de Julho de 2003. Esta ratificação deve ser assegurada sem mais 
tardar.

B - Favorecer a integração dos migrantes
Basta apontar um número, para provar a insuficiência do empenhamento da UE em matéria de 
integração: desde 1999 só foram dispendidos 15 milhões de euros em programas de integração 
dos imigrantes legais, ou seja 0,5 euro por imigrante…
Continua por realizar o objectivo de concessão da cidadania europeia aos cidadãos originários de 
países terceiros ("cidadania cívica"). Enquanto se aguarda a concretização deste objectivo, 
afigura-se conveniente "aproximar os estatutos" dos estrangeiros instalados na União Europeia 
do dos cidadãos dos Estados-Membros, conferindo-lhes também um nível máximo de segurança 
jurídica.
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C - Lutar contra os tráfegos ligados às migrações
O encerramento das fronteiras criou uma economia da passagem clandestina que se transformou 
num tráfico mafioso de imigração, de falsificação de documentos e de fornecimento de mão-de-
obra.
A UE deve dar prioridade à luta contra o tráfico de seres humanos ligado às migrações. No seu 
plano de acção, a Comissão deve atribuir especial importância aos grupos mais vulneráveis da 
população, em especial às mulheres e menores, e insistir na necessária colaboração com os 
países de origem e de trânsito.


