
Seminário 
«Medidas de apoio à reinserção profissional dos migrants circulares e de retorno ao 

país de origem »

Hotel Rabat , Rabat, 22-24 de Fevereiro de  2012. 

Introdução: 

A nova fase da abordagem global da União Europeia  
Marzia Cardinali, 

Coordenadora  técnica do projecto, FIIAPP
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� O que é ? Quadro geral da política migratória externa da UE 
baseada no quadro global da política estrangeira da UE 
nomeadamente  no que se refere à cooperaçâo para o 
desenvolvimento, e em adequação com as prioridades internas da 
União.

� Objectivo? Desenvolver as principais parcerias da União Europeia 
através do dialógo político e duma cooperação estreita e concreta

� Alcance ? Trata de todas as questões ligadas às migrações e à
mobilidade duma forma global e equilibrada

A nova abordagem global da questão das migrações e 
da mobilidade (AGMM)��



� a organização e a facilitação da imigração legal e da 
mobilidade; 

� a maximização do impacto das migrações e da 
mobilidade no desenvolvimento; 

� a prevenção e a redução da imigração clandestina e do 
tráfico de seres humanos; 

� a promoção da protecção internacional e o reforço da 
dimensão externa da política de asílo. 

Abordagem centrada nos migrantes e nos direitos 
humanos dos migrantes.
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1) Países vizinhos da UE, e designadamente os países 
do sul e do Mediterâneo ;

2) Parceria estratégica UE-Africa sobre a migração, a 
mobilidade e  o  emprego;

3) Processo de Rabat para a Africa do Oeste;

4) Diálogo UE-ACP.
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� Parceria para a mobilidade (PM): quatro pilares, 
compromissos em matéria de mobilidade e de acordos 
de readmissão e de vistos (Cabo Verde);

� Programa comum para as migrações e a mobilidade 
(PCMM) alternativamente para  adoptar  
recomendações, objectivos e compromissos comuns 
dentro dos quatro pilares/não implica 
necessáriamente a negociação de acordos em 
matéria de vistos e de readmissão;
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� Instrumentos de conhecimento: perfis migrátorios, 
estudos, relatórios estátísticos, análises de impacto etc.

� Instrumentos de diálogo: missões, seminários e 
conferências;

� Instrumentos   de cooperação: medidas de reforço das 
capacidades, plataformas de cooperação, intercâmbio  
de peritos, geminações, cooperação 
operacional,projectos e programas direccionados.
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Medidas para favorecer o retorno sustentável e a migração circular :

Principios gerais:

-Políticas de aprendizagem ao longo da vida,
-A validação dos diplomas, das qualificações e das competências para

os diplomas obtidos e as competências adquiridas fora da UE,
-O estabelecimento  de redes institucionais, de geminações universitárias, 

de acordos bilaterais relativos à mobilidade dos jovens, dos 
estudantes e dos investigadores;

-a portabilidade  dos direitos socias e dos direitos à pensão 
(Maroccos).
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Parceria para a mobilidade (PM)�
Centro de recursos em matéria de migrações e de 

mobilidade (CRMM):
Medidas prévias na partida, medidas de assistência no retorno 

e medidas de reintegração. Os CRMM deveriam fornecer 
uma assistência nomeadamente aos serviços públicos do 
emprego dos paìses parceiros e dos Estados membros da 
UE, com vista a melhorar a adequação entre a oferta e a 

procura de mão- de –obra,  e  favorecer os resultados 
positivos em termos de desenvolvimento.
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Medidas para favorecer o retorno sustentável e a 
migração circular:

� Apoiar a aplicação do código da OMS através o 
recrutamento internacional de profissionais  da saúde;

� Facilitar a migração circular de profissionais da saúde;
� Controlar a aplicação do recrutamento ético para os 

postos altamente qualificados;
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Medidas com vista a favorecer o retorno sustentável  e a migração circular:

� Criar  parcerias público-privados com vista a implicar os PME e 
os empresários migrantes nas trocas comerciais, nos investimentos 
e nas transferências de competências entre os Estados membros e os 
países parcerios; 

� Ajudar os países terceiros a melhorar a coordenação das políticas 
nacionais em matéria de migrações e de  desenvolvimento, e 
reforçar os laços com a criação de empregos e as políticas de 
educação, saúde e  habitação; 

� Apoiar o papel da diáspora (plataforma europeia da diáspora)
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�Conjunto de instrumentos financeiros 
complementares elaborados pela UE e pelos 
seus Estados Membros;

�Os instrumentos da UE: os instrumentos 
externos geográficos e temáticos, o futuro 
Fundo « Asílo e migração ».
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Obrigado pela vossa atenção 
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