
Segundo a OIM (Organização Internacional para a Migração), 
300 mil pessoas chegam à União Europeia (UE) todos os anos. 
Mas não é por causa deste fluxo impressionante que a Europa 
deixa de estar numa situação algo paradoxal no que a este fenó-
meno diz respeito. Por um lado, assiste-se a um frenesim legisla-
tivo com vista a levantar obstáculos e restrições a novas entradas 
de estrangeiros por outro, constata-se todos os dias a gritante 
necessidade de pessoas num continente cada vez menos popu-
loso e progressivamente envelhecido. Aliás, as expectativas mais 
optimistas apontam para que a Europa perca entre 2010 e 2030, 
mais de 20 milhões de pessoas em idade activa. 
A ONU, por exemplo, há muito que tornou público que os paí-
ses-membros da UE necessitariam de acolher 44 milhões de 
imigrantes para manter o seu nível de crescimento económico 
e para garantir a sustentabilidade dos seus sistemas de previdên-
cia e segurança social. 
Perante este cenário parece pois um pouco insólito tamanha 
resistência à entrada de novos imigrantes. 
A verdade é que desde os finais dos anos 90 do Século XX até 
aos dias de hoje, tem-se assistido a tomadas de posição crescen-
temente restritivas por parte dos governos Europeus à entrada 
de exilados e de imigrantes ilegais e indocumentados mas ao 
mesmo tempo, os alertas para a necessidade renovada da mão-
de-obra de imigrantes não cessam de aparecer. Há contudo, 
uma nova tendência face ao que se passava nos anos 50 e 60, 
décadas em que recrutavam essencialmente pessoas sem habi-
litações para trabalhos de que não exigiam qualificações. Actual-
mente, a procura é mais centrada em trabalhadores qualificados 
e com habilitação para trabalhar com alta tecnologia.
Esta política de imigração selectiva tem vindo a ser defendida 
por alguns Governos da UE, sobretudo o francês, que facilita e 
incentiva a entrada legal de estrangeiros com alto nível de quali-
ficações. Mas esta está longe de constituir uma resposta efectiva 
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Migrações
III Parte 
O fenómeno da imigração tem raízes profundas 
e complexas, baseadas nas desigualdades no fosso 
Norte-Sul, alimentado pela Globalização. Mas, as 
razões pela qual a imigração se converte em clan-
destina estão na políticas europeias das fronteiras 
e na rejeição dos imigrantes, assim como as legis-
lações europeia e nacionais que consolidam o con-
ceito de Europa-Fortaleza.

a um problema muito mais abrangente. Por um lado, não evita 
nem contem a imigração clandestina dos menos qualificados, 
antes fomenta o tráfico e as situações de semi-escravatura e de 
clandestinidade. Por outro, fomenta a fuga de cérebros e de qua-
dros qualificados absolutamente essenciais aos países em vias de 
desenvolvimento dos quais são originários, privando-os dos seus 
melhores elementos e de meios, comprometendo assim ainda 
mais, as possibilidades de atingirem patamares de desenvolvi-
mento sustentável. 
Esta fuga de pessoal qualificado, claro está, ocorre com particular 
incidência nos países mais pobres e com menores infra-estrutu-
ras e oportunidades de trabalho, exactamente os mais necessi-
tados deste tipo de mão-de-obra...

Uma Europa-Fortaleza ou uma Europa for-
talecida?
Os países da EU têm revelado, ao longo do tempo, sérias difi-
culdades em definir uma política comum em matéria de imigra-
ção. Contudo, a tendência tem sido de a de restrição crescente 
e de potenciar o controlo fronteiriço, ao mesmo tempo que se 
fomentam à falta de uma posição comum e da especificidade de 
alguns relacionamentos, acordos bilaterais entre os países-mem-
bros e os países de vocação emigratória, bem como campanhas 
mais ou menos regulares de regularização de imigrantes em paí-
ses como Espanha, Itália, França ou Portugal, por exemplo.
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O facto da União Europeia não dispor de nenhuma espécie de 
competência legislativa na questão dos fluxos migratórios deve-
se à recusa dos seus Estados-membros em conferir competên-
cia legal à UE para que esta determine por si, o número de 
estrangeiros admitidos no seu território, preferindo manter este 
assunto dentro da esfera da soberania nacional de cada um dos 
países que a constituem. 
Apesar disso, em 1999, o Conselho Europeu promoveu uma 
sessão especial em Tampere subordinada ao tema da criação de 
um espaço de liberdade, segurança e justiça dentro da UE. Em 
matéria de política de asilo e migração comuns (questões estrei-
tamente relacionadas), os Estados-Membros comprometeram-
se na altura a “combater na origem, a imigração clandestina a fim 
de estabelecer uma gestão mais eficaz dos fluxos migratórios 
em estreita colaboração com os países de origem e trânsito”.
Para além desta, e neste esforço de harmonização, estabelece-
ram-se outras conclusões e directivas importantes para a ela-
boração de uma estratégia global comum por parte da UE: a 
necessidade de respeitar as obrigações que derivam de alguns 
acordos internacionais como a Convenção Europeia dos Direi-
tos Humanos e a Convenção de Genebra relativa ao estatuto 
dos refugiados, a existência de diferentes formas de residência 
ilegal e de necessidades específicas de grupos potencialmente 
vulneráveis (mulheres, crianças, jovens não acompanhados), a 
existência de um conjunto de disposições relativas à atribui-

ção de vistos, controlo de fronteiras exteriores, tráfico de seres 
humanos ou o emprego ilegal. Para além disso, a UE também 
definiu como prioritário para contribuir para a aplicação coe-
rente das disposições jurídicas em matéria de cooperação judi-
cial, a necessidade dos Estados-membros estabelecerem defini-
ções comuns para os actos ilícitos, assim como a harmonização 
das penas e sanções adequadas. 

Controle e gestão de fronteiras: avanços e 
contradições
Com a finalidade de reforçar o controlo nas fronteiras exteriores 
da EU, a Comissão Europeia propôs aos seus membros uma série 
de medidas imediatas que foram da criação de um corpo euro-
peu de polícia fronteiriça ao combate ao tráfico de seres huma-
nos (a Comissão apresentou uma proposta de Directiva sobre a 
concessão de um visto de trabalho às vítimas destas redes que se 
disponham a colaborar com as autoridades na investigação e cri-
minalização dos seus exploradores) e à exploração económica 
dos imigrantes e o aprofundamento das políticas de readmissão e 
retorno de imigrantes. 
Este esforço foi complementado em 2002, com a adopção do 
plano global de luta contra a imigração clandestina e comércio de 
seres humanos. Para o efeito, foi criado um sistema intranet, desig-
nado de ICONET que permite aos Estados-Membros o inter-
câmbio de forma rápida e segura informações cruciais sobre flu-
xos migratórios com vista ao combate da imigração clandestina. 
Contudo, já em 2004, o mesmo Concelho Europeu tomou a 
decisão no mínimo polémica de passar a organizar voos freta-
dos (ou charters) para expulsar do espaço Europeu, largas cente-
nas de indocumentados. Uma opção que viola gravemente alguns 
dos Tratados Europeus que proíbem expressamente a expulsão 
sumária e colectiva, especialmente para países onde as garan-
tias de respeito dos direitos humanos são frágeis ou inexistentes, 
nomeadamente o parágrafo 1 do Artigo 22 da Carta da ONU. 
Neste mesmo ano e não contentes com este lamentável retro-
cesso, a EU lançou os alicerces para a criação da Agência Fron-
tex (de que falamos na anterior revista) que tem como objectivo 
a coordenação operacional entre todos os estados da EU em 
matéria fronteiriça mas que agiliza a criação de uma polícia inter-
nacional e os processos de controlo e repatriamento e sugeriu 
pela primeira vez a criação de Campos de acolhimento a Imigran-
tes fora do espaço comunitário. 
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Combater a imigração clandestina 
De facto, esta proposta da Comissão Europeia de criar campos 
de acolhimento em países emigratórios e de transição (Marro-
cos, Líbia e Mauritânia, a pensar expressamente nos imigrantes 
africanos que utilizam o Mediterrânio, nomeadamente através 
de Itália, Malta, França e Espanha, como porta de entrada para 
a Europa), tornou-se num apaixonado objecto de debate e dis-
cussão na EU e suscitou acaloradas e sérias críticas da parte de 
quase todas as Organizações de defesa dos Direitos Humanos, 
uma vez que estes campos não ofereceriam garantias de res-
peito pelos direitos dos seus ocupantes por nenhuma entidade 
da UE e por estes serem antes confinados aos que países em 
que estes campos estariam instalados que, como é público, não 
são, nem pelos critérios da própria EU, referência em matéria de 
defesa de Direitos Humanos. 
Basta aliás, fazer um pequeno esforço de memória e recor-
darmo-nos do Verão de 2005. Nos meses de Agosto e Setem-

bro desse ano, foram vários os atropelos e violações registadas 
e denunciadas por variadas fontes junto às cidades espanholas 
de Ceuta e Melilla. Reagindo à tentativa de centenas de imigran-
tes sub-sharianos atravessarem as “defesas” destes dois enclaves 
africanos, as autoridades marroquinas usaram desprorcionada-
mente a força, provocando 13 mortos e dezenas de feridos. Para 
além disso, prenderam e abandonaram posteriormente à sua 
sorte no meio do deserto centenas de imigrantes e refugiados, 
ao mesmo tempo que Espanha procedia a expulsões e repatria-
ções me massa destes mesmos imigrantes ilegais. Em Dezembro 
de 2006, uma situação semelhante, envolvendo 400 imigrantes, 
refugiados e requerentes de asilo sub-saharianos que foram des-
locados para perto da fronteira argelina foi justificada pelas auto-
ridades marroquinas como uma acção enquadrada no âmbito 
dos acordos sobre migrações alcançados na última cimeira euro-
africana realizada na capital marroquina uns meses antes. 
Um claro sinal que é pouco razoável considerar que a responsabi-
lidade deste tipo de drama é apenas imputável ao facto dos países 
de trânsito como Marrocos não prezarem na medida que acha-
mos certa, o respeito pelos Direitos Humanos. O que realmente 
existe nestas situações é cumplicidade. Esta responsabilidade deve 
antes ser partilhada com os países de destino destes imigrantes, 
estrutural e economicamente muito mais fortes que os países de 
passagem que, face à desresponsabilização dos países europeus, 
se vêm a braços com um problema que nem sequer é o seu e 
para o qual não têm pura e simplesmente, solução. 

O paradigma espanhol
Ainda assim, há ocasionalmente esforços que são notórios e 
inegavelmente importantes. Espanha, um dos países da EU mais 
afectados por chagadas maciças de imigrantes clandestinos 
oriundos de África e da América Latina, legalizou em 2005, 500 
mil pessoas, restando cerca de um milhão de pessoas por docu-
mentar a residir em território espanhol. 

MAPA
Origem e destinos dos principais 
fluxos migratórios
• Norte de África ⁄ xxxxx – xxxxx
• África Ocidental ⁄ xxxxxx – xxxxx
• Europa de Leste ⁄ xxxxx – xxxxxxx
• Norte de África ⁄ xxxxx – xxxxx
• África Ocidental ⁄ xxxxxx – xxxxx
• Europa de Leste ⁄ xxxxx – xxxxxxx
• Norte de África ⁄ xxxxx – xxxxx
• África Ocidental ⁄ xxxxxx – xxxxx
• Europa de Leste ⁄ xxxxx – xxxxxxx
• Norte de África ⁄ xxxxx – xxxxx
• África Ocidental ⁄ xxxxxx – xxxxx
• Europa de Leste ⁄ xxxxx – xxxxxxx
• Norte de África ⁄ xxxxx – xxxxx
• África Ocidental ⁄ xxxxxx – xxxxx

Portugal: uma alternativa às Canárias?

Sem a dimensão do que acontece em Espanha e nas 
Canárias, a imigração clandestina por mar em Portu-
gal também sofreu um aumento significativo nos últi-
mos anos. Segundo a info.imigrante.pt, esta subiu 19% 
em Setembro do ano passado e a tendência é de cres-
cimento. 
De acordo com os dados do Serviço de Estrangeiros 
e Fronteiras (SEF), foram fiscalizadas 18.732 embarca-
ções e foram instaurados 106 processos por auxílio 
à imigração ilegal em 2006. Em declarações ao jornal 
Público, um inspector do SEF adiantou que actualmente 
“Os casos de clandestinos em embarcações são quase 
diários em Portugal. A diferença entre a actualidade e 
o que se passava, por exemplo, há seis ou sete anos, 
é que agora surgem cada vez mais grupos, enquanto 
dantes havia, sobretudo, pessoas que viajavam isolada-
mente. Isso pode demonstrar que as redes de auxílio à 
imigração ilegal estão, de forma organizada, a escolher 
Portugal como zona de actuação. Os imigrantes ile-
gais são muito pobres e não têm esse dinheiro. Então, 
para poderem viajar, hipotecam a família. Embarcam, 
chegam ao destino e, depois de começarem a traba-
lhar, sabem que todos os meses têm que mandar um 
tanto para os contactos que lhes arranjaram a viagem, 
sob pena de os familiares, que ficaram no país, serem 
mortos”. Ao contrário do que sucede em Espanha, em 
Portugal são os barcos de pesca o meio preferido para 
este tipo de tráfico (ainda que estes reboquem mui-
tas vezes pateras), prevendo-se que dentro de pouco 
tempo, Portugal se possa tornar numa alternativa séria 
a Espanha como destino dos imigrantes africanos. 
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Com a política de imigração selectiva, 
perde-se o sentido ao investimento 
que significou construir e formar estas capacidades e a possibilidade dos países 
que delas tanto precisam, as poderem utilizar em seu próprio benefício. 

Nigéria

Egipto

Mali

Canárias

Cabo 
Verde República

Centroafricana
Senegal

Argélia

Portugal Espanha

França

Turquia
Rep. Ásia Central

Europa Leste
Alemanha

Itália

Mas deverão ser muitas mais num futuro próximo. O fluxo 
migratório de pessoas sem trabalho e sem perspectivas da 
África sub-shariana não mostra sinais de abrandamento e certa-
mente que não mostrará enquanto os países ricos forem cada 
vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres e forem nega-
das a estas pessoas, direitos e condições de dignidade tão bási-
cas como a possibilidade de trabalhar. Com a adopção de medi-
das mais duras e de um controlo mais draconiano aos acessos 
aos enclaves espanhóis em Marrocos, as ilhas Canárias passaram 
a ser o destino de milhares de imigrantes clandestinos que pas-
saram a viajar em pataras ou cayucus (embarcações tradicionais 
da costa do Senegal, Mauritânia e Cabo Verde que permitem 
o transporte de grandes quantidades de pessoas), vagueando 
dias ou semana no Atlântico, sujeitos ao calor, à fome e sede e 
à fúria do mar. 

Em 2006, chegaram às Canárias mais 18.000 imigrantes indocu-
mentados (10.600 dos quais foram repatriados), quatro vezes 
mais que em 2005. Atendendo a que uma em cada três destas 
embarcações não consegue chegar ao destino, estima-se que 
mais de sete mil pessoas tenham entretanto morrido ou desa-
parecido durante estas viagens desesperadas. 
Um drama para o qual nenhum fim se adivinha e que certa-
mente não cessará pelo mero aumento da eficácia do controlo 
das fronteiras. 
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“


