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A questão da migração 
SÍNTESE 
Os movimentos de refugiados e a migração estão no centro das atenções mundiais. Nos últimos 
anos, a Europa teve de reagir ao mais sério desafio migratório desde o fim da Segunda Guerra 
Mundial. A chegada sem precedentes de refugiados e migrantes irregulares à UE, que atingiu o auge 
em 2015, expôs uma série de deficiências e lacunas nas políticas da UE no domínio do asilo, das 
fronteiras externas e da migração. Em resposta a esses desafios, a UE iniciou um processo mais 
alargado de reformas com vista a reestruturar as suas políticas em matéria de asilo e migração com 
base em quatro pilares: reduzir os incentivos à migração irregular através do combate às suas causas 
profundas, da melhoria dos regressos e do desmantelamento das redes de introdução clandestina 
e tráfico de pessoas; salvar vidas e proteger as fronteiras externas; estabelecer uma sólida política 
da UE em matéria de asilo e proporcionar um maior número de vias legais para os requerentes de 
asilo, bem como canais legais mais eficientes para os migrantes em situação regular. 

Os fluxos migratórios recorde com destino à UE verificados durante 2015 e 2016 diminuíram no final 
de 2017 e em 2018. Todavia, a fim de proporcionar aquilo a que a Comissão chama uma política da 
UE eficaz, justa e sólida em matéria de migração, a UE, com base nos Tratados e em outros 
instrumentos jurídicos e financeiros, tem vindo a executar medidas imediatas e de mais longo prazo. 
É provável que a Europa, devido à sua posição geográfica e à sua reputação enquanto exemplo de 
estabilidade, generosidade e abertura num contexto de um cada vez maior número de conflitos 
internacionais e internos, alterações climáticas e pobreza mundial, continue a representar um 
refúgio ideal para requerentes de asilo e migrantes. Este facto reflete-se igualmente no aumento 
dos montantes, na flexibilidade e na diversidade do financiamento da UE para as políticas de 
migração e asilo, tanto dentro, como fora do atual e futuro orçamento da UE. 

O presente documento vem atualizar um briefing elaborado antes das eleições europeias de 2019. Ver 
igualmente o briefing paralelo intitulado «EU support for democracy and peace in the world» [O apoio 
da UE à democracia e à paz no mundo]. 
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Ponto da situação 
O número de migrantes internacionais em todo o mundo tem continuado a aumentar rapidamente 
nos últimos anos, atingindo 258 milhões em 2017, tendo aumentado de 220 milhões em 2010 e de 
173 milhões em 2000. Desde a Conferência Internacional das Nações Unidas sobre População e 
Desenvolvimento, em 1994, a problemática das migrações à escala internacional e a sua relação 
com o desenvolvimento tem vindo continuamente a ganhar prioridade na agenda da comunidade 
internacional. 

Figura 1 – Principais rotas migratórias para a Europa 

 
Fonte dos dados: Frontex; gráfico por Giulio Sabbati, EPRS. 

A gestão da migração pela UE está dispersa por muitos instrumentos jurídicos e políticos. Desde os 
níveis sem precedentes de fluxos migratórios com destino à Europa em 2015, esta política assenta 
fundamentalmente na Agenda Europeia da Migração. As ações da UE neste domínio consistem em 
propor e executar medidas imediatas e de mais longo prazo centradas nas dimensões internas e 
externas da sua política de migração e nas fronteiras externas da UE. As medidas incluem o regresso 
e a readmissão de migrantes irregulares que não têm direito de entrar ou de permanecer na UE, a 
luta contra a introdução clandestina de migrantes, a proteção das fronteiras externas da UE, a 
criação de vias legais para as pessoas que necessitam de proteção internacional, a criação de uma 
política sólida da UE em matéria de asilo, com base no equilíbrio entre solidariedade e 
responsabilidade, e a abordagem da migração em cooperação com países terceiros, através de 
meios políticos e financeiros. A UE especifica normas comuns nos seus diversos regulamentos e 
diretivas, mas a execução efetiva da política de asilo e migração recai sobre os Estados-Membros, 

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017_Highlights.pdf
https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-map/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1529566464275&uri=CELEX:52015DC0240
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/migration/public/index.html?page=intro
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que têm de garantir que a sua legislação nacional esteja em conformidade, tanto com a legislação 
da UE, como com os acordos internacionais. A política externa da UE em matéria de migração faz 
parte da abordagem geral da UE para a migração e complementa a política externa e a cooperação 
para o desenvolvimento da UE. Assenta em objetivos comuns definidos pelos Estados-Membros e 
reflete-se no Sistema Europeu Comum de Asilo (SECA). A cooperação com países terceiros é 
abrangida pela abordagem global em matéria de migração e mobilidade (AGMM), através da qual 
a UE encetou um diálogo político e estabeleceu parcerias com países terceiros. 

Os desafios enfrentados pela UE desde a recente chegada descontrolada e sem precedentes de 
refugiados e migrantes irregulares expuseram uma série de deficiências e lacunas nas políticas da 
UE relativas ao asilo, às fronteiras externas e à migração. Exerceram pressão sobre o sistema de asilo 
da UE, um enquadramento jurídico que abrange todos os aspetos do processo de asilo. Ao abrigo 
do sistema existente, os requerentes de asilo não são tratados de maneira uniforme e as taxas de 
reconhecimento nos diferentes países da UE variam. Além disso, um conjunto muito pequeno de 
países, em virtude da sua posição geográfica, é essencialmente responsável por todos os pedidos 
de asilo apresentados na UE. Para tornar o enquadramento jurídico mais eficiente, harmonizado, 
mais justo e mais resistente a futuras pressões migratórias, é necessário proceder à sua reforma. 
Uma das primeiras medidas urgentes na sequência da vaga migratória de 2015 visava aliviar a 
pressão migratória sobre a Grécia e a Itália, que foram os países mais atingidos pelo afluxo. O 
objetivo consistia em recolocar os requerentes elegíveis para proteção internacional – ou seja, 
nacionalidades com uma taxa global de reconhecimento do direito de asilo de 75 % ou mais nos 
Estados-Membros da UE – em outros Estados-Membros, garantindo desta forma uma distribuição 
justa e equilibrada, bem como a partilha da responsabilidade pelos requerentes de asilo na UE. No 
entanto, nem todos os Estados-Membros estavam dispostos a participar no regime, revelando 
atitudes divergentes na opinião pública e dificuldades em equilibrar a solidariedade e a 
responsabilidade entre os diferentes países da UE. 

Além disso, a redução da migração irregular requer uma política eficaz em matéria de regresso e 
readmissão de migrantes irregulares. Por conseguinte, a Comissão, devido às baixas taxas de 
regresso, tem-se concentrado em melhorar as suas próprias capacidades através do renovado plano 
de ação sobre o regresso e da proposta de revisão da diretiva relativa ao regresso e tem celebrado 
acordos de readmissão ou definido disposições práticas com países de origem e de trânsito em 
África e na Ásia. 

Os fluxos migratórios descontrolados expuseram igualmente as deficiências na gestão das 
fronteiras externas da UE. Um elemento fundamental no apoio da UE aos Estados-Membros tem 
sido o apoio operacional prestado através da abordagem dos pontos críticos. Esta abordagem inclui 
a identificação e o registo de chegada de cada requerente de asilo, bem como a disponibilização de 
condições e capacidade de acolhimento adequadas. Embora a recolha de impressões digitais dos 
migrantes tenha progredido e, segundo dados da Comissão, atingido quase 100 %, as condições de 
acolhimento continuam a ser um grave problema. Em 2017 e 2018 verificou-se uma queda 
significativa do número de passagens ilegais das fronteiras detetadas ao longo das fronteiras 
externas da UE, principalmente nas rotas migratórias do Mediterrâneo oriental e central, mas a 
pressão global sobre as fronteiras externas da Europa permanece relativamente elevada. Além 
disso, a viagem para a UE pode ser extremamente perigosa e os passadores expõem 
frequentemente os migrantes a riscos potencialmente fatais. Evitar a perda de vidas, 
nomeadamente no mar Mediterrâneo, requer operações de busca e salvamento, bem como o 
combate às redes de tráfico de seres humanos e de introdução clandestina de migrantes. 

A migração é uma questão política macrocrítica à escala mundial. Segundo o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), com um cenário de migração nula no mundo 
desenvolvido, em 2025 só a Nova Zelândia e a Irlanda apresentarão ainda crescimento da população 
em idade ativa, enquanto todos os outros países sofrerão um declínio acentuado. Uma forma, entre 
outras, de contrabalançar o declínio ou a estagnação do crescimento populacional consiste em abrir 
canais legais de migração, o que requer uma solução à escala mundial. Verifica-se também uma 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/621878/EPRS_IDA(2018)621878_EN.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160713/factsheet_the_common_european_asylum_system_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160713/factsheet_the_common_european_asylum_system_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5698_en.htm
http://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/01/europeanpublicopinionandtheeu-debomy-june2017.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-returns-policy_pt.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-returns-policy_pt.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_a_more_effective_return_policy_in_the_european_union_-_a_renewed_action_plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_a_more_effective_return_policy_in_the_european_union_-_a_renewed_action_plan_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=COM:2018:634:FIN
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/2_hotspots_pt.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_communication_on_the_delivery_of_the_eam_en.pdf#page=12
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf
https://www.undp.org/content/undp/en/home/
https://www.cbsnews.com/news/japan-battles-population-decline-with-robots/
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necessidade urgente de substituir os fluxos migratórios irregulares, que causaram tanto sofrimento 
e violações graves dos direitos humanos, por canais legais de migração. Como afirmou o presidente 
da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, no seu discurso sobre o estado da União em 2017, «só 
poderá ser posto termo à migração irregular quando existir uma verdadeira alternativa às viagens 
perigosas». 

Expectativas dos cidadãos face ao envolvimento da UE1 

De acordo com um conjunto de inquéritos 
Eurobarómetro realizados para o Parlamento 
Europeu sobre «perceções e expectativas», o 
apoio dos cidadãos da UE a um envolvimento 
ainda mais forte da União na questão da 
migração diminuiu de 74 %, em 2016, para 72 %, 
em 2018. Embora tenha havido uma diminuição, 
esta é insignificante e o apoio global ao 
envolvimento da UE na problemática da 
migração continua a ser muito elevado. A 
variação das opiniões entre os Estados-
Membros é significativa. A percentagem mais 
alta de apoio ao reforço da UE no tratamento da 
migração regista-se em Chipre (88 %), Espanha 
(85 %) e Portugal (84 %). A Áustria (55 %), a 
Letónia e o Reino Unido (56 %) apresentam as 
percentagens mais baixas de apoio ao reforço da 
ação da UE neste domínio. Apesar das diferenças 
entre os Estados-Membros, o apoio ao reforço 
do envolvimento da UE na questão da migração 
é partilhado pela maioria dos cidadãos em cada 
Estado-Membro. 

Figura 3 – Expectativas de uma maior 
intervenção da UE do que atualmente: 
diferença em pontos percentuais 
entre 2016 e 2018 

 

Fonte: EPRS, com base nos inquéritos 
Eurobarómetro 85.1 - 2016 e 89.2 - 2018. 

 

Figura 2 – Percentagem de inquiridos que gostariam que a UE interviesse mais do que 
atualmente 

 

Fonte: EPRS, com base nos inquéritos Eurobarómetro 85.1 - 2016 e 89.2 - 2018. 

https://euobserver.com/migration/139020
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/sondagem-europeus-revelam-as-suas-prioridades-para-a-ue
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/sondagem-europeus-revelam-as-suas-prioridades-para-a-ue
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
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A diminuição global do apoio ao reforço do envolvimento da UE na questão da migração é de 
2 pontos percentuais. Ao nível dos Estados-Membros, a diminuição mais significativa ocorre na 
Estónia (diminuição de 15 pontos percentuais), na República Checa (diminuição de 13 pontos 
percentuais) e no Reino Unido (diminuição de 12 pontos percentuais). Oito Estados-Membros 
apresentam um aumento na preferência por um maior envolvimento da UE na questão da migração, 
verificando-se o aumento mais acentuado em Espanha (aumento de 6 pontos percentuais).  

Regista-se uma melhoria significativa na 
avaliação do envolvimento da UE na questão da 
migração desde 2016. A proporção de europeus 
que considerava a ação da UE insuficiente 
diminuiu oito pontos percentuais (de 66 %, em 
2016, para 57 %, em 2018), mas esta opinião 
ainda é partilhada pela maioria dos cidadãos 
europeus. A proporção de europeus que 
considerava adequada a ação da UE 
relativamente à questão da migração aumentou 
7 pontos percentuais (de 19 %, em 2016, para 
26 %, em 2018). Apesar da melhoria na avaliação 
do desempenho da UE neste domínio, o 
envolvimento na questão da migração continua 
a ser o domínio de intervenção com a pior 
avaliação entre os domínios incluídos no estudo. 

Esta mudança positiva na avaliação do 
envolvimento da UE no domínio da migração é 
mais saliente na Roménia (aumento de 
19 pontos percentuais), na Irlanda (aumento de 
14 pontos percentuais) e na Bulgária (aumento 
de 12 pontos percentuais). A melhoria na 
avaliação do envolvimento da UE é generalizada, 
com apenas três Estados-Membros a 
apresentarem avaliações piores para a ação da UE no domínio da migração em 2018 em comparação 
com 2016. Esta tendência oposta verifica-se na Áustria (diminuição de 9 pontos percentuais), em 
Malta (diminuição de 8 pontos percentuais) e no Luxemburgo, onde a variação é marginal 
(diminuição de 1 ponto percentual).  

As diferenças na avaliação da ação da UE entre os Estados-Membros continuam significativas. Vão 
desde valores tão baixos quanto os 10 % de avaliação tida como «adequada» na Grécia, até aos 43% 
na Croácia e 40 % na Dinamarca.  

O domínio da política de migração apresenta uma das maiores diferenças entre as expectativas dos 
cidadãos e as suas avaliações do envolvimento da UE (a par do combate ao desemprego e à fraude 
fiscal). Embora a magnitude tenha registado uma diminuição significativa, essencialmente devido à 
melhor avaliação da ação da UE, ainda há muito mais a fazer para fazer face às preocupações dos 
cidadãos. 

Quadro da UE 
O artigo 3.º do Tratado da União Europeia (TUE) obriga a UE, enquanto interveniente não estatal, ao 
alinhamento com as normas das Nações Unidas, bem como à rigorosa observância e ao 
desenvolvimento do Direito internacional, incluindo o respeito dos princípios da Carta das Nações 
Unidas na sua função de promover e proteger os direitos humanos através de todas as suas ações, 
tendo especialmente em conta os direitos das crianças.2 A UE tem competência partilhada no 
desenvolvimento de uma política comum de imigração. Nos termos da legislação da UE, 

Figura 4 – Perceção da atual intervenção 
da UE como adequada: diferença em 
pontos percentuais entre 2016 e 2018 

 

Fonte: EPRS, com base nos inquéritos 
Eurobarómetro 85.1 - 2016 e 89.2 - 2018. 

https://www.un.org/en/sections/what-we-do/protect-human-rights/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2011/453178/IPOL-LIBE_NT(2011)453178_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/sondagem-europeus-revelam-as-suas-prioridades-para-a-ue
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
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nomeadamente do artigo 67.º, n.º 2, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), 
a União «assegura a ausência de controlos de pessoas nas fronteiras internas e desenvolve uma 
política comum em matéria de asilo, de imigração e de controlo das fronteiras externas que se 
baseia na solidariedade entre Estados-Membros e que é equitativa em relação aos nacionais de 
países terceiros». Os nacionais de países terceiros incluem igualmente os apátridas. O artigo 78.º do 
TFUE prevê que a UE desenvolva uma política comum em matéria de asilo, de proteção subsidiária 
e de proteção temporária. O artigo enquadra igualmente o papel do Parlamento Europeu e do 
Conselho enquanto colegisladores no caso da adoção de medidas relativas a um sistema europeu 
comum de asilo. Em caso de um fluxo súbito de nacionais de países terceiros com destino a um ou 
mais Estados-Membros, o Conselho pode adotar medidas provisórias com base numa proposta da 
Comissão e após consulta ao Parlamento Europeu. O artigo 79.º, n.º 1, prevê medidas reforçadas 
para combater a imigração ilegal e o tráfico de seres humanos, em que o Parlamento e o Conselho 
deliberam de acordo com o processo legislativo ordinário, ao passo que o artigo 79.º, n.º 3, permite 
que a União possa «celebrar com países terceiros acordos destinados à readmissão, nos países de 
origem ou de proveniência, de nacionais de países terceiros que não preencham ou tenham deixado 
de preencher as condições de entrada, de presença ou de residência no território de um dos 
Estados-Membros». O artigo 80.º do TFUE faz referência ao princípio da solidariedade e da partilha 
equitativa de responsabilidades entre os Estados-Membros, incluindo as respetivas implicações 
financeiras, sempre que executem políticas relativas aos controlos nas fronteiras, ao asilo e à 
imigração. A Carta dos Direitos Fundamentais da UE prevê o direito de asilo no artigo 18.º e a 
proibição da repulsão no artigo 19.º. A conformidade com a Carta é um requisito da validade e da 
legalidade da legislação secundária da União, nomeadamente as diretivas e os regulamentos em 
matéria de asilo. 

O sistema europeu comum de asilo tem de respeitar as obrigações dos Estados ao abrigo da 
Convenção de 1951 relativa ao Estatuto dos Refugiados e do respetivo Protocolo de 1967 
(Convenção de Genebra), bem como outros tratados pertinentes, como a Convenção sobre os 
Direitos da Criança. Tem igualmente de cumprir o princípio da não repulsão consagrado no 
artigo 33.º da Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados.3 

A maioria dos fundos da UE relacionados com as políticas de migração têm sido afetados no âmbito 
da Rubrica 3 (interna) e da Rubrica 4 (externa) do Quadro Financeiro Plurianual (QFP). Entre estes, 
contam-se o Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI), que visa promover a gestão 
eficiente dos fluxos migratórios e desenvolver uma abordagem comum da União para o asilo e a 
imigração, e o Fundo para a Segurança Interna (FSI), que presta apoio à gestão das fronteiras 
externas e à política comum de vistos (FSI - Fronteiras e vistos) e apoio financeiro para a cooperação 
policial, a prevenção e o combate à criminalidade, nomeadamente à introdução clandestina de 
migrantes. Segundo os dados de abril de 2018, a dotação inicial do FAMI para o QFP 2014-2020 
aumentou de 3,8 mil milhões de euros para 6,6 mil milhões de euros, enquanto os fundos para o FSI 
aumentaram ligeiramente, de 3,7 mil milhões de euros para 3,8 mil milhões de euros. 

As agências descentralizadas da UE também trabalham no domínio da migração, nomeadamente a 
Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex), envolvida na gestão e controlo das 
fronteiras externas; o Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo (EASO), que auxilia na 
execução das obrigações dos Estados-Membros no âmbito do sistema de asilo; e a Agência da União 
Europeia para a Cooperação Policial (Europol), que presta assistência à cooperação policial entre os 
Estados-Membros, nomeadamente no domínio da introdução clandestina de migrantes. As 
agências da UE funcionam em regime de gestão indireta, o que significa que a Comissão delega 
tarefas de execução orçamental nessas agências. Segundo os dados de 2018, o contributo total da 
UE proveniente do QFP 2014-20 para a Frontex aumentou da autorização orçamental inicial de 
628 milhões de euros para 1638 milhões de euros (abril de 2018), para o EASO de 109 milhões de 
euros para 456 milhões de euros (abril de 2018) e para a Europol de 654 milhões de euros para 
753 milhões de euros (abril de 2018). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:12008E067
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:12008E078
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:12008E079
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:12008E079
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:12008E080
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
http://fra.europa.eu/pt/charterpedia/article/18-direito-de-asilo
http://fra.europa.eu/pt/charterpedia/article/19-proteccao-em-caso-de-afastamento-expulsao-ou-extradicao
http://www.unhcr.org/about-us/background/4ec262df9/1951-convention-relating-status-refugees-its-1967-protocol.html
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147324/20180516-migration-funding-study-updated.pdf
http://www.consilium.europa.eu/pt/policies/multiannual-financial-framework/
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-police_en
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147324/20180516-migration-funding-study-updated.pdf
https://frontex.europa.eu/
https://www.easo.europa.eu/
https://www.europol.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147324/20180516-migration-funding-study-updated.pdf
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O Instrumento de Apoio de Emergência na União será concedido até 2019 nos casos de catástrofes 
de dimensão e impacto excecionais em que «nenhum outro instrumento à disposição dos Estados-
Membros e da União seja suficiente». Até abril de 2018, a Comissão tinha adjudicado 605 milhões 
de euros em apoio de emergência para refugiados na Grécia. Fundos como o Horizonte 2020, o 
Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas Mais Carenciadas (FEAD), o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER) e o Fundo Social Europeu (FSE) também afetam fundos à 
migração, mais especificamente à integração de refugiados e migrantes. O financiamento da 
política externa de migração da UE tem-se baseado em instrumentos diferentes para responder a 
novas prioridades, como o Mecanismo da UE em Favor dos Refugiados na Turquia, o Fundo 
Fiduciário de Emergência da UE em favor de África e o Fundo Europeu para o Desenvolvimento 
Sustentável (ver o quadro 1 em Iniciativas orçamentais). Estes instrumentos foram criados com a 
finalidade de utilizar recursos tanto do orçamento da UE como dos Estados-Membros, mas o 
cumprimento dos compromissos nacionais tem-se mostrado muitas vezes difícil. Prevê-se que o 
financiamento da UE para a migração continue a aumentar até 2020, a fim de apoiar os progressos 
no domínio da gestão da migração em todos os Estados-Membros. 

Resultados obtidos durante a legislatura de 2014-2019 
Como primeira resposta imediata aos níveis sem precedentes de fluxos migratórios para a Europa 
em 2015, a Comissão Europeia adotou, em abril de 2015, um plano de ação com dez pontos relativo 
à migração, que foi igualmente apoiado pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu (PE). Uma vez 
que as medidas contidas no plano se mostraram insuficientes, a Comissão adotou a Agenda 
Europeia da Migração em maio de 2015, prevendo medidas concretas imediatas e de longo prazo 
com vista a estabelecer uma política sólida da UE em matéria de asilo, salvar vidas e garantir a 
segurança das fronteiras externas, reduzir os incentivos à migração irregular, proporcionar mais vias 
legais para os requerentes de asilo e assegurar a cooperação com países terceiros. O Parlamento 
aprovou inúmeras resoluções de iniciativa sobre a migração, nomeadamente a sua resolução de 
12 de abril de 2016 sobre a situação no Mediterrâneo e a necessidade de uma abordagem holística 
da UE em relação à migração, e a sua resolução de 5 de abril de 2017 sobre o tema «Enfrentar os 
movimentos de refugiados e de migrantes: o papel da ação externa da UE». Estas resoluções avaliam 
as diferentes políticas em questão e desenvolvem um conjunto de recomendações. 

A ação interna da UE em relação à migração 

Reforma do Sistema Europeu Comum de Asilo (SECA) 

Ao abrigo do atual Sistema Europeu Comum de Asilo (SECA), os requerentes de asilo não são tratados de 
maneira uniforme e as taxas de reconhecimento nos diferentes países da UE variam, o que, em certa medida, 
é consequência do poder discricionário na aplicação das diretivas que a atual legislação em matéria de asilo 
permite aos Estados-Membros. Além disso, um conjunto pequeno de países, em virtude da sua posição 
geográfica, é essencialmente responsável por todos os pedidos de asilo apresentados na UE. Para tornar o 
enquadramento jurídico mais eficiente, harmonizado, mais justo e mais resistente a futuras pressões 
migratórias, a Comissão lançou a sua reforma em maio e julho de 2016. Esta introduziu dois pacotes de 
propostas, que preveem uma afetação justa de pedidos de asilo entre os Estados-Membros e o 
estabelecimento de um conjunto de regras comuns a nível da UE, a fim de simplificar e abreviar o 
procedimento de asilo, garantir normas uniformes para a proteção e os direitos concedidos aos 
beneficiários de proteção internacional e harmonizar mais ainda as condições de acolhimento na UE, 
desincentivar os movimentos secundários e aumentar a perspetiva de integração. A reforma do sistema, 
que não está a progredir devido a atitudes divergentes na opinião pública e a dificuldades em equilibrar a 
solidariedade e a responsabilidade entre os diferentes países da UE, só ficará terminada quando o 
Parlamento e o Conselho chegarem a acordo político relativamente a dossiês individuais. 

Reforçar as fronteiras externas 

Como salientado nas agendas europeias da migração e da segurança, para abordar os desafios atuais são 
necessárias melhorias na gestão das fronteiras externas. A UE concentrou-se em tirar melhor partido das 
oportunidades proporcionadas pelos sistemas e tecnologias de informação (TI), nomeadamente no reforço 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32016R0369
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/facility_table.pdf
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)595837
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)595837
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20171207_eu_budget_for_the_refugee_crisis_and_improving_migration_management_pt.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4813_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1529566464275&uri=CELEX:52015DC0240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1529566464275&uri=CELEX:52015DC0240
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=PT&reference=P8-TA-2016-0102
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=PT&reference=P8-TA-2016-0102
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2017-0045+0+DOC+PDF+V0//PT
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160713/factsheet_the_common_european_asylum_system_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_pt.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608728/EPRS_BRI(2017)608728_EN.pdf
http://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/01/europeanpublicopinionandtheeu-debomy-june2017.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52015DC0240
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52015DC0185
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32017R0458


EPRS | Serviço de Estudos do Parlamento Europeu 

8 

dos controlos nas fronteiras externas e na criação de um sistema de registo de entrada e saída de nacionais 
de países terceiros. Uma das maiores concretizações foi a criação da Agência Europeia de Guarda Costeira e 
de Fronteiras (Frontex) em setembro de 2016, que aconteceu num tempo recorde. A Agência, cujo mandato 
foi consideravelmente alargado em 2019, presta um apoio reforçado aos Estados-Membros no domínio da 
gestão da migração, do combate à criminalidade transfronteiriça e das operações de busca e salvamento.  

Reduzir a migração irregular e aumentar os regressos 

Na abordagem dos desafios migratórios ao longo de diferentes rotas, a UE concentrou-se em garantir a 
presença no mar, com vista a salvar vidas e desmantelar as redes de tráfico de seres humanos e de 
introdução clandestina de migrantes. A fim de evitar a perda de vidas, nomeadamente no mar 
Mediterrâneo, e combater as redes de tráfico de seres humanos e de introdução clandestina de migrantes, 
a UE estabeleceu uma série de operações navais, como a EUNAVFOR MED SOPHIA. Além disso, devido às 
baixas taxas de regresso, a UE tem-se concentrado igualmente em melhorar as suas próprias capacidades 
através do renovado plano de ação sobre o regresso e da cooperação com a Agência Europeia de Guarda 
Costeira e de Fronteiras, bem como na celebração de acordos de readmissão ou na definição de disposições 
práticas com países de origem e de trânsito em África e na Ásia. 

Garantir vias legais suficientes com destino à UE 

Em maio de 2016, foi adotada a Diretiva (UE) 2016/801 relativa às condições de entrada e de residência de 
nacionais de países terceiros para efeitos de investigação, de estudos, de formação, de voluntariado, de 
programas de intercâmbio de estudantes, de projetos educativos e de colocação au pair. A sua adoção 
concluiu o pacote de medidas de imigração legal proposto pela Comissão Europeia anterior e que incluía 
uma diretiva relativa às pessoas transferidas dentro de empresas (Diretiva 2014/66/UE) e uma diretiva 
relativa aos trabalhadores sazonais (Diretiva 2014/36/UE). Em junho de 2016, a Comissão propôs um novo 
pacote para a imigração legal, que incluía um plano de ação para a integração dos nacionais de países 
terceiros. Em setembro de 2016, a Comissão lançou o seu balanço de qualidade da migração legal, com o 
objetivo de avaliar a pertinência, a coerência, a eficácia, a eficiência e o valor acrescentado para a UE de 
vários instrumentos da UE em matéria de migração legal. Estes incluem, para além dos acima referidos, a 
Diretiva Reagrupamento Familiar (Diretiva 2003/86/CE); a Diretiva Residentes de Longa Duração (Diretiva 
2003/109/CE), na versão alterada; A Diretiva Cartão Azul UE original (Diretiva 2009/50/CE), cuja revisão 
proposta foi objeto de negociações entre o Parlamento e o Conselho em 2017, foi entretanto bloqueada, 
devido a dificuldades no Conselho, bem como à Diretiva «Autorização Única» (Diretiva 2011/98/UE).  

A cooperação externa da UE em matéria de migração 

A política externa da UE baseia-se na abordagem global em matéria de migração e mobilidade (AGMM), 
criada em 2005. Assenta no envolvimento internacional ao nível bilateral, regional e multilateral e baseia-se 
na avaliação de 2011. A versão atual da AGMM foi adotada em 2012 e procura criar uma abordagem 
equilibrada e abrangente da migração, mediante o estabelecimento de parcerias com países terceiros. A 
gestão da migração externa da UE baseia-se numa vasta panóplia de instrumentos, que criam diálogos e 
parcerias com os países de origem e de trânsito, assentes na solidariedade e responsabilidade. 

A agenda europeia da migração lançou o quadro de parceria para a migração com países terceiros, com 
vista a construir e expandir as iniciativas existentes. O quadro reforça o apoio às pessoas necessitadas, no 
contexto da resposta a situações de crise, estabelecendo em simultâneo os alicerces para uma melhor 
cooperação com os países de origem, trânsito e destino tendo como elemento central a política de migração 
e mobilidade. O Parlamento Europeu, na sua resolução de 5 de abril de 2017, manifestou preocupação e 
solidariedade relativamente ao grande número de refugiados e migrantes que sofrem violações profundas 
dos direitos humanos nos seus países de origem. A UE apelou à criação de parcerias adaptadas de longa 
duração com os países vizinhos e com outros países de trânsito e de origem. O impacto do fluxo migratório 
na dimensão política, e nomeadamente no nexo desenvolvimento/segurança, é aprofundado na estratégia 
global da UE para a política externa e de segurança, apresentada em junho de 2016. A estratégia estabelece 
o conceito de «pragmatismo de princípios», dando ênfase às abordagens adaptadas a cada país. As medidas 
incluídas na Nova Agenda de Competências para a Europa são também pertinentes para os nacionais de 
países terceiros e devem apoiar a sua integração. 

Desde 2005, a UE apoia o regresso e a reintegração de migrantes em países terceiros através do programa 
temático sobre migração e asilo do Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento. Entre 2005 e 2015, 
foram afetados 65 milhões de euros de financiamento da UE para esta finalidade, beneficiando mais de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32017R0458
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32017R2226
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1929_en.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/securing-eu-borders/fact-sheets/docs/20161006/eu_operations_in_the_mediterranean_sea_en.pdf
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eunavfor-med-operation-sophia_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_factsheet_towards_an_efficient_and_credible_eu_return_policy_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_commission_recommendation_on_making_returns_more_effective_en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20170906_fifth_progress_report_on_the_partnership_framework_with_third_countries_under_the_eam_en_0.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20170906_fifth_progress_report_on_the_partnership_framework_with_third_countries_under_the_eam_en_0.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_132_R_0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32014L0066
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32014L0036
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:pt:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/ALL/?uri=CELEX:32003L0109
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/ALL/?uri=CELEX:32003L0109
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=uriserv:l14573
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32011L0098
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/product_2.html?id=340804&ref_id=271974&src=1&q=id:340804+AND+src:1
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/international-affairs/global-approach-to-migration
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)621878
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_external_aspects_eam_towards_new_migration_ompact_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2017-0045+0+DOC+PDF+V0//PT
https://www.consilium.europa.eu/media/32143/en_leaders-agenda-note-on-migration_.pdf
https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union
https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/mip-gpgc-2014-2017-annex_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/mip-gpgc-2014-2017-annex_en.pdf
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50 projetos em países terceiros com uma dimensão de reintegração. O grupo de peritos sobre o regresso 
da Rede Europeia das Migrações identifica 96 programas na UE desenvolvidos para ajudar os migrantes a 
regressarem e reintegrarem-se no seu país de origem, executados por 26 Estados-Membros e pela 
Noruega.4 Estes programas visam auxiliar os migrantes a quem foi concedido um período de tempo para a 
partida voluntária antes da execução de uma remoção forçada. Há programas específicos que abordam as 
necessidades de grupos vulneráveis, como os menores não acompanhados, as vítimas de tráfico de seres 
humanos e as pessoas com necessidades médicas especiais. Foram adotadas iniciativas específicas de apoio 
à reintegração de migrantes, com vista a apoiar tanto as ações relacionadas com o regresso nos países 
parceiros como os programas de regresso voluntário assistido e de reintegração dos Estados-Membros, 
demonstrando, dessa forma, uma maior compreensão do nexo entre o sucesso da política da UE em matéria 
de migração e o desenvolvimento dos países parceiros.  

No quadro da UE, os Estados-Membros têm reinstalado refugiados de países terceiros diretamente 
ao abrigo das disposições do programa de reinstalação urgente da UE e da Declaração UE-Turquia. 
Todavia, o número de reinstalações continua a ser modesto. Em setembro de 2017, a Comissão 
Europeia recomendou que os Estados-Membros reinstalassem, pelo menos, mais 50 000 pessoas 
vulneráveis até outubro de 2019, com especial ênfase nas provenientes do Norte de África, do Médio 
Oriente e do Corno de África. O PE e o Conselho têm também estado a negociar duas propostas que 
podem vir a abrir mais vias legais de migração para a Europa, uma relativa ao quadro de reinstalação 
da UE, que prevê vias seguras e legais para a Europa para quem necessita de proteção internacional, 
e outra sobre o Cartão Azul UE, que procura atrair e reter trabalhadores altamente qualificados. 
Novos progressos nestas propostas dependerão da forma como o novo Parlamento e as outras 
instituições decidirem proceder. 

O total das autorizações para os fundos da UE, as agências descentralizadas e outros sistemas de 
apoio no domínio da migração para a totalidade do período do QFP 2014-2020 aumentou de 
8,4 mil milhões de euros, na dotação inicial do QFP, para 14,2 mil milhões de euros até abril de 2018. 
À medida que a gestão da migração se foi tornando prioritária na agenda da UE, o montante, a 
flexibilidade e a diversidade do financiamento da UE para a migração, tanto dentro como fora do 
orçamento da UE, registaram um aumento. Esta alteração é uma consequência dos níveis dos fluxos 
migratórios sem precedentes ocorridos em 2015, que exerceram pressão sobre as capacidades dos 
Estados-Membros, especialmente os que formam a fronteira externa da UE, bem como das agências 
descentralizadas, em termos de recursos materiais e humanos. As medidas adicionais aprovadas em 
2015 em conformidade com a Agenda Europeia da Migração tiveram um impacto orçamental 
imediato, que se refletiu, designadamente, nos orçamentos retificativos n.º 5/2015 e n.º 7/2015. Os 
orçamentos retificativos, também solicitados pelo PE, visavam ajudar os países sob maior pressão a 
abordar as novas necessidades no que se refere ao controlo das fronteiras e aos pontos críticos e a 
prestar a assistência humanitária necessária a refugiados e migrantes, nomeadamente abrigo e 
cuidados de saúde. A capacidade dos Estados-Membros foi igualmente reforçada por peritos e 
ativos disponibilizados através do financiamento da Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira, da 
Europol e do EASO. A UE atribuiu igualmente financiamento aos Estados-Membros para a 
reinstalação de pessoas necessitadas de proteção oriundas de fora da UE. Todavia, na sua resolução 
de outubro de 2017, o PE reiterou uma vez mais a sua convicção de que o limite máximo da 
categoria 3 demonstrou ser manifestamente insuficiente para financiar adequadamente a 
dimensão interna desses desafios. As observações do PE foram tidas em consideração no orçamento 
geral para o exercício de 2018. Segundo a Comissão Europeia, a despesa total dos fundos da UE 
(FAMI e FSI), que representam a maioria do orçamento da UE destinado a atividades relacionadas 
com a migração, mostrou ser, em geral, eficaz. Os fundos melhoraram os sistemas de asilo e 
aumentaram a capacidade de acolhimento nos Estados-Membros, tendo igualmente reforçado a 
capacidade de gestão de fronteiras nas fronteiras externas da União. Os fundos geram valor 
acrescentado significativo para a UE ao apoiarem ações com uma dimensão transnacional, a partilha 
de encargos entre os Estados-Membros e o aumento das capacidades nacionais, da formação de 
pessoal e outras medidas. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/emn-informs/emn_reg_inform_in_cash_in_kind_assistance_to_returnees_final.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)595853
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608779
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/AVRR/AVRR-at-a-glance-2015.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11130-2015-INIT/pt/pdf
http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_recommendation_on_enhancing_legal_pathways_for_persons_in_need_of_international_protection_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589859/EPRS_BRI(2016)589859_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589859/EPRS_BRI(2016)589859_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147325/presentation-bruegel-eu-funds-for-migration-asylum-and-integration-policies.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2018/8/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52015DC0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX:52015DC0485
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=PT&reference=P8-TA-2016-0309
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0408+0+DOC+XML+V0//PT&language=PT
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180612_com-2018-464-report_en.pdf
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Quadro 1 – Instrumentos financeiros para a cooperação externa em matéria de migração5 

Instrumento Orçamento Âmbito geográfico 

Fundo Europeu de 
Desenvolvimento (FED) 

Período 2014-2020: 30,5 mil milhões de 
EUR afetados ao 11.º FED para 2014-2020 

Países parceiros da UE da África, das Caraíbas e do 
Pacífico (ACP) e Países ou Territórios Ultramarinos 

(PTU) dos Estados-Membros 

Instrumento de 
Cooperação para o 

Desenvolvimento (ICD) 

Período 2014-2020: 

19 661,64 milhões de EUR (preços 
correntes) 

Programas geográficos (América Latina, Médio 
Oriente e Ásia do Sul, Norte e Sudeste Asiático, Ásia 

Central); programa pan-africano (África na 
totalidade) (projetos continentais e transregionais); e 
programa temático sobre migração e asilo (projetos 

em países fundamentais) 

Instrumento Europeu 
de Vizinhança (IEV) 

Período 2014-2020: 15 432,63 milhões de 
EUR (preços correntes) 

Países do Sul do Mediterrâneo (Argélia, Egito, Líbano, 
Líbia, Jordânia, Israel, Marrocos, Síria, Tunísia, 

Palestina) e países da Vizinhança Oriental (Arménia, 
Azerbaijão, Bielorrússia, Geórgia, Moldávia, Ucrânia) 

quer a nível bilateral, quer regional (neste último 
caso inclui-se igualmente a Rússia) 

Fundo Madad (2014) 
Período 2014-2018: 

1,4 mil milhões de EUR até à data 
Líbano, Jordânia, Iraque, Turquia, Egito e Síria 

Fundo Fiduciário Bêkou 
239,5 milhões de EUR em compromissos 

de contribuição 
República Centro-Africana 

Fundo fiduciário de 
emergência da UE para 

África 

Período 2015-2020: atualmente os 
recursos ascendem a 3,37 mil milhões de 

EUR, incluindo mais de 2,98 mil milhões de 
EUR do FED e dos instrumentos financeiros 

da UE (ICD, IEV, HOME e ECHO) e 
399,8 milhões dos Estados-Membros da UE 

e outros (Suíça e Noruega) 

A região do Sael e a zona do lago Chade, o Corno de 
África, o Norte de África e os países vizinhos dos 

países elegíveis podem beneficiar dos seus projetos 

Instrumento de 
Assistência de Pré-

Adesão II (IPA II) 

Período 2014-2020: 

11 698,67 milhões de EUR (preços 
correntes)  

Albânia, Bósnia-Herzegovina, Macedónia do Norte, 
Kosovo, Montenegro, Sérvia e Turquia 

Mecanismo em Favor 
dos Refugiados na 

Turquia (FRT) 

Período 2016-2017: Para 2016-2017: 3 mil 
milhões de EUR; 2018: outros 3 mil milhões 

de EUR afetados em março de 2018 
Turquia 

Fundo Europeu para o 
Desenvolvimento 

Sustentável (FEDS) 

Orçamento inicial de 3,35 mil milhões de 
EUR 

África e região da Vizinhança da UE 

Conferência de Londres 
de 2016 

2016: 12 mil milhões de USD em 
compromissos de contribuição 

Síria, Jordânia, Líbano, Turquia, Iraque e Egito 

Conferência de Bruxelas 
I e Conferência de 

Bruxelas II 

2017: 6 mil milhões de USD 

2018: 4,4 mil milhões de USD 

2019-2020: 3,4 mil milhões de USD 

Síria, Jordânia, Líbano, Turquia, Iraque e Egito 

 

http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-IDA-542140-European-Development-Fund-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-IDA-542140-European-Development-Fund-FINAL.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/development-cooperation-instrument-dci_en
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/development-cooperation-instrument-dci_en
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/development-cooperation-instrument-dci_en
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm
https://eeas.europa.eu/topics/european-neighbourhood-policy-enp_en
https://eeas.europa.eu/topics/european-neighbourhood-policy-enp_en
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/eu-budget/spending/topic/eu-funding-programmes-2014-2020_pt
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/syria/madad_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eutf_syria_factsheet-english.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_11/SR_BEKOU_PT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_11/SR_BEKOU_PT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_11/SR_BEKOU_PT.pdf
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-instrument-pre-accession-assistance-ipa-ii-draft-report_en
https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-instrument-pre-accession-assistance-ipa-ii-draft-report_en
https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-instrument-pre-accession-assistance-ipa-ii-draft-report_en
http://eur-lex.europa.eu/budget/data/General/2018/en/SEC03.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/funding-by-country/kosovo_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/170302_facility_for_refugees_in_turkey_first_annual_report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/170302_facility_for_refugees_in_turkey_first_annual_report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/170302_facility_for_refugees_in_turkey_first_annual_report.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/eu-external-investment-plan-5-priority-areas-identified-first-meeting-efsd-strategic_en
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/eu-external-investment-plan-5-priority-areas-identified-first-meeting-efsd-strategic_en
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/eu-external-investment-plan-5-priority-areas-identified-first-meeting-efsd-strategic_en
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20180313172041/https:/www.supportingsyria2016.com/
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20180313172041/https:/www.supportingsyria2016.com/
https://www.consilium.europa.eu/media/23917/supporting-syria-and-the-region_post-brussels-conference-financial-track.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/23917/supporting-syria-and-the-region_post-brussels-conference-financial-track.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/04/25/brussels-ii-conference-on-supporting-the-future-of-syria-and-the-region-co-chairs-declaration/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/04/25/brussels-ii-conference-on-supporting-the-future-of-syria-and-the-region-co-chairs-declaration/


A questão da migração 

11 

Potencial para o futuro 
As tendências atuais mostram que a Europa continuará seguramente a ser atrativa para migrantes 
e requerentes de asilo e que a gestão dos fluxos migratórios continuará a ser uma prioridade na 
agenda da UE. Este facto deve-se a inúmeros fatores, como o aumento dos conflitos internacionais 
e internos, as alterações climáticas e a manutenção das disparidades económicas entre os Estados-
Membros da UE e outros países. Por conseguinte, a UE tem de conjugar uma série de instrumentos 
de política interna e externa em matéria de migração. A política da UE que a Comissão Europeia 
classifica como eficaz, justa e sólida em matéria de migração, e adaptada aos desafios futuros, 
concederia asilo às pessoas que têm direito a proteção internacional e imporia o regresso a quem 
não tem; evitaria a perda de vidas, nomeadamente no mar Mediterrâneo; desmantelaria as redes de 
tráfico de seres humanos e de introdução clandestina de migrantes; reforçaria as fronteiras externas 
e asseguraria uma alternativa efetiva às viagens perigosas, através, por exemplo, da abertura de 
canais legais de migração como a melhor forma de combater as redes de tráfico de seres humanos 
e de introdução clandestina de migrantes. Estas medidas têm de ser acompanhadas por um reforço 
da gestão das fronteiras externas, nomeadamente através de um melhor aproveitamento das 
oportunidades proporcionadas pelos sistemas informáticos (TI). 

Para abordar a questão de movimentos tão grandes de refugiados e migrantes a nível mundial, a 
Assembleia Geral das Nações Unidas adotou, em 19 de setembro de 2016, a Declaração de Nova 
Iorque para Refugiados e Migrantes, em que apelava ao desenvolvimento de dois pactos globais, 
um relativo aos refugiados e outro relativo aos outros migrantes; ambos os pactos foram adotados 
em dezembro de 2018. A UE, que se posiciona como ator mundial no domínio da migração, teve um 
papel importante na preparação dos pactos. Estes pactos dão a oportunidade de avançar no reforço 
das normas, dos princípios, das regras e dos processos de tomada de decisão que irão permitir uma 
cooperação internacional mais eficaz na resposta a uma questão decisiva. Prestar apoio institucional 
continuado com vista a abordar estas questões e aplicar os resultados dos pactos globais será um 
desafio. O mês de junho de 2018 foi fundamental para os líderes chegarem a acordo quanto a uma 
abordagem da UE em relação à migração. Em 14 de junho de 2018, a Comissão Europeia publicou 
uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o Instrumento de 
Vizinhança, Desenvolvimento e 
Cooperação Internacional (NDICI).  

Nesta nova arquitetura de 
financiamento proposta para a 
ação externa da UE (QFP 2021-
2027), a Comissão Europeia 
propõe, portanto, uma 
simplificação da respetiva 
estrutura, eliminando as barreiras 
artificiais entre instrumentos. Com 
um orçamento proposto de 
89,5 mil milhões de euros para o 
período 2021-2027, o NDICI 
transforma radicalmente a forma 
como é administrado o 
financiamento da ação externa da 
União Europeia. Num esforço para 
simplificar os instrumentos de 
financiamento existentes, o NDICI 
reunirá um total de oito 
regulamentos e uma decisão, a 
maioria dos quais caducará em 
31 de dezembro de 2020 (ver 

Instrumentos a unir ao abrigo do NDICI proposto 

1 O Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento (ICD), 
2 O Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED), incluindo a 

Facilidade de Investimento ACP do FED, 
3 O Instrumento Europeu de Vizinhança (IEV), 
4 O Instrumento de Parceria para a cooperação com países 

terceiros (PI), 
5 O Instrumento Europeu para a Democracia e os Direitos 

Humanos (IEDDH), 
6 O Instrumento para a Estabilidade e a Paz (IEP), 
7 O Fundo Europeu para o Desenvolvimento Sustentável 

(FEDS), composto pelo Fundo Europeu para o 
Desenvolvimento Sustentável (FEDS+) e pela Garantia para a 
Ação Externa e que inclui igualmente o Mandato de 
Empréstimo Externo (MEE). 

Este instrumento abrangente será complementado pelo 
Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA); pelo 
Instrumento de ajuda humanitária; pela Política Externa e de 
Segurança Comum (PESC); pelo Instrumento de Cooperação com 
Países e Territórios Ultramarinos (PTU), incluindo a Gronelândia; e 
o Instrumento Europeu para a Segurança Nuclear, em função do 
resultado das discussões no Conselho. 

http://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_-_10_trends_shaping_migration_-_web.pdf
http://gmdac.iom.int/research-database/sites/default/files/documents/can-regular-migration-channels-reduce-irregular-migration.pdf
http://gmdac.iom.int/research-database/sites/default/files/documents/can-regular-migration-channels-reduce-irregular-migration.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623550/EPRS_BRI(2018)623550_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614638/EPRS_BRI(2017)614638_EN.pdf
https://ec.europa.eu/echo/news/eu-and-iom-strenghten-ties-global-migration_en
https://www.iom.int/global-compact-migration
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=COM:2018:460:FIN
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4124_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4124_en.htm
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caixa). O aumento do orçamento da ação externa de 94,5 mil milhões de euros no período 2014-
2020 para 123 mil milhões de euros no período 2021-2027 constitui um aumento de 30 %, calculado 
a preços correntes. Deduzindo a inflação anual até 2027, o aumento seria de 13 %. O NDICI canalizará 
a maior parte dos fundos em matéria de ação externa. Será o principal instrumento da UE a 
contribuir para a erradicação da pobreza e a promoção do desenvolvimento sustentável, da 
prosperidade, da paz e da estabilidade. O instrumento assentará em quatro pilares: geográfico 
(68 mil milhões de euros); temático (7 mil milhões de euros); um componente de resposta rápida 
(4 mil milhões de euros) e uma reserva para os novos desafios e prioridades (10,2 mil milhões).  

Na sequência de uma reunião informal em 24 de junho de 2018, e depois de a Comissão Europeia 
ter apresentado elementos com base nos quais o Conselho Europeu podia fazer progressos na 
reforma em matéria de asilo, os dirigentes da UE não conseguiram nenhum avanço em termos dos 
aspetos internos da migração e da política de asilo da UE na cimeira de junho de 2018 e nas cimeiras 
subsequentes, de outubro e dezembro de 2018. Este facto ilustrou as diferenças que subsistem 
entre Estados-Membros no que se refere, nomeadamente, à reforma do Regulamento de Dublim, 
que determina o Estado-Membro responsável pela análise de um pedido de proteção internacional 
apresentado por um requerente de asilo. Pelo contrário, devido a situações políticas e pressões 
internas em determinados países, as conclusões do Conselho Europeu dão prioridade ao reforço das 
fronteiras externas da UE. No seu contributo, a Comissão Europeia declara a sua intenção de 
apresentar novas propostas com vista a garantir uma gestão mais europeia das fronteiras externas 
e aumentar a coerência e eficácia da política da UE em matéria de regresso. 

Consequentemente, a Comissão Europeia, na sequência do discurso sobre o Estado da União do 
Presidente Juncker em setembro de 2018, propôs reforçar a Agência Europeia da Guarda Costeira e 
de Fronteiras, atualizar a Agência da União Europeia para o Asilo e aumentar os regressos, tendo 
solicitado um reforço das vias legais para a Europa para fins humanitários e económicos, 
nomeadamente através da aceleração da reinstalação e da abordagem da escassez de 
competências específicas. Desta forma, a Comissão Europeia tenta aproveitar ainda mais o potencial 
dos Tratados da UE, especialmente o dos artigos 77.º, n.º 2, alínea d), e 79.º, n.º 2, alínea c), pugnando 
por agências mais descentralizadas. Além do reforço das fronteiras externas da UE e da simplificação 
dos procedimentos de asilo, os debates e as conclusões do Conselho Europeu também dão 
prioridade ao rápido tratamento dos pedidos dos migrantes e a que se evite, à partida, que estes 
cheguem à Europa, pondo termo à migração ilegal em todas as rotas novas e nas já existentes. Por 
conseguinte, a Comissão Europeia apresentou uma avaliação da iniciativa com vista à criação de 
centros controlados na UE e de opções de desembarque regional para os migrantes resgatados no 
decurso de operações de busca e salvamento na sua viagem para a Europa. 

Todos os dirigentes da UE que intervieram durante a passada legislatura nos debates sobre o Futuro 
da Europa no Parlamento reconheceram que a migração é um dos principais desafios da UE e 
concordaram que não pode ser abordada exclusivamente ao nível da UE. Embora todos considerem 
necessário intensificar a cooperação com os países de origem e de trânsito dos migrantes, a maioria 
salientou a necessidade de avanços no SECA e sobre a problemática da recolocação. Alguns 
dirigentes da UE apoiaram igualmente um reforço generalizado do financiamento ou uma iniciativa 
mais ambiciosa e específica, como um «Plano Marshall» para África. O próximo QFP 2021-2027 para 
as questões relacionadas com a migração quase triplicará, ascendendo a mais de 
34,9 mil milhões de euros, em comparação com os 14 mil milhões de euros para o período de 2014-
2020. O quadro concentrar-se-á em apoiar aquilo que a Comissão Europeia designa por política 
sólida, realista e justa em matéria de migração através de um Fundo para o Asilo e a Migração 
reforçado de 11,2 mil milhões de euros. Este fundo irá apoiar um sistema de asilo europeu mais 
sólido e eficiente e regressos mais rápidos e frequentes, bem como a integração anual de nacionais 
de países terceiros que permaneçam legalmente na UE no curto prazo e que anteriormente não 
estavam incluídos nas responsabilidades do fundo. O orçamento de longo prazo abordará 
igualmente um reforço significativo das fronteiras externas da UE através da criação de um novo 
Fundo de Gestão Integrada das Fronteiras no valor de 9,3 mil milhões de euros e de uma melhoria 

http://europa.eu/rapid/press-release_AC-18-4269_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco-migration-advancement-june-2018_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/ALL/?uri=celex:32013R0604
https://www.consilium.europa.eu/media/35953/28-euco-final-conclusions-pt.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-speech_pt_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1537358704958&uri=CELEX:52018PC0631
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1537358867501&uri=CONSIL:ST_12112_2018_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1537358945147&uri=CELEX:52018PC0634
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1537433307192&uri=CELEX:52018DC0635
http://europa.eu/rapid/press-release_AC-18-4269_en.htm
https://www.consilium.europa.eu/media/35953/28-euco-final-conclusions-pt.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/migration-disembarkation-june2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180724_non-paper-controlled-centres-eu-member-states_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180724_non-paper-regional-disembarkation-arrangements_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/637948/EPRS_IDA(2019)637948_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/637948/EPRS_IDA(2019)637948_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=COM:2018:321:FIN
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-fair-migration-policy_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-fair-migration-policy_en_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=COM:2018:0471:FIN
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-securing-external-borders_pt.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=COM:2018:0473:FIN
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significativa do financiamento, na ordem dos 12 mil milhões de euros, para as agências 
descentralizadas que apoiam os Estados-Membros na proteção das fronteiras da UE, 
nomeadamente a Agência Europeia da Guarda Costeira e de Fronteiras. 

 

PRINCIPAIS REFERÊNCIAS 
Apap, J., «Arbitrary detention of women and children for immigration purposes» [Detenção arbitrária de 
mulheres e crianças para efeitos de imigração], EPRS, Parlamento Europeu, 2016. 
Apap J., Diaz D., Trevino G. e Sabbati G., «A global compact on migration: Placing human rights at the 
heart of migration management» [Um pacto global sobre a migração: colocar os direitos humanos no 
centro da gestão da migração], EPRS e Departamento de Política Externa, Parlamento Europeu, 
dezembro de 2017. 
D'Alfonso A., Orav A., «Smart Borders: EU Entry/Exit System» [Fronteiras inteligentes: o Sistema de 
Entrada/Saída da União Europeia], EPRS, Parlamento Europeu, janeiro de 2018. 
Dumbrava, C., «Revision of the Schengen Information System for law enforcement» [Revisão do Sistema 
de Informação Schengen para efeitos de aplicação da lei], EPRS, Parlamento Europeu, fevereiro de 2018. 
Eisele, K., «Interoperability between EU information systems for security, border and migration 
management» [Interoperabilidade entre sistemas de informação da UE no domínio da gestão da 
segurança, das fronteiras e da migração], Apreciação inicial de uma avaliação de impacto da Comissão 
Europeia, EPRS, Parlamento Europeu, fevereiro de 2018. 
Frontex, «Risk Analysis for 2018» [Análise dos riscos para 2018], fevereiro de 2018. 
Guild, E. e Grant, S., «What role for the EU in the UN negotiations on a Global Compact on Migration» 
[Qual o papel da UE nas negociações da ONU sobre um Pacto Global sobre a Migração?], CEPS, março 
de 2017. 
Relatório de avaliação Medam, «Flexible Solidarity: A Comprehensive strategy for asylum and 
immigration in the EU» [Solidariedade flexível: uma estratégia abrangente para o asilo e a imigração na 
UE], 2018 
Orav A., «Common procedure for asylum» [Procedimento comum de asilo], EPRS, Parlamento Europeu, 
março de 2018. 
Perchoc P., «Mapping EU-Turkey relations: State of play and options for the future» [Cartografia das 
relações UE-Turquia: ponto da situação e opções para o futuro], EPRS, Parlamento Europeu, abril de 2017. 
Radjenovic A., «Resettlement of refugees: EU framework» [Reinstalação de refugiados: quadro da UE], 
EPRS, Parlamento Europeu, dezembro de 2017. 
Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, «Beyond Detention: A Global Strategy to 
support governments to end the detention of asylum-seekers and refugees» [Para além da detenção: 
uma estratégia global para ajudar os governos a pôr termo à detenção de requerentes de asilo e 
refugiados], 2014-2018, Nações Unidas, 2014. 
Zamfir, I, «Towards a global compact on refugees: Strengthening international cooperation to ease the 
plight of refugees in the world» [Rumo a um pacto global sobre os refugiados: reforço da cooperação 
internacional para aliviar o sofrimento dos refugiados no mundo], EPRS, Parlamento Europeu, junho 
de 2018. 
Consulte a página Internet do Parlamento Europeu sobre migração na Europa. 
 

NOTAS 

1 Esta secção foi redigida por Alina Dobreva, com gráficos de Nadejda Kresnichka-Nikolchova. 
2 Uma preocupação comum à ONU e à UE é o respeito dos direitos humanos de migrantes, requerentes de asilo e 

refugiados. 
3 Os Estados-Membros do Conselho da Europa têm igualmente de garantir a todas as pessoas no território sob sua 

jurisdição, nomeadamente aos migrantes, os direitos consagrados na Convenção Europeia dos Direitos Humanos. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577991/EPRS_BRI(2016)577991_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)614638
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)614638
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)614638
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)586614
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)586614
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599343
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pt/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)615649
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pt/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)615649
https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/ra-2018
https://www.ceps.eu/publications/what-role-eu-un-negotiations-global-compact-migration
https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2018/06/MEDAM-assessment-report_2018.pdf
https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2018/06/MEDAM-assessment-report_2018.pdf
https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2018/06/MEDAM-assessment-report_2018.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595920
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599388
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599388
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589859
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589859
http://www.refworld.org/docid/536b564d4.html
http://www.refworld.org/docid/536b564d4.html
http://www.refworld.org/docid/536b564d4.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)623550
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)623550
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)623550
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/refugees/20170629STO78632/migration-in-europe
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf


EPRS | Serviço de Estudos do Parlamento Europeu 

14 

 

4 O estudo abrange todos os 28 Estados-Membros da UE, com exceção da Croácia e Dinamarca, e inclui a Noruega. 
Baseia-se nos resultados da análise que cobre essencialmente o período 2013-2014. 

5 Ver Nikolai Atanassov N., Dumbrava C., Mentzelopoulou M-M., Radjenovic A., «EU asylum, borders and external 
cooperation on migration» [Asilo, fronteiras e cooperação externa da UE em matéria de migração], EPRS, Parlamento 
Europeu, maio de 2018, e Apap J., Claros Gimeno E., Mentzelopoulou M‑M., «Migration & asylum: Projects & funding» 
[Migração e asilo: projetos e financiamento], EPRS, Parlamento Europeu, maio de 2018. 

 

EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADES E DIREITOS DE AUTOR 
O presente documento foi elaborado para os deputados e o pessoal do Parlamento Europeu como material de 
referência, a fim de os ajudar no seu trabalho parlamentar. O conteúdo do documento é da exclusiva 
responsabilidade dos autores e quaisquer opiniões nele expressas não representam a posição oficial do 
Parlamento Europeu. 

A reprodução e a tradução para fins não comerciais são autorizadas, desde que a fonte seja indicada e o 
Parlamento Europeu seja previamente notificado e lhe seja enviada uma cópia. 

© União Europeia, 2019. 

Créditos fotográficos: © Alberto Masnovo / Fotolia. 

eprs@ep.europa.eu (contacto) 

www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) 

www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) 

http://epthinktank.eu (blog)  

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)621878
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)621878
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)620219
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)620219
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/

	SÍNTESE
	Os movimentos de refugiados e a migração estão no centro das atenções mundiais. Nos últimos anos, a Europa teve de reagir ao mais sério desafio migratório desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A chegada sem precedentes de refugiados e migrantes irreg...
	Os fluxos migratórios recorde com destino à UE verificados durante 2015 e 2016 diminuíram no final de 2017 e em 2018. Todavia, a fim de proporcionar aquilo a que a Comissão chama uma política da UE eficaz, justa e sólida em matéria de migração, a UE, ...
	O presente documento vem atualizar um briefing elaborado antes das eleições europeias de 2019. Ver igualmente o briefing paralelo intitulado «EU support for democracy and peace in the world» [O apoio da UE à democracia e à paz no mundo].
	Ponto da situação
	Figura 1 – Principais rotas migratórias para a Europa

	Expectativas dos cidadãos face ao envolvimento da UE0F
	Figura 2 – Percentagem de inquiridos que gostariam que a UE interviesse mais do que atualmente
	Figura 3 – Expectativas de uma maior intervenção da UE do que atualmente: diferença em pontos percentuais entre 2016 e 2018
	Quadro da UE
	Figura 4 – Perceção da atual intervenção da UE como adequada: diferença em pontos percentuais entre 2016 e 2018
	Resultados obtidos durante a legislatura de 2014-2019
	Quadro 1 – Instrumentos financeiros para a cooperação externa em matéria de migração4F

	A ação interna da UE em relação à migração
	Reforma do Sistema Europeu Comum de Asilo (SECA)
	Reforçar as fronteiras externas
	Reduzir a migração irregular e aumentar os regressos
	Garantir vias legais suficientes com destino à UE
	A cooperação externa da UE em matéria de migração
	Potencial para o futuro
	Instrumentos a unir ao abrigo do NDICI proposto

