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MIGRAÇÕES
As migrações têm sido apontadas pela União Europeia (UE) como um dos principais motores de
desenvolvimento. É através do Diálogo de Alto Nível com as Nações Unidas que se pode fazer avançar
a agenda mundial sobre migração e desenvolvimento e promover medidas concretas que tenham um
impacto significativo na vida dos migrantes e das suas comunidades. A securitização deste tema tem
prejudicado a promoção da migração e da mobilidade enquanto fator de desenvolvimento dos países
de origem e de destino. A UE deve implementar políticas e instrumentos que respeitem os direitos
humanos, a dignidade dos migrantes e os seus direitos fundamentais, qualquer que seja o seu
estatuto jurídico. São também necessárias respostas mais coerentes sobre a relação entre alterações
climáticas, degradação ambiental e migração.

O Desenvolvimento é uma responsabilidade partilhada.
Qual vai ser o seu papel?
FICHA
TÉCNICA
Equipa:: FEC - www.fecongd.org (Ana Patrícia Fonseca e Margarida Alvim) :: IMVF - www.imvf.org (Ana
Isabel Castanheira e Mónica Santos Silva) :: CIDSE - www.cidse.org/
Financiador:: Camões - Instituto da Cooperação e da Língua - www.instituto-camoes.pt
Esta publicação foi produzida com o financiamento do Camões – ICL. O seu conteúdo é da
exclusiva responsabilidade da FEC e do IMVF e não pode, em caso algum, ser tomado como
a expressão das posições do financiador.
Porque defendemos a igualdade de género como um valor intrínseco aos Direitos Humanos onde
se lê “o” deve também ler-se “a” sempre que aplicável, de forma a garantir o respeito pela
igualdade de género também na escrita.
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Fazendo a Migração Funcionar para Todos
A ser lançado no início de 2018, pelo Secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, o
relatório “Fazendo a Migração Funcionar para Todos”, é a principal contribuição ao esboço do
Acordo Global de Migração, que deve ser anunciado ainda este ano.
O relatório destaca: (a) opções para que os Estados Membros ajudem os migrantes a atingir o seu
potencial económico e social; (b) passos para promover a migração regular; e (c) políticas para
atender às legítimas considerações de segurança dos Estados Membros em relação à migração
irregular.
A adoção do Acordo Global de Migração deve ser uma das prioridades coletivas mais importantes de
2018. O entendimento das Nações Unidas sobre a questão das migrações não deixa dúvidas: “a
migração é um fenómeno global positivo. Impulsiona o crescimento económico, reduz as
desigualdades, conecta as sociedades e ajuda a enfrentar as ondas demográficas de crescimento e de
redução populacional”. António Guterres salienta que a maioria dos migrantes vive e trabalha de
forma legal, mas muitos vivem desprotegidos pela lei e não conseguem atingir o seu potencial, nem
contribuir plenamente para a sociedade.
A tensão política, ainda muito presente a nível global em torno destes temas, não pode ser dissociada
das tragédias humanas que continuamos a assistir. É preciso dar respostas efetivas, capazes de garantir
a dignidade Humana.
O relatório apresenta um conjunto de dados e informações sobre o setor, destacando ainda que as
remessas de migrantes foram superiores 600 bilhões de dólares em 2017, o que representa o triplo do
investimento feito na ajuda ao desenvolvimento.
Porque o desenvolvimento é uma responsabilidade partilhada e todos temos o nosso papel, o
secretário-geral destacou a importância das cidades, dos Parlamentos, da sociedade civil, do setor
privado, dos media, da academia, entre outros a terem um papel central neste processo.
Relatório aqui
“Deixem-me enfatizar: a migração é um fenómeno global positivo. Impulsiona o crescimento
económico, reduz as desigualdades, conecta as sociedades e ajuda a enfrentar as ondas
demográficas de crescimento e de redução populacional.”
António Guterres – Secretário-geral das Nações Unidas
https://www.youtube.com/watch?v=uWxfWENbe6A

MITOS E REALIDADES
“Os mitos sobre migrações e
desenvolvimento são desmontados pelos
factos” | Patrícia Magalhães Ferreira,
investigadora e autora do estudo “Migrações
e Desenvolvimento”, em entrevista ao Portal
VER.
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