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Migrações e (in)coerência na política para o desenvolvimento da UE  
 
Por Noémia Pizarro* 

 

Se há hoje uma questão que constitui um verdadeiro "sismógrafo político" do estado em que se encontra 

a União Europeia, ela é - mais do que o Brexit ou a crise financeira - a questão da governabilidade das 

migrações. Por levantar questões muito sensíveis de identidade, de cultura e de pertença, este é um 

tema particularmente sujeito a oscilações ideológicas que muito têm marcado a coerência da resposta 

política europeia. E a Europa revelou, nesta resposta, um mapa de desigualdades e fracturas que 

pensávamos terem desaparecido tantos anos depois do Tratado de Roma. 

 

As migrações têm, de facto, esta particularidade interessante, que é a de revelar problemas de 

desenvolvimento não só nos países de origem, mas também nos países de destino dos migrantes. Se 

fizermos, por exemplo, o exercício de olhar para a Europa através do percurso dos refugiados que, a partir 

de Lampedusa ou de Lesbos preferem ir para a Alemanha em vez de permanecer na Grécia ou vir para 

Portugal, o que esse percurso nos mostra é a imagem da velha fractura norte-sul, uma fractura económica 

que ainda subsiste na Europa, apesar de anos a fio de políticas regionais e de coesão que supostamente 

deveriam ter atenuado esta divisória. Por outro lado, a rota traçada pelos refugiados nos Balcãs Ocidentais 

o ano passado revela-nos uma outra fractura, leste-oeste, mais política do que económica, ligada ao grande 

alargamento de 2004. De um lado, o Grupo de Visegrado e alguns países vizinhos, com uma lógica 

intergovernamental, o predomínio de governos nacional-populistas e processos de transição democrática 

relativamente imperfeitos. Do outro, a velha tradição das Democracias liberais, favoráveis ao 

aprofundamento da integração europeia e até a uma certa ideia federal, mas onde os tradicionais partidos 

do centro abandonaram a política e irrompem agora novíssimas forças partidárias que não trazem nos seus 

programas novas ideias-força para o relançamento do projeto europeu. 

 

E é, portanto, também à luz destas fracturas intra-europeias que temos de olhar o nexo imigração-

desenvolvimento. Não sendo este um tema novo na academia, ele é relativamente recente na atenção da 

comunidade do desenvolvimento e, por isso, só agora o vemos entrar na Agenda 2030, com sete dos 

Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável a terem implicações relevantes relacionadas com as 

migrações. 

Os números que sustentam o impacto positivo da imigração no desenvolvimento são, sobretudo, os 

números das remessas dos imigrantes, que o Banco Mundial calculou em 2015 serem de 582 mil milhões 

https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/MProcesses/IOM-and-SDGs-brochure.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/MProcesses/IOM-and-SDGs-brochure.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/MProcesses/IOM-and-SDGs-brochure.pdf
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de dólares, cerca do triplo da ajuda pública mundial ao desenvolvimento. Este é um valor gerado por cerca 

de 240 milhões de imigrantes em todo o mundo, dos quais é interessante notar que apenas cerca de 20 

milhões vivem nos países da União Europeia, sem contar com a migração intra-europeia, que não é regida 

pelas políticas de imigração. 

 

 

Se olharmos este número no contexto mundial, percebemos então como é relativa e, no entanto, quão 

enraizada está a imagem da “invasão da Europa”, que tanto tem contribuído para o que eu chamaria de 

ciclo de incoerência que me parece caracterizar a política de desenvolvimento da UE para as migrações.  

INCOERÊNCIAS 
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A incoerência "primordial" 

Se olharmos para os 3 grandes pilares que constituem 

uma política imigratória - a admissão e a integração dos 

imigrantes nas sociedades de acolhimento e a fase do 

regresso aos países de origem - vemos que a política 

interna da UE para a imigração assenta numa 

incoerência primordial, que vai inevitavelmente 

contaminar a dimensão externa desta política e a 

abordagem das migrações no contexto da política 

europeia para o desenvolvimento. Esta incoerência 

primordial traduz-se no desequilíbrio interno daqueles 3 

grandes eixos, com a dimensão do afastamento a 

prevalecer de forma absolutamente evidente na Europa, 

desde que, no Conselho Europeu de Tampere, em 1992, 

esta se tornou uma política comum. Enquanto que 

temos hoje ao nível europeu um quadro compreensivo 

de instrumentos dirigidos a travar a imigração e a 

promover a deportação de imigrantes, com sanções aos 

transportadores, restrições de vistos, proibição do 

regresso à Europa para quem decide sair e múltiplos 

acordos de readmissão com países terceiros, vemos, 

depois, as políticas de integração restritas à 

competência exclusiva dos Estados membros e, no que 

respeita à admissão de imigrantes, contam-se pelos 

dedos as vias legais de entrada em território europeu. 

 

 

 240 milhões  = 582 mil milhões de dólares em remessas  

 3 x mais do que Ajuda Pública ao Desenvolvimento 

A incoerência vertical 

A incoerência vertical, aliás comum a muitas políticas 

europeias, com uma abordagem intergovernamental a 

prevalecer no Conselho em matéria de imigração, por 

contraponto a uma visão, digamos, mais liberal 

representada pelo Parlamento Europeu e, até há um 

tempo atrás, também pela Comissão Europeia. Nos 

últimos anos, porém, a Comissão tem vindo a alinhar na 

confusão perversa entre terrorismo e refugiados, 

chegando mesmo ao fundamentar todo o novo pacote 

de medidas europeias em curso para reforçar o controlo 

da fronteira externa no receio dos chamados 

"movimentos secundários" de refugiados. Basta ver que 

nova agência de fronteiras, que substitui a Frontex e 

reforça poderes para detetar imigrantes em situação 

irregular, foi aprovada num tempo record de 6 meses, 

quando, por exemplo, a Directiva que consagra o direito 

ao reagrupamento familiar para os imigrantes a viver na 

Europa - que é talvez a via legal mais importante de 

entrada de estrangeiros - demorou 4 anos a aprovar, 

numa negociação muito difícil com os Estados membros 

da UE. 

+ 



 
 

3 
 

Por tudo isto, creio poder afirmar que a Europa tem respondido à imigração dita económica com os 

instrumentos e a abordagem que caracterizam a sua política de segurança e, por isso, também, não é de 

estranhar que vejamos a Europa responder à questão humanitária dos refugiados com os instrumentos e a 

abordagem que caracterizam a sua política para a imigração.  

Naturalmente que tudo isto tem, depois, um efeito profundo de contágio na coerência da política externa 

da União. Fazendo uma análise superficial das iniciativas mais recentes de política externa nesta matéria, 

vemos, por um lado, a UE financiar com 1,8 mil milhões de euros o Plano de Acção de La Valetta, aprovado 

em Novembro de 2015 para promover o desenvolvimento ligado à imigração em África (através do Fundo 

Fiduciário de Emergência para África), enquanto que, poucos meses depois, em Março de 2016, a União 

mobilizava 3 mil milhões para a Turquia, a que acrescerão outros 3 mil milhões a partir de 2018, para esta 

reter os refugiados dentro das suas fronteiras. A verdade é que este acordo com a Turquia traduz uma 

prática bem mais antiga da União sub-contratar a países terceiros a tarefa de controlar a sua fronteira 

externa. No entanto, se a UE agia até aqui de forma discreta, como aconteceu com a Líbia até 2011, a 

Comissão Europeia vem agora dizer expressamente, no novo Quadro de Parceria para as Migrações 

aprovado em Junho do ano passado, que travar a imigração passa a ser o principal objetivo imediato da 

política para o desenvolvimento. 

 

O que vale um imigrante 

 

Um segundo problema de incoerência está em que o nexo migrações-desenvolvimento vem sendo 

construído na UE ao ritmo de visões diferentes e, de algum modo, incongruentes entre si, sobre qual o 

verdadeiro valor das migrações no desenvolvimento global e, mais concretamente, sobre se a "mobilidade 

humana” tem ou não um valor que vai além do impacto económico que normalmente é atribuído à 

imigração no desenvolvimento. 

 

Estas visões vão da ideia de que a ajuda ao desenvolvimento é capaz de eliminar as causas da emigração 

nos países de origem, essencialmente através da redução da pobreza, até à abordagem que acabou por 

dominar, que é a de que a emigração se deve à incapacidade institucional dos países de origem e de 

trânsito para controlarem as suas fronteiras. Já a visão mais coerente da Abordagem Global para a 

Migracã̧o e a Mobilidade (AGMM), de 2011, que vê o migrante como figura central de um processo de 

desenvolvimento com impacto nos dois polos do percurso migratório, não passa hoje de uma miragem. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0385&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0743&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0743&from=EN
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Mas se o conjunto destas visões foi mesmo assim capaz de gerar impactos positivos durante os anos de 

vigência das Parcerias para a Mobilidade (principal instrumento da AGMM) , sobretudo com o 

financiamento de projetos para facilitar as remessas ou apoiar o emprego e as iniciativas empresariais de 

imigrantes regressados aos seus países de origem, esse impacto acabou por se tornar secundário face à 

canalização da maior parte dos fundos para a capacitação no controlo de fronteiras e no combate à 

imigração ilegal, com a ajuda ao desenvolvimento a ser instrumentalizada para financiar a compra de 

barcos-patrulha para interceptar ilegais, ou para construir centros de detenção e bases de dados 

biométricas.  

 

Por outro lado, temos hoje dados que mostram que o aumento do desenvolvimento económico nos países 

mais pobres, até um certo nível, estimula a emigração em vez de a diminuir e isso não foi ainda 

verdadeiramente integrado na reformulação das políticas nesta área. E também aquela perspetiva mais 

cosmopolita, que na retórica da Abordagem Global se traduz pelo princípio triple win, ou na ideia de que as 

migrações geram ganhos mútuos para o imigrante, para os países de origem e para os países de destino, 

nunca chegou verdadeiramente a consubstanciar-se em projetos concretos. O valor do migrante continua 

a ser medido principalmente pelo valor económico das remessas que ele envia para o seu país de origem 

e o que se vê no terreno é uma cooperação baseada essencialmente num conceito de desenvolvimento 

local (sobretudo com projetos para compensar a fuga de cérebros), que só raramente promove reformas 

de longo prazo destinadas a agir simultaneamente nos contextos do destino e de origem. Reformas como 

estas são verdadeiramente essenciais para desenvolver a tal dimensão transnacional que é necessária a 

uma abordagem centrada no imigrante e passam, por exemplo, pela criação de esquemas de portabilidade 

de direitos sociais, pela definição conjunta com o país de destino de medidas preparatórias prévias à 

partida do imigrante e adaptadas ao mercado de trabalho, ou pela criação de redes de serviços sociais nos 

dois polos do processo migratório.  

 

 

 

 

 

 

 

Esquemas de portabilidade de direitos sociais, pela definição 

conjunta com o país de destino de medidas preparatórias prévias à 

partida do imigrante e adaptadas ao mercado de trabalho, ou pela 

criação de redes de serviços sociais nos dois polos do processo 

migratório.  
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Para mais, ao analisarmos de perto a execução dos fundos nas Parcerias para a Mobilidade, o que vemos é 

a ideia de “ganhos mútuos”, de triple win, desaparecer perante o conceito muito mais enraizado de 

condicionalidade que, no caso das migrações, assume a forma do princípio «dar mais para receber mais» e 

que impõe aos países de origem mais colaboração na gestão da imigração dita ilegal, em troca de maior 

abertura por parte da Europa para conceder vistos de entrada (contudo, sempre na perspetiva de uma 

permanência temporária em território europeu). É, portanto, a visão securitária a imprimir uma forte 

incoerência ao sistema, ao não reconhecer as vantagens da imigração para os países de destino, o que 

significa, afinal, que o interesse da União na relação imigração-desenvolvimento se limita à redução da 

pressão migratória, enquanto que, para os países de origem, as vantagens da emigração se limitam à 

questão das remessas. 

 

E o que é preocupante é que esta visão passa de predominante a praticamente única no novo quadro de 

Parceria para as Migrações aprovado em Junho. Numa inversão total do paradigma da Coerência da Política 

de Desenvolvimento, a Comissão Europeia afirma ali que a eficácia da política para o desenvolvimento no 

domínio das migrações passará a ser medida em números de regressos e readmissões de imigrantes para 

os países de origem, ameaçando com consequências os países que não cooperem na realização destes 

números, tanto com cortes de fundos, como com a perda de preferências comerciais, porque a União vai 

estender esta lógica também à sua política comercial externa. 

 

A coerência nos direitos 

 

Saber como se quebra este ciclo de incoerência parece uma questão deslocada neste momento negro da 

história em que vivemos, com a América a adoptar políticas migratórias altamente restritivas e a Europa à 

deriva sobre o que fazer com os refugiados. E, no entanto, se chegámos hoje a este ponto foi também 

porque o discurso que devia ser aqui absolutamente central, que é o discurso da cidadania e dos direitos 

dos imigrantes, não entrou ainda, verdadeiramente, na relação entre migração e desenvolvimento. 

 

Creio, por isso, ser importante, mais do que nunca, defender como critério-chave da coerência desta 

política a garantia de uma infraestrutura de direitos e deveres especificamente desenhados para a 

imigração. Defendo a criação de um corpo de direitos para estrangeiros semelhante aos direitos dos 

cidadãos europeus, que foram criados precisamente para transformar a livre circulação de pessoas num 

factor de desenvolvimento económico e político na Europa, o que efectivamente aconteceu. Reconhecer 
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direitos ligados à imigração implica garantir, em primeiro lugar, que se abrem mais vias legais de entrada na 

Europa, nomeadamente, vistos para permitir a procura de trabalho; garantir que os migrantes podem 

transportar direitos sociais adquiridos ligados ao seu percurso laboral, que depois podem reclamar no seu 

país de origem e de destino; ou garantir o direito de entrar e sair da União Europeia várias vezes, de formar 

a permitir a migração circular, que é hoje a mais adaptada à realidade de um mundo aberto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir desta infraestrutura de direitos a União deverá então reformular as suas políticas com novos 

atores, como os municípios e agentes locais - porque é para as cidades que conflui o maior número de 

imigrantes - e com as comunidades da diáspora, que apesar de uma participação crescente são ainda 

actores sub-valorizados no planeamento e decisão de alocação de fundos para o desenvolvimento. Parece-

me que a União deverá também olhar para questões que têm ficado em segundo plano, como a 

compreensão sobre quais as medidas necessárias para atrair de novo e maximizar o contributo dos 

imigrantes para o desenvolvimento dos seus países de origem. Muitas destas medidas estão a funcionar 

com sucesso em países como a China, a Índia ou a Jamaica, com agências multi-sectoriais para apoiar a 

reintegração dos que voltam, mecanismos de facilitação da dupla cidadania, incentivos fiscais a 

empresários que regressam com projetos empresariais, ou programas específicos para chamar de volta os 

imigrantes mais qualificados. É preciso estudar a eficácia destes programas nos países que os têm posto em 

prática e perceber porque é que outros não funcionam, como vimos acontecer em Portugal com o 

Programa Vem, em 2015, que financiou o regresso de apenas 20 emigrantes e foi depois cancelado pelo 

Governo seguinte, sem que se conheça ainda uma avaliação final. 

 

 

 

Infraestrutura de direitos 

Criação de um corpo de direitos para estrangeiros semelhante aos direitos dos cidadãos europeus 

:: mais vias legais de entrada na Europa 

:: garantir que os migrantes podem transportar direitos sociais adquiridos ligados ao seu percurso 

laboral, que depois podem reclamar no seu país de origem e de destino 

:: garantir o direito de entrar e sair da União Europeia várias vezes, de formar a permitir a migração 

circular 
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Portugal  

 

Portugal tem, precisamente, um registo muito positivo em matéria de integração de imigrantes, mas a 

inclusão das migrações na política de cooperação portuguesa está ainda numa fase incipiente. Desde logo, 

porque o Plano Nacional Estratégico para as Migrações 2015-2020 não refere nem uma vez a Cooperação 

portuguesa, nem prevê qualquer parceria com o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua para 

desenvolver projetos nesta área. 

E, no entanto, existem na sociedade portuguesa sinergias que podiam ser aproveitadas para este fim, 

sobretudo com cidadãos da CPLP em matéria de bolsas de estudos, ligação das diásporas aos países de 

origem, mecanismos já consolidados de transferências de remessas e até uma certa dinâmica empresarial 

entre países da CPLP. Mas estas sinergias não são depois traduzidas, na Estratégia da Cooperação 

Portuguesa, em prioridades e linhas de acção capazes de criar impactos positivos para o 

desenvolvimento nos dois lados do processo migratório. E tudo isto é sintomático do muito que há ainda 

por fazer, também em Portugal, para tornar coerente a dimensão interna e externa da política para as 

migrações. 

Finalmente, é absolutamente crucial que a refocagem nos direitos dos imigrantes nos permita alguma vez 

desmontar categorias que por serem repetidas anos a fio, vezes sem conta, sem qualquer espirito crítico, se 

tornaram também hoje incoerentes. Como a categoria de "imigrante económico”, que imediatamente lhe 

cola o rótulo da pobreza, mas não é já capaz de abranger a diversidade de motivos que levam alguém a 

deslocar-se para viver noutro país; ou a categoria de "imigrante ilegal", que despolitiza os cidadãos e lhes 

retira a autonomia de sujeitos, levando-os a apresentar-se perante o sistema europeu de polícias, de 

fronteiras e de agências, como um objeto que pode ser "gerido" de forma técnica. 

E tudo porque a Europa não quer assumir que ela própria gera ilegalidade, ao não conseguir dar acesso 

legal aos que a procuram. Ao não ser capaz de cumprir o seu dever de comunidade política democrática, 

que é tratar os migrantes como sujeitos e governá-los como cidadãos. 

 

*Este artigo baseia-se na intervenção que proferi nas "Conversas Coerentes", Camões-ICL, em 10 de 
Fevereiro de 2017, no âmbito do projeto Coerência.pt: O eixo do Desenvolvimento mais justo, mais 
sustentável e mais Digno.  

 

 

http://www.acm.gov.pt/documents/10181/222357/PEM_net.pdf/3a515909-7e66-41e8-8179-e3aa5e0c7195

