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RESUMO DOS DESAFIOS FUNDAMENTAIS QUE SE COLOCAM À INTEGRAÇÃO EFETIVA DOS 

MIGRANTES 

I. O presente documento informativo não é um relatório de auditoria. Reúne 

informações provenientes de fontes muito variadas, algumas das quais já do domínio 

público e outras recolhidas pelo próprio Tribunal. Define as atividades da UE empreendidas 

com o objetivo de apoiar a integração de pessoas que vivem legalmente na UE sem terem 

cidadania da União ("migrantes"). Ao fazê-lo, o Tribunal assinalou uma série de desafios 

fundamentais relacionados com a sua integração. 

II. Os recentes aumentos do número de pessoas que procuram proteção no território da 

UE colocaram a política de migração da UE no centro das atenções. O impacto a longo prazo 

deste afluxo de migrantes depende da sua integração na sociedade europeia. Embora a 

integração dos migrantes seja principalmente da responsabilidade dos Estados-Membros, 

nas últimas duas décadas a UE tem desempenhado um papel importante na prestação de 

apoio e incentivos aos mesmos. Além do intercâmbio de informações, boas práticas e 

aprendizagem e cooperação mútuas, a UE tem vindo a facilitar a utilização dos seus fundos e 

a facultar um quadro para o desenvolvimento de políticas de migração e de combate à 

discriminação (pontos 1-17). 

III. A migração e a integração estão estreitamente interligadas. As atuais diretivas da UE 

em matéria de migração preveem um conjunto mínimo de condições de entrada e de 

residência, bem como direitos relativos à igualdade de tratamento. Os Estados-Membros 

dispõem de uma certa margem de discrição para transporem estas diretivas para o direito 

nacional, com a consequência de que as regras aplicadas aos migrantes não são idênticas em 

todos os Estados-Membros. Essas diferenças levam os migrantes, incluindo os requerentes 

de asilo e os refugiados, a deslocarem-se de um país para o outro, o que atrasa o início do 

processo de integração. Outro fator que afeta a integração é a morosidade do tratamento 

dos pedidos (pontos 18-21). 

Desafio nº 1: Redução dos atrasos no início do processo de integração 

IV. Apesar da existência de legislação da UE que promove a igualdade dos direitos e a não 

discriminação, a imigração de pessoas vindas de fora da União continua a suscitar um 
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sentimento negativo em muitos europeus. Em alguns Estados-Membros, esta situação tem 

um impacto negativo sobre a integração dos migrantes (pontos 22 e 23). 

Desafio nº 2: Garantia da igualdade de direitos e da não discriminação 

V. Em resposta ao aumento dos fluxos migratórios, a partir de 2015, o orçamento da UE 

mobilizou mais de 5 mil milhões de euros de financiamento adicional para a migração. No 

entanto, os Estados-Membros declararam que precisavam de um montante adicional de 

cerca de 450 milhões de euros para fazer especificamente face às necessidades de 

integração de migrantes no âmbito do Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração. 

Segundo a Comissão, as necessidades serão regularmente avaliadas no contexto dos 

procedimentos orçamentais anuais (pontos 32-34). 

Desafio nº 3: Avaliação sólida e exaustiva das necessidades e do financiamento  

VI. Além disso, a Comissão aumentou o seu apoio aos esforços dos Estados-Membros para 

melhorar a integração dos migrantes. Em 2016, elaborou um Plano de Ação sobre a 

integração, com 52 medidas a serem aplicadas a nível da UE. A Comissão comunicará 

informações ao Parlamento e ao Conselho sobre a execução do Plano de Ação em 2018. Em 

dezembro de 2017, 23 ações ainda não tinham sido concluídas. Os Estados-Membros 

também são encorajados a desenvolverem medidas específicas em determinados domínios. 

Segundo a Comissão, como estas medidas foram formuladas como sugestões aos 

Estados-Membros e são da esfera de competência dos mesmos, esta não realiza qualquer 

controlo (pontos 35-36). 

Desafio nº 4: Empenho dos Estados-Membros em executar o Plano de Ação 

VII. A maioria dos Estados-Membros dispõe de políticas de integração no âmbito de 

diferentes quadros de políticas, que não abrangem sistematicamente todos os grupos de 

migrantes e nem sempre permitem atuar em todos os domínios da integração. Foram 

salientadas várias insuficiências relativas à conceção e aplicação das políticas de integração 

nos relatórios das Instituições Superiores de Controlo dos Estados-Membros (pontos 40-42). 
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Desafio nº 5: Apoio a todos os migrantes em todos os domínios de políticas relevantes  

VIII. A maioria dos Estados-Membros não possui uma visão global do número de migrantes 

que receberam ajuda e/ou do montante aplicado em medidas de integração. A nível da UE, 

um conjunto de indicadores principais comuns ("indicadores de Saragoça") representa um 

passo em frente na compreensão da integração na UE, mas nem todos os Estados-Membros 

os utilizam e, segundo a Comissão, estes indicadores têm limitações. A nível nacional, 

existem várias insuficiências em matéria de acompanhamento. No contexto da atual revisão 

do regulamento do FEDER, a Comissão está a propor a criação de indicadores específicos 

para este fundo, o que pode facilitar o desenvolvimento de políticas baseadas em dados 

comprovados (pontos 43-47). 

Desafio nº 6: Acompanhamento eficaz dos efeitos da integração para medir os progressos 

e adaptar as políticas, caso necessário 

IX. Diferentes fundos da UE podem financiar o mesmo tipo de ação a favor do mesmo 

grupo-alvo. Para assegurar a coordenação e as sinergias entre esses fundos, existem diversos 

mecanismos e instrumentos a nível da UE, alguns dos quais foram desenvolvidos pela 

Comissão. Em última análise, os Estados-Membros são responsáveis pela aplicação de 

mecanismos de coordenação eficazes. Existem mais de 400 entidades diferentes envolvidas 

na gestão das medidas de integração dos migrantes nos Estados-Membros. A maioria dos 

Estados-Membros dispõe de um organismo de coordenação, mas existem lacunas nos 

mecanismos de coordenação em vigor (pontos 48-54). 

Desafio nº 7: Coordenação eficaz do financiamento a nível nacional e da UE 
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INTRODUÇÃO 

Migrantes 

Leila acabou de chegar à UE. Está na fila para controlo de passaportes, segurando o visto 
numa mão e o filho na outra. Vem juntar-se ao marido, que imigrou para a UE antes. Está 
empregado e já pensa em criar o seu próprio negócio. Leila não fala uma única palavra da 
língua local, mas está otimista quanto ao futuro da sua família. 

1. Leila é uma personagem fictícia, mas existem mais de 21 milhões de pessoas como ela a 

residirem legalmente no território da UE sem cidadania da União, o que significa que cerca 

de 4% da população da UE são migrantes provenientes de fora do seu território que aí 

residem legalmente (ver figura 1). Todos os anos, alguns deles tornam-se cidadãos da UE. 

No período de 2013-2016, cerca de 3,2 milhões de migrantes de fora da UE adquiriram a 

nacionalidade de um Estado-Membro da UE. Tendo em conta os migrantes de segunda 

geração, quase 18% da população residente na UE tem antecedentes de migração1. 

Figura 1 — Em 2017, cerca de 4% da população da UE eram migrantes provenientes de fora 
do seu território que aí residem legalmente 

 
Fonte: TCE, com base em dados do Eurostat (março de 2018). 

2. Neste documento informativo, entende-se por "migrantes" todas as pessoas que 

residem legalmente na UE sem cidadania da União, incluindo requerentes de asilo e 

refugiados. A legislação da UE refere-se a todos os migrantes como "nacionais de países 

terceiros". A categoria global dos migrantes inclui diferentes grupos de pessoas (ver 

figura 2), com diferentes direitos, necessidades e obrigações. Este documento informativo 

não abrange pessoas que residem ilegalmente na UE. O anexo I apresenta mais pormenores 

sobre a terminologia utilizada. 

2014 2015 2016

19,5 milhões 19,9 milhões 20,9 milhões 

+ 1,71 % + 5,03 %

2017

3,85 % 3,91 % 4,09 %

+ 3,76 %

21,7 milhões

4,23 %
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Figura 2 - Migrantes provenientes de fora da UE 

 
Fonte: TCE. 

 

3. A União Europeia sempre esteve sujeita a fluxos migratórios, mas o aumento 

significativo nos tempos recentes do número de pessoas que procuram asilo na UE, que 

constitui um dos grupos de migrantes, chamou a atenção para a necessidade urgente de dar 

uma melhor resposta à questão da migração. Durante o período de quatro anos decorrido 

entre 2014 e 2017, quase 3,7 milhões de pessoas apresentaram um pedido de asilo pela 

primeira vez na UE, o que representa três vezes mais do que nos quatro anos anteriores. Foi 

concedida proteção a cerca de metade (ver figura 3). 
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Figura 3 - Os pedidos de asilo apresentados pela primeira vez triplicaram em 2014-2017, 
mas foi concedida proteção a menos de metade  

 
Nota: Os pedidos de asilo apresentados pela primeira vez dizem respeito aos pedidos de proteção 
internacional apresentados pela primeira vez num determinado Estado-Membro. O total de decisões 
favoráveis aos pedidos de asilo refere-se a todas as decisões em que a proteção é concedida, 
independentemente da fase do procedimento (ou seja, inclui tanto as decisões em primeira instância 
como as decisões em sede de recurso) e não tem em conta o momento em que o pedido foi 
apresentado. Depois de uma decisão favorável, as pessoas deixam de ser requerentes de asilo e 
passam a ser refugiados ou outras pessoas sob proteção. 

Fonte: TCE, com base em dados do Eurostat (março de 2018). 

4. Em 2016, a maioria dos migrantes que residem legalmente na UE são pessoas como 

Leila, que vêm para a UE para estar com os seus familiares (39%), ou que exercem 

atividades remuneradas, quer no âmbito de um emprego, quer de trabalhos de investigação 

(16%). Outros 6% eram estudantes. Apenas 6% eram refugiados ou beneficiavam de 

proteção internacional. Em relação a 33% não se dispõe de informações sobre os motivos da 

migração2. 

5. Os migrantes estão localizados em toda a UE, acolhendo cinco Estados-Membros 

(Alemanha, Espanha, França, Itália e Reino Unido) cerca de 77% do total da população 

migrante. Os migrantes constituem assim cerca de 5% da população desses países. O 

anexo II fornece mais pormenores sobre a distribuição dos migrantes em toda a UE. Os 

migrantes provenientes da Turquia, de Marrocos, da Ucrânia e da China são os mais 

representados na população migrante da UE; em conjunto, representam 31% dos migrantes 

residentes na UE em 20162. Em termos globais, a UE tem migrantes provenientes 

de 174 países diferentes. 
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Integração 

Para Leila, tudo era novo. Encontrou apoio no centro de informação local, que prestava 
aconselhamento aos migrantes recém-chegados. Ela tinha alguns estudos e decidiu 
participar em algumas das ações de formação ministradas. Começou a frequentar um curso 
de línguas e fez alguns amigos. Matriculou o seu filho na escola local. 

No início, precisava de alguém para lhe traduzir as coisas. Uma vez, o voluntário de uma 
ONG acompanhou-a ao médico para facilitar a comunicação. Com o tempo, aprendeu a 
língua local e concorreu a um programa de aprendizagem para melhorar as suas 
qualificações. Tinha acesso ao mercado de trabalho, mas ainda não tinha emprego. 

Anos mais tarde, bem integrada no mercado de trabalho, Leila decidiu retribuir à sociedade o 
que tinha recebido. Atualmente, é voluntária numa ONG, aconselhando as pessoas acabadas 
de chegar e disponibilizando serviços de tradução e de mediação cultural para quem 
necessita. O seu filho já não é uma criança; agora tem a sua própria família e trabalho. 

6. A integração faz parte do processo de migração (ver figura 4). Para gerir a questão da 

migração, a UE interage com países terceiros para combater as causas profundas da 

migração, estabelece as condições mínimas de entrada e de residência para os migrantes 

que ficam a residir legalmente na UE, define as medidas de segurança e de controlo nas 

fronteiras e apoia as políticas dos Estados-Membros para a integração dos migrantes. Foram 

realizados estudos que demonstraram que uma melhor integração dos migrantes conduz a 

ganhos económicos, sociais e fiscais a longo prazo para o país em que se instalam3. 

Figura 4 — A integração faz parte do processo de migração 

 
Fonte: TCE. 

7. A integração dos migrantes poderá exigir medidas em muitos domínios — incluindo, 

por exemplo, nos domínios da educação, emprego, habitação, saúde e cultura. As pessoas 



 11 

 

que concebem as políticas de integração necessitam de compreender como esta será 

executada (por exemplo, quem será o grupo-alvo, que medidas aplicar e como avaliar o seu 

impacto). Em consequência, o significado de "integração" varia de país para país. Apesar de 

não existir uma definição formal a nível da UE, em 2004, o Conselho adotou onze Princípios 

Básicos Comuns para a política de integração dos imigrantes. Estes princípios definiam a 

integração como um "processo bidirecional de adaptação mútua, dinâmico, a longo prazo e 

contínuo"4, ou seja, um processo social que envolve os migrantes e a sociedade de 

acolhimento (ver figura 5). 

Figura 5 — Princípios Básicos Comuns para a integração de migrantes 

 
Fonte: TCE, baseado nas conclusões do Conselho de 2004 sobre a política de integração dos 
imigrantes na UE. 

8. A caixa 1 apresenta exemplos ilustrativos de projetos desenvolvidos nos 

Estados-Membros com financiamento da UE nos diferentes domínios da integração. 

2. Respeito pelos 
valores da UE

4. Conhecimento da língua, da 
história e das instituições do 

país de acolhimento 

1. Processo dinâmico 
e bidirecional

6. Acesso a bens e 
serviços como os 
cidadãos da UE

8. Garantir a prática da 
cultura e das religiões

7. Interação com 
os cidadãos da 

UE

10. Políticas de integração

11. Acompanhamento e avaliação

5. Educação

9. Participação no processo 
democrático

3. Emprego 

INTEGRAÇÃO
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Caixa 1 — Exemplos de projetos de integração apoiados pela UE que visam migrantes nos 
Estados-Membros da UE 

Emprego Realização de estágios numa associação industrial para beneficiários de proteção 
internacional, tendo em vista melhorar as qualificações profissionais dos migrantes e 
orientá-los para a obtenção de um emprego. 

Educação Prestação de formação linguística aos migrantes para além da frequência normal da 
escola: o projeto incidiu no número crescente de migrantes que entram nos 
estabelecimentos de ensino público sem, muitas vezes, terem conhecimento da língua 
nacional. 

Formação 
profissional 

Formação profissional ministrada a pessoas com antecedentes de migração: o projeto 
visava melhorar as competências linguísticas dos participantes, incluindo a aquisição 
de vocabulário técnico relacionado com o trabalho, combinando-as com outros 
aspetos da formação profissional contínua. 

Alojamento Acesso à habitação facilitado aos beneficiários de proteção internacional no âmbito 
de um projeto mais amplo que presta vários serviços a este grupo-alvo. 

Saúde Elaboração de um manual para facilitar a comunicação entre os doentes que não 
dominam a língua do Estado-Membro de acolhimento e os profissionais de saúde. 

Inclusão 
social 

Seminários para incentivar a cooperação direta entre a sociedade e as pessoas a quem 
é concedido asilo (por exemplo, organização de eventos, desenvolvimento de 
competências sociais e atividades de lazer). 

Fonte: Inquérito do TCE. 

9. A diferença entre os resultados dos migrantes e dos cidadãos da UE nos domínios do 

emprego, educação, inclusão social e cidadania ativa demonstra claramente a necessidade 

de políticas de integração eficazes (ver figura 6). 

Figura 6 – Evolução de indicadores selecionados (%) 
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Fonte: TCE, com base em dados do Eurostat (março de 2018). 

Objetivos e método deste documento informativo 

10. Este documento informativo não constitui um relatório de auditoria, visando antes 

apresentar o apoio da UE à integração dos migrantes. Na primeira parte, o Tribunal indica as 

medidas tomadas pelas instituições da UE no domínio da integração ao longo das duas 

últimas décadas, com especial destaque para as iniciativas que dão resposta ao aumento dos 

fluxos imigratórios nos últimos anos. Na segunda parte, fornece uma visão global das 

políticas de integração aplicadas nos Estados-Membros e analisa o papel das iniciativas da 

UE na elaboração dessas políticas. 

11. Ao longo do documento, o Tribunal salienta os principais desafios de alto nível que a UE 

enfrenta coletivamente para uma integração eficaz dos migrantes (ver ponto 2). O Tribunal 

não contempla a migração ilegal, o controlo das fronteiras ou o tratamento de pedidos de 

asilo. Debruça-se sobre os fundos geridos pela Comissão, em conjunto com os 

Estados-Membros, uma vez que estes são os montantes mais elevados da UE 

disponibilizados para medidas de integração de migrantes. 
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12. Os factos apresentados no presente documento informativo provêm de: 

- entrevistas com o pessoal da Comissão, de duas agências da UE (Agência dos Direitos 

Fundamentais e Gabinete Europeu de Apoio ao Asilo) e de outras organizações 

(Organização Internacional para as Migrações, Grupo para a Política de Migração, Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e Cruz Vermelha); 

- um inquérito aos Estados-Membros (mais a Noruega) realizado com o apoio da Rede 

Europeia de Integração5. Foram recebidas 32 respostas6. O anexo III apresenta as 

perguntas e as respostas recebidas; 

- uma análise de 44 relatórios7 de entre os fornecidos pelas Instituições Superiores de 

Controlo (ISC) de 22 Estados-Membros sobre o trabalho que têm vindo a realizar, 

desde 2011, em matéria de integração no seu país. Os restantes seis Estados-Membros 

não empreenderam qualquer trabalho neste domínio no período em questão; 

- auditorias anteriores do Tribunal sobre a abordagem dos "centros de registo"8, o Fundo 

Europeu para os Refugiados e o Fundo Europeu para a Integração dos nacionais de 

países terceiros9 e o Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI)10; 

- uma análise dos aspetos relacionados com o desempenho comunicados 

pelos 28 Estados-Membros nos relatórios de execução do FAMI relativos a 2016 e em 

avaliações intercalares deste fundo, bem como nos relatórios anuais de execução 

relativos a 2016 do Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais Carenciadas (FEAD); 

- uma análise de uma extensa lista de publicações sobre o tema, incluindo os 

documentos e publicações da UE produzidos pela Rede Europeia das Migrações11. 

13. A Comissão teve a oportunidade de formular observações sobre este documento na sua 

fase preliminar. 

A UE INCENTIVA E APOIA A INTEGRAÇÃO DOS MIGRANTES 

14. Nesta parte do documento informativo, o Tribunal analisa os principais instrumentos e 

iniciativas desenvolvidos pela Comissão ao longo dos anos. Examina igualmente a influência 

que as políticas da UE em matéria de migração e de luta contra a discriminação podem 

exercer nas políticas de integração, explora o papel dos fundos da UE e descreve as medidas 

que a UE tomou recentemente para fomentar a integração dos migrantes. 
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Quase duas décadas de apoio da UE aos Estados-Membros 

15. O Tratado de Lisboa (a seguir denominado "Tratado"), de 2009, estabeleceu um novo 

quadro da política da UE para a integração dos migrantes, prevendo, pela primeira vez, uma 

base jurídica explícita para o incentivo e as iniciativas de apoio da UE neste domínio12. No 

entanto, as políticas de integração continuam a ser da responsabilidade principal dos 

Estados-Membros. A alteração ao Tratado decorreu da anterior cooperação da UE para a 

integração e das iniciativas que a UE vinha a desenvolver desde 1999, com o Tratado de 

Amesterdão13 e o programa de Tampere14. Desde então, foram apresentadas pelo Conselho, 

o Parlamento Europeu e a Comissão várias comunicações e iniciativas não vinculativas em 

matéria de integração. 

16. O atual quadro da UE para a integração dos migrantes assenta em três documentos 

principais: 

- os "Princípios Básicos Comuns para uma Política de Integração" (ponto 7), elaborados 

pelo Conselho em 2004, reiterados pelo Parlamento Europeu em 201315 e confirmados 

pelo Conselho em 201416, são os alicerces da cooperação política da UE para a 

integração dos migrantes, consistindo em 11 princípios não vinculativos com base nos 

quais os Estados-Membros podem avaliar os seus próprios esforços (ver figura 5); 

- a "Agenda europeia para a integração dos nacionais de países terceiros"17 da 

Comissão, de 2011, salienta os desafios da integração dos migrantes e sugere domínios 

de ação para a Comissão e os Estados-Membros fomentarem as políticas de integração; 

- o "Plano de Ação sobre a integração dos nacionais de países terceiros" da Comissão, 

de junho de 2016, proporciona um quadro global para apoiar os Estados-Membros nos 

seus esforços para desenvolver e reforçar as suas políticas de integração18. 

17. Além disso, a UE envidou esforços no sentido de promover o intercâmbio de 

informações e a partilha de boas práticas através da criação de redes europeias, como a 

Rede Europeia de Integração, do incentivo à cooperação na UE e da disponibilização de 

informações sobre o tema de forma normalizada (por exemplo, manuais de integração19, um 

sítio Internet europeu sobre integração20, bem como um conjunto comum de indicadores — 

os "indicadores de Saragoça", ver ponto 43). O anexo IV apresenta um calendário das 



 16 

 

iniciativas e dos instrumentos criados. Estes instrumentos ajudam os Estados-Membros a 

elaborarem, desenvolverem, acompanharem e avaliarem os seus quadros nacionais em 

matéria de integração. 

A política de migração da UE tem um impacto sobre as políticas nacionais de integração 

18. Na ótica da política de migração comum da UE, conforme estabelecido no Tratado 

(ponto 15), a UE tem vindo a desenvolver regras comuns em matéria de migração e de 

vistos para migrantes (ver anexo V para a legislação aplicável). Em março de 2018, duas 

séries de diretivas da UE estabelecem uma distinção entre os migrantes que recorrem a 

canais reconhecidos e autorizados (migração legal) e os migrantes que apresentam um 

pedido de proteção quer nas fronteiras da UE (asilo) quer a partir de países fora da UE 

(reinstalação). O resultado é que existem diferentes canais através dos quais os migrantes se 

podem vir a instalar na UE (ver figura 7). 

Figura 7 — Os migrantes dispõem de diferentes canais de migração para residir na UE 

 
Fonte: TCE. 
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19. As diretivas relativas à migração fixam as condições mínimas de entrada e de residência 

para os migrantes na UE, algumas das quais são essenciais para o êxito da sua integração, 

tais como o direito à reunificação familiar e o acesso ao mercado de trabalho, à educação ou 

à segurança social. Consoante o canal de migração utilizado e a finalidade da sua residência 

(por exemplo, refugiados, trabalhadores altamente qualificados, familiares, estudantes, 

etc.), os migrantes são regidos por conjuntos diferentes de condições. Ver o anexo VI para as 

condições em vigor em março de 2018 para os 25 Estados-Membros que aplicam as regras 

da UE21. Em março de 2018 estava em curso uma revisão da legislação (ver anexo V). 

Especificamente em questões relacionadas com a integração, a principal alteração proposta 

pela Comissão diz respeito a uma redução de nove para seis meses do período máximo de 

espera até os requerentes de asilo poderem ter acesso a emprego. 

20. A responsabilidade pela execução da legislação da UE no domínio da migração cabe aos 

Estados-Membros, que são obrigados a transpor as diretivas da UE para a legislação 

nacional. Essa transposição é controlada pela Comissão. Dado que os Estados-Membros 

dispõem de uma certa margem de discrição quanto à maneira de fazê-lo, as regras aplicadas 

aos migrantes não são as mesmas em todos os Estados-Membros da UE. Várias 

publicações22 dão exemplos dessas diferenças. 

21. Esta divergência entre as normas nacionais aplicadas aos migrantes é um dos fatores 

suscetíveis de os motivar, incluindo os refugiados e os requerentes de asilo, a deslocarem-se 

do país onde chegam primeiro para outro país23. Em 2016, 30% dos requerentes de asilo já 

tinham apresentado um pedido noutro Estado-Membro24. Esta situação atrasa o início do 

processo de integração e pode levar a uma integração menos eficaz dos migrantes, dado que 

quanto mais cedo a integração tiver início, maiores as probabilidades de êxito25. Outro 

fator de atraso é o período de espera para que os pedidos sejam tratados. Sete relatórios 

das ISC (relativos a cinco Estados-Membros) qualificaram-no como sendo "longo". No seu 

relatório sobre a abordagem dos "centros de registo" da Comissão26, o Tribunal concluiu 

igualmente que os procedimentos que se seguiam à chegada e registo do migrante (asilo, 

recolocação e regresso), aplicados à data da auditoria, eram muitas vezes lentos e sujeitos a 

vários pontos de estrangulamento. 
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Desafio nº 1: Redução dos atrasos no início da integração 
Quanto mais cedo a integração tiver início, maiores as probabilidades de êxito. Os fatores 
que atrasam o início do processo de integração (tais como a deslocação dos migrantes de 
um Estado-Membro da UE para outro devido, por exemplo, a divergências nas regras 
nacionais em matéria de condições de entrada e de residência ou longos períodos de espera 
para tratamento dos pedidos) podem comprometer a integração eficaz dos migrantes na 
sociedade. 

A igualdade de direitos e a não discriminação são essenciais para a integração dos 

migrantes 

Cheng estudou na UE durante os últimos quatro anos e obteve finalmente o seu diploma. 
Agora tem uma namorada e quer instalar-se. Já conhece bastante bem a língua, mas não 
consegue encontrar um emprego, pois ou não é chamado para entrevistas ou apenas lhe são 
propostos empregos para os quais tem claramente qualificações a mais. Cheng começa a 
sentir que está a ser discriminado. 

22. A igualdade de direitos e a não discriminação são fatores importantes que contribuem 

para o êxito da integração dos migrantes27. No inquérito do Tribunal, quatro 

Estados-Membros declararam que a atitude da população de acolhimento para com os 

migrantes tem um impacto negativo sobre a sua integração. A legislação da UE prevê um 

quadro de não discriminação no Tratado28, na Carta dos Direitos Fundamentais da UE e no 

direito derivado da UE29. A legislação da UE em matéria de migração também estabelece 

disposições para a igualdade de tratamento dos migrantes, mas estas são aplicadas de forma 

diferente nos Estados-Membros30. A nível nacional, a maioria dos Estados-Membros está a 

envidar esforços para garantir que os migrantes não são discriminados: seis aprovaram 

recentemente atos legislativos e outros quatro adotaram um plano de ação e/ou uma 

estratégia nacional. Além disso, nove Estados-Membros deram início a campanhas e 

atividades de sensibilização para combater a discriminação31. A Agência dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia tem vindo a prestar assistência aos Estados-Membros no 

domínio dos direitos fundamentais, por exemplo, sobre a forma de combater o ódio contra 

os migrantes. 

23. O Eurobarómetro de 2015 sobre a discriminação na UE32 mostrou que a discriminação 

com base na origem étnica é considerada a forma de discriminação mais comum na UE, e o 

Eurobarómetro Standard33 da primavera de 2017 acrescenta que a imigração de pessoas 
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vindas de fora da UE suscita um sentimento negativo na maioria dos europeus (54%). 

Segundo a Comissão, o principal desafio "consiste em sensibilizar a opinião pública para a 

proteção já existente [no domínio da igualdade de direitos] e garantir uma melhor 

implementação e aplicação das diretivas [relativas à igualdade]"34. O Parlamento Europeu 

recordou a importância dos meios de comunicação social na formação da opinião pública em 

matéria de imigração e integração dos migrantes35. 

Desafio nº 2: Garantia da igualdade de direitos e da não discriminação  
A igualdade de direitos e a não discriminação são fatores importantes que contribuem para 
o êxito da integração dos migrantes. A ineficácia das políticas de luta contra a discriminação 
dos migrantes pode dificultar o êxito da sua integração na sociedade. 

São utilizados fundos da UE para a integração dos migrantes 

24. Desconhecem-se as despesas reais com a integração, porque apenas o FAMI regista 

dados sobre esta matéria. No orçamento da UE, as medidas destinadas a integrar os 

migrantes podem ser financiadas através de vários fundos da UE. A figura 8 apresenta as 

principais fontes de financiamento para o período de programação de 2014-2020 destinadas 

ao apoio à integração de migrantes, juntamente com outros objetivos. No total, estes fundos 

elevam-se a 128 mil milhões de euros, mas este valor é apenas teórico, como se todos os 

fundos fossem utilizados exclusivamente para a integração de migrantes.  
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Figura 8 — Síntese dos principais fundos da UE para apoiar a integração dos migrantes 
 

Fundo da UE 
Fundos 

disponíveis1 
(milhões de 

euros) 

Número de 
Estados-Membros 

que utilizam o 
Fundo4 

Migrantes visados Medidas de integração 

 FAMI 8842 27 Todos os que 
residem 

legalmente 
Aconselhamento, 

educação e formação  Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração  
Contribui para uma gestão eficiente dos fluxos 
migratórios 

 FSE/IEJ 85 4553 20 Os que podem 
participar 

legalmente no 
mercado de 

trabalho ou que 
sejam menores5 

Educação e formação e 
ações destinadas a 
facilitar o acesso ao 

mercado de trabalho 

 Fundo Social Europeu / Iniciativa para o Emprego dos 
Jovens 
Promove o emprego, a educação e a inclusão social 

 FEDER 21 9063 4 Não diretamente 
visados 

Educação, 
infraestruturas sociais, 

de saúde e de 
habitação 

 Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
Reforça a coesão económica, social e territorial 

 FEADER 15 2183 3 Não diretamente 
visados 

Assistência ao 
alojamento, cuidados 
de saúde, educação e 

emprego 
 Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural 

Promove o desenvolvimento sustentável 
 FEAMP 5813 0 

Não diretamente 
visados 

Formação profissional 
e apoio ao arranque  Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas 

Promove o desenvolvimento equilibrado das zonas 
de pesca e de aquicultura 

 
FEAD 3 814 4 

Tal como definido 
pelos 

Estados-Membros 

Alimentação, 
assistência básica e 

atividades de inclusão 
social fora do âmbito 

das medidas ativas 
com incidência no 

mercado de trabalho 

 
Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais 
Carenciadas 
Reduz a pobreza 

1 Em março de 2018. Os valores incluem o recente aumento de fundos do FAMI (ver ponto 32). O 
Tribunal partiu do princípio de que as medidas relacionadas com os migrantes estão limitadas a 
objetivos temáticos específicos (FEEI) ou a objetivos específicos (FAMI). 

2 Objetivo específico nº 2 (Integração/Migração legal). O objetivo específico nº 1 (Asilo) poderia 
também incluir medidas relacionadas com a integração, mas o montante não é conhecido e não 
foi tido em conta. 

3 Total das dotações disponíveis dos FEEI para todos os grupos-alvo para os objetivos temáticos 
nº 8 (Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos 
trabalhadores), nº 9 (Promover a inclusão social e combater a pobreza e qualquer tipo de 
discriminação) e nº 10 (Investir na educação, na formação e na formação profissional para a 
aquisição de competências e a aprendizagem ao longo da vida). 

4 Utilização do fundo para medidas de integração de migrantes, tal como indicado pelos 
Estados-Membros no inquérito do Tribunal. 

5 No que diz respeito aos requerentes de proteção internacional, os Estados-Membros podem 
igualmente conceder o acesso à formação e formação profissional antes de terem acesso ao 
mercado de trabalho. 

Fonte: TCE, com base nos montantes adotados nos programas da UE à data de janeiro de 2018, 
disponíveis no sítio Internet da Comissão (https://cohesiondata.ec.europa.eu), no inquérito do 
Tribunal e nas notas da Comissão relativas às sinergias (ver nota 72). 

25. Outros fundos da UE (como, por exemplo, o Horizonte 2020, o Erasmus +, o COSME, a 

Europa para os Cidadãos e o Programa para o Emprego e a Inovação Social), executados 

diretamente pela Comissão ou por organismos delegados, podem igualmente ser utilizados 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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para financiar ações que visem a integração dos migrantes. A Comissão também gere 

diretamente uma parte do FAMI. Estes fundos não são abrangidos por este documento 

informativo. 

26. Cada um dos fundos tem objetivos diferentes no que diz respeito à integração dos 

migrantes. Por exemplo, o FSE visa sistematicamente a integração dos migrantes no 

mercado de trabalho e aborda a exclusão social dando apoio ao emprego, à educação e à 

inclusão social, ao passo que o FAMI encara a integração de forma mais ampla, com 

particular ênfase nas primeiras fases após a chegada do migrante à UE. O FEAD e o FEADER 

destinam-se especificamente a atenuar a pobreza e a promover a inclusão social, estando o 

FEADER centrado nas zonas rurais e o FEAD mais orientado para a assistência imediata em 

matéria de alimentos e outra assistência material de base. O FEDER complementa o FSE 

através de mais medidas a médio e a longo prazo no que respeita às infraestruturas sociais, 

de saúde, de educação, de habitação e de acolhimento de crianças. 

27. Na prática, com base nos resultados do inquérito do Tribunal, a maioria dos 

Estados-Membros recorrem ao FAMI e ao FSE para financiar o apoio à integração de 

migrantes, mas poucos utilizam os outros fundos referidos na figura 8. O inquérito revelou 

igualmente que, à exceção de seis, os Estados-Membros despendem fundos nacionais para a 

integração dos migrantes. 

A UE reforçou a sua ação para promover a integração dos migrantes desde 2015 

28. O recente aumento do número de requerentes de asilo que entram na UE (ponto 3) 

desencadeou uma série de medidas conduzidas pela UE e destinadas a apoiar os 

Estados-Membros no domínio da integração dos migrantes. A gestão da migração tornou-se 

uma das principais 10 prioridades políticas da Comissão36 e a necessidade de políticas 

eficazes para a integração dos migrantes foi sublinhada em 2015 com a "Agenda Europeia da 

Migração"37. A UE respondeu conferindo flexibilidade ao tratamento dos custos relacionados 

com os refugiados, aumentando a incidência do Semestre Europeu em questões 

relacionadas com a migração, mobilizando financiamento adicional e adotando o Plano de 

Ação sobre a integração dos migrantes. 
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O Pacto de Estabilidade e Crescimento prevê uma certa flexibilidade no tratamento dos 

custos relacionados com os refugiados  

29. O Pacto de Estabilidade e Crescimento (o "Pacto")38 visa garantir a sustentabilidade das 

finanças públicas dos Estados-Membros39. As suas disposições permitem uma certa 

flexibilidade no tratamento da situação orçamental dos Estados-Membros40, o que se aplica, 

por exemplo, no caso de acontecimentos excecionais, fora do controlo do Governo, que 

tenham um impacto significativo nas finanças públicas41.  

30. Desde 2015, a Comissão tem tratado as despesas suplementares decorrentes do 

aumento da imigração de requerentes de asilo como um acontecimento excecional, o que 

pode reduzir os ajustamentos exigidos pelo Pacto42. Cinco Estados-Membros (Bélgica, Itália, 

Hungria, Áustria e Finlândia) beneficiaram das cláusulas de flexibilidade em 2015 e cinco 

em 2016 (Bélgica, Itália, Áustria, Eslovénia e Finlândia)43. Em 2016, por exemplo, esta 

flexibilidade contribuiu para estes Estados-Membros financiarem cerca de 2,6 mil milhões de 

euros dos custos relativos ao acolhimento de refugiados. 

31. O tema da migração foi também objeto de uma análise económica mais aprofundada 

durante os ciclos do Semestre Europeu após 201444. Com base nas análises realizadas 

em 2016 e 2017, o Conselho emitiu recomendações específicas por país visando 

diretamente as políticas relacionadas com os migrantes dirigidas à Áustria, Bélgica e 

Finlândia em 2016 e à Áustria, Bélgica e França em 2017. Estas recomendações referem-se 

principalmente à necessidade de melhorar as políticas no domínio da educação, da 

formação profissional e do mercado de trabalho para as pessoas com antecedentes de 

migração. 

A UE aumentou o seu apoio aos Estados-Membros na utilização dos fundos da União para a 

integração dos migrantes 

32. Em resposta ao aumento dos fluxos imigratórios, a partir de 2015, o orçamento da UE 

mobilizou mais de 5 mil milhões de euros de financiamento adicional para a migração até 

2021. Cerca de 3 200 milhões de euros deste montante provém do instrumento de 

flexibilidade45 e mais de 2 000 milhões de euros da margem para imprevistos46. Parte deste 

valor foi também utilizado para aumentar o orçamento total do FAMI, do qual mais 
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de 115 milhões de euros (ou seja, mais de 15%) se destinaram à dotação específica para a 

integração e a migração legal. Todos os programas do FAMI foram alterados para refletir 

este aumento do financiamento.  

33. Para a segunda metade do período de programação (2018-2020), no contexto da 

revisão intercalar dos programas do FAMI, a Comissão convidou os Estados-Membros a 

reavaliarem as suas necessidades em matéria de asilo, migração e integração. Estes 

declararam que precisavam de um montante adicional de cerca de 450 milhões de euros 

para fazer face às necessidades de integração de migrantes no âmbito do FAMI, o que 

corresponde grosso modo a metade do financiamento do FAMI atualmente disponível para a 

integração (ver figura 8). Segundo a Comissão, as necessidades de financiamento serão 

regularmente avaliadas no contexto dos procedimentos orçamentais anuais. 

34. Para apoiar os Estados-Membros na avaliação das suas novas necessidades e prestar 

assistência quanto à forma como os fundos da UE podem dar resposta ao aumento dos 

fluxos imigratórios, funcionários da Comissão visitaram os Estados-Membros situados ao 

longo da rota dos Balcãs Ocidentais e ofereceram o seu apoio a todos os Estados-Membros 

na nova conceção dos programas da UE. A Comissão recordou também aos 

Estados-Membros que os FEEI podem ser utilizados para a integração dos migrantes. Todos 

os Estados-Membros (exceto a Dinamarca, que não utiliza o FAMI) alteraram os seus 

programas nacionais no âmbito do FAMI para refletir o aumento do financiamento. No que 

respeita aos FEEI, os Estados-Membros consideraram que os programas já davam uma 

resposta adequada à nova situação, tendo sido alterados até março de 2018 apenas dois 

programas do FEDER e um do FEADER. No inquérito do Tribunal, 22 Estados-Membros 

declararam que a atribuição de fundos destinados à integração dos migrantes se alterou 

após 2015. 

Desafio nº 3: Avaliação sólida e exaustiva das necessidades e do financiamento  
As políticas de integração devem basear-se numa avaliação sólida e exaustiva das 
necessidades dos migrantes e da sociedade de acolhimento e serem financiadas por 
recursos adequados disponibilizados quando necessário. Sem uma estimativa sólida do 
financiamento necessário a nível nacional e da forma como o financiamento da UE pode 
complementar as intervenções nacionais, a eficácia das políticas pode ficar comprometida. 
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A Comissão adotou um Plano de Ação sobre a integração dos migrantes 

35. A Comunicação da Comissão "Plano de Ação sobre a integração dos nacionais de países 

terceiros" ("Plano de Ação" — ver ponto 16), de 2016, reforça o papel de coordenação da 

Comissão em matéria de integração. O Plano de Ação visa todos os migrantes que residem 

legalmente na UE, com exclusão dos migrantes de segunda e terceira geração. Esta iniciativa 

tem em conta os conhecimentos acumulados pela Comissão e tem por objetivo que todos os 

interessados participem no processo de integração. Abrange medidas nos seguintes 

domínios: 

- medidas anteriores à partida e à chegada, destinadas a apoiar os migrantes no estádio 

mais precoce possível do processo de migração. São exemplos a formação linguística e 

profissional; 

- a educação e a formação como um instrumento fundamental para o êxito da 

integração. A formação linguística é considerada crucial, bem como o direito a serviços 

de acolhimento de crianças e a um ensino de qualidade para as crianças, e um maior 

conhecimento das leis, da cultura e dos valores da sociedade de acolhimento; 

- emprego e formação profissional para apoiar uma integração atempada e plena dos 

migrantes no mercado de trabalho. Essa formação também poderá contribuir para 

atenuar a necessidade de competências específicas na UE e nas suas sociedades em vias 

de envelhecimento. Os exemplos incluem facilitar a validação de competências e o 

reconhecimento das qualificações; 

- acesso aos serviços básicos tais como habitação e cuidados de saúde que permitam aos 

migrantes iniciar uma nova vida num novo país e para que disponham de uma 

oportunidade razoável de emprego. As iniciativas incluem a disponibilização de 

habitações sociais a preços acessíveis, o combate aos desafios da diversidade urbana, 

tais como a segregação geográfica, e o levantamento das necessidades dos migrantes 

em termos de saúde; 

- a participação ativa dos migrantes na sociedade como forma de promover a inclusão 

social. Pode ser conseguida promovendo intercâmbios com as comunidades de 

acolhimento através de atividades sociais, culturais e desportivas, incentivando os 
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migrantes a assumirem um papel ativo no ambiente político e social ao nível local, 

regional e nacional e combatendo a discriminação; 

- instrumentos de coordenação, financiamento e acompanhamento. 

36. O Plano de Ação contempla 52 medidas destinadas a que a Comissão apoie os 

Estados-Membros e outras organizações nos seus esforços para promover a integração dos 

migrantes, a aplicar em 2016 e 2017. A caixa 2 apresenta o exemplo de uma medida do 

Plano de Ação. Em dezembro de 2017, 23 medidas ainda não tinham sido concluídas pela 

Comissão47, que comunicará informações ao Parlamento e ao Conselho sobre a execução do 

referido plano no decurso de 2018. 

37. Além disso, o Plano de Ação, que foi reconhecido pelo Conselho48, incentivou os 

Estados-Membros a concentrarem os seus esforços em determinadas medidas que podem 

ser empreendidas a nível nacional. Segundo a Comissão, como estas medidas foram 

formuladas como sugestões aos Estados-Membros e são da esfera de competência dos 

mesmos, esta não realiza qualquer controlo. 

Caixa 2 – Exemplo de uma medida do Plano de Ação 

No âmbito da Agenda para Novas Competências na Europa, a Comissão lançou, em novembro 
de 2017, uma ferramenta de definição de perfis de competências dos migrantes, a "EU Skills Profile 
Tool"49. O objetivo é identificar e registar as competências e qualificações dos requerentes de asilo, 
refugiados e outros migrantes e proporcionar-lhes conselhos concretos sobre o que fazer a seguir 
(por exemplo, aperfeiçoamento profissional, reconhecimento de diplomas, validação de 
competências ou apoio ao emprego). A ferramenta pode ser utilizada pelos nacionais e por outras 
organizações que prestam serviços aos migrantes. 

 
Desafio nº 4: Empenho dos Estados-Membros em executar o Plano de Ação 
A eficácia da execução das medidas do Plano de Ação relacionadas com os Estados-Membros 
depende do empenho dos mesmos. A falta de controlo destas medidas por parte da 
Comissão pode limitar a sua capacidade de prestar apoio suplementar aos 
Estados-Membros. 

Os Estados-Membros reconhecem a importância do papel da Comissão, mas a maioria é da 

opinião de que não deve ser aumentado 

38. Quase todos os que responderam ao inquérito do Tribunal avaliaram o apoio 

disponibilizado pela Comissão para o desenvolvimento e execução da sua política de 
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integração como sendo parcial ou totalmente pertinente. Em especial, os Estados-Membros 

louvaram a disponibilidade de financiamento específico (FAMI) para os migrantes e a 

capacidade de proceder ao intercâmbio de boas práticas através da Rede Europeia de 

Integração. No entanto, 13 membros desta Rede indicaram que apreciariam uma maior 

flexibilidade na utilização dos fundos da UE e uma redução dos encargos administrativos 

conexos. A maioria dos membros da Rede (20 dos 29 que responderam) consideram que as 

atuais competências da Comissão no domínio da integração de migrantes não deveriam 

ser aumentadas. 

OS ESTADOS-MEMBROS SÃO OS PRINCIPAIS RESPONSÁVEIS PELA INTEGRAÇÃO DE 

MIGRANTES 

39. Embora a UE desempenhe um papel importante, os principais responsáveis pelas 

políticas de integração são os Estados-Membros, ao nível nacional, regional e local. Neste 

contexto, o Tribunal analisou de que forma as políticas de integração nos Estados-Membros 

moldam a integração dos migrantes, incluindo os instrumentos utilizados para acompanhar 

os resultados, bem como a criação de mecanismos de coordenação a nível nacional e da UE 

destinados a assegurar sinergias e a complementaridade entre os fundos. 

A maior parte dos Estados-Membros dispõem de políticas de integração 

Ali entrou recentemente na UE, tendo deixado tudo para trás. Não domina a língua local e 
necessita urgentemente de encontrar uma forma de subsistência. Por conseguinte, aceitou 
um emprego abaixo das suas expectativas. Queria frequentar um curso de línguas para 
melhorar as suas competências linguísticas, mas estes eram organizados durante o dia e Ali 
não podia comparecer devido ao seu horário de trabalho. Tinha sido anunciado um curso 
noturno, mas o organizador aguardava financiamento e não era certo quando deveria ter 
início. 

40. As ações que visam os migrantes são desenvolvidas no âmbito de diferentes quadros de 

políticas. Alguns Estados-Membros dispõem de políticas de integração nacionais, alguns 

desenvolvem ações a nível local ou regional e outros incorporaram a integração de 

migrantes em outras políticas não especificamente concebidas para os migrantes. No final 

de 2017, 25 Estados-Membros aplicavam uma política de integração nacional, regional ou 

local que visava os migrantes50. De acordo com o inquérito do Tribunal, 
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22 Estados-Membros reviram as suas políticas de integração desde 2014. Embora a ausência 

de uma política específica não signifique que não estão a ser tomadas medidas para a 

integração dos migrantes, pode conduzir a dificuldades na aplicação de uma abordagem 

global para este grupo-alvo. 

41. O inquérito revela que os refugiados são atualmente o grupo de migrantes mais 

frequentemente objeto da ação do Governo. No entanto, muitos Estados-Membros não 

tomam medidas em relação a alguns grupos de migrantes (tais como os jovens migrantes51 

ou os apátridas — ver figura 9) ou em alguns domínios de integração (ver figura 10). Além 

disso, 14 Estados-Membros declararam que, desde 2014, tinham reapreciado as 

necessidades dos migrantes e 16 Estados-Membros indicaram que tinham deslocado a 

incidência das medidas de integração para outros grupos-alvo em resposta ao aumento dos 

fluxos imigratórios. 

Figura 9 — Muitos Estados-Membros não dispõem de políticas relativas a grupos 
específicos de migrantes 

 
Fonte: TCE, com base no inquérito. 
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Figura 10 — Os Estados-Membros não desenvolvem medidas de integração em todos os 
domínios 

  Educação Inclusão 
social Emprego Saúde Alojamento Formação 

profissional 
Número de Estados-Membros 
que dispõem de medidas (% do 
total) 

23 
(82%) 

22 
(79%) 

18 
(64%) 

18 
(64%) 

17 
(61%) 

14 
(50%) 

Nota: Quatro Estados-Membros não responderam a esta pergunta. 
Fonte: TCE, com base no inquérito. 

42. Os relatórios das ISC que o Tribunal analisou salientaram várias insuficiências na 

conceção e aplicação das políticas de integração dos Estados-Membros: 

- deficiências ao nível da conceção das políticas de integração (22 relatórios relativos 

a 11 Estados-Membros). Os relatórios referiam problemas relativos à existência de 

lacunas legislativas ou restrições legais que impedem a boa execução das ações 

(12 relatórios), insuficiências no planeamento de diferentes medidas de integração 

(sete relatórios) e a participação de todas as partes interessadas no processo de 

integração (três relatórios); 

- insuficiências relativas à aplicação das medidas de integração de migrantes. As 

medidas foram consideradas insuficientes, inadequadas ou não utilizadas em toda a sua 

extensão (19 relatórios relativos a 12 Estados-Membros). Por exemplo, algumas 

medidas impedem a participação de grupos de migrantes, outras não dão cabalmente 

resposta às necessidades dos migrantes e outras ainda não são executadas de forma 

eficiente. A caixa 3 apresenta exemplos de medidas de integração inadequadas ou 

insuficientes comunicados pelas ISC. 

Caixa 3 — Exemplos de medidas de integração inadequadas ou insuficientes comunicadas pelas ISC 

Num Estado-Membro, a ISC comunicou que as medidas de integração para pessoas sob proteção por 
um período inferior a um ano só estavam disponíveis na capital do país. Noutro Estado-Membro, o 
apoio às pessoas sob proteção estava essencialmente limitado a pagamentos em dinheiro. Referiu-se 
igualmente que a formação linguística não era adequada para os migrantes aprenderem a língua 
nacional em quatro Estados-Membros (por exemplo, a quantidade de horas de formação era 
considerada insuficiente, os migrantes não podiam participar nas ações de formação ou o 
financiamento disponível não era suficiente). 

Os relatórios das ISC salientaram ainda que determinados grupos-alvo não eram sistematicamente 
abrangidos pelas medidas de integração. Por exemplo, num Estado-Membro, 33 municípios não 
ofereciam quaisquer medidas de apoio individual aos migrantes sob proteção até serem 
considerados como habitantes do município. Noutro Estado-Membro, não estavam previstas 



 29 

 

medidas específicas de integração para pessoas sob proteção nos primeiros cinco anos após a sua 
chegada. 

 
Desafio nº 5: Apoio a todos os migrantes em todos os domínios de políticas relevantes 
As políticas de integração a nível nacional requerem um quadro abrangente para apoiar 
todos os migrantes em todos os domínios de políticas relevantes. As políticas de integração 
que não incluem todos os domínios de políticas relevantes para todos os grupos de 
migrantes podem conduzir a uma integração menos eficaz. 

Os dados sobre integração são atualmente limitados 

43. A disponibilidade de dados de qualidade é essencial para o desenvolvimento de 

políticas de integração que respondam às necessidades dos migrantes. A nível da UE, o 

Conselho52 acordou, em 2010, um conjunto de indicadores principais comuns da UE 

("indicadores de Saragoça") para medir a integração dos migrantes nos domínios do 

emprego, educação, inclusão social e cidadania ativa. Estes indicadores representam um 

passo em frente na compreensão da integração na UE. Contudo, segundo o relatório da 

Comissão, têm limitações53 pois os dados sobre a população migrante nem sempre estão 

harmonizados, os indicadores nem sempre são fiáveis e os diferentes grupos de migrantes 

não podem ser identificados. As limitações devem-se principalmente ao facto de os 

indicadores de Saragoça utilizarem informações resultantes de inquéritos por amostragem54 

normalizados à escala da UE que não abrangem todos os migrantes e que são suscetíveis de 

ter uma reduzida taxa de resposta por parte dos migrantes. Cerca de metade dos inquiridos 

que responderam ao inquérito do Tribunal afirmaram não utilizar os indicadores de Saragoça 

para acompanhar os resultados das suas políticas de integração. No total, 30% dos que 

responderam não utilizam qualquer indicador para efetuar esse acompanhamento. 

44. A Comissão está também a trabalhar para melhorar a disponibilidade dos dados. 

Em 2016, criou um Centro de Conhecimento das Migrações e Demografia no âmbito do 

Centro Comum de Investigação da Comissão (JRC), que visa gerir melhor as informações 

atualmente disponíveis e reforçar a capacidade da Comissão para dar resposta aos desafios 

colocados pela migração. Desenvolveu igualmente dois novos indicadores relativos à saúde 

dos migrantes e reforçou a cobertura de alguns indicadores relativos ao emprego 

acrescentando uma dimensão regional e um nível de urbanização. Em 2018, a Comissão, em 
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conjunto com a OCDE, tenciona publicar um relatório sobre indicadores de integração para 

comparar a situação nos Estados-Membros da UE e nos Estados que não são membros da 

UE55. Em 202156, a Comissão prevê facultar mais informações sobre a situação laboral dos 

migrantes e os seus descendentes diretos, semelhantes às fornecidas em 201457. O Índice 

das Políticas de Integração dos Migrantes (MIPEX), desenvolvido por duas organizações 

privadas com financiamento do FAMI, também permite uma comparação entre os 

Estados-Membros e outros Estados, proporcionando uma avaliação das suas políticas de 

integração58. 

45. A nível nacional, os relatórios das ISC analisados pelo Tribunal realçam que não existem 

informações suficientes sobre medidas de integração, porque os indicadores para medir a 

integração não existem ou não são adequados (seis relatórios relativos a quatro 

Estados-Membros) e os dados recolhidos são inadequados ou incompletos (15 relatórios 

relativos a 12 Estados-Membros). Além disso, no contexto da iniciativa da Agenda Urbana59, 

foram assinaladas insuficiências na definição de políticas de integração baseadas em dados 

comprovados nas cidades60. De acordo com o inquérito do Tribunal, a maior parte dos 

Estados-Membros conhecem parcialmente (18) ou desconhecem (quatro), o número de 

migrantes apoiados por medidas de integração e o respetivo montante despendido. 

Nenhum dos Estados-Membros que responderam ao inquérito do Tribunal estava em 

condições de apresentar uma repartição por grupo de migrantes (por exemplo, refugiados, 

reagrupamento familiar, etc.) para todos os fundos nacionais e da UE. 

46. No que se refere aos fundos da UE, o quadro legislativo da UE de 2014-2020 para o 

FAMI, os FEEI e o FEAD não obriga os Estados-Membros a acompanharem especificamente 

os efeitos (ou seja, resultados e impacto) das medidas de integração nos migrantes. Na 

prática, daí resulta também que, com a exceção do FAMI, a Comissão não dispõe de uma 

panorâmica abrangente das medidas que os Estados-Membros estão a pôr em prática para 

apoiar os migrantes. As disposições de acompanhamento de cada fundo são as seguintes:  

- o FAMI exige especificamente que os Estados-Membros recolham informações anuais 

sobre o número de migrantes apoiados, mas não sobre o nível de integração alcançado 

(por exemplo, se a língua foi adquirida, se foi encontrado emprego, etc.). Os efeitos das 

medidas apoiadas pelo FAMI serão avaliados através de relatórios de avaliação ex post 
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até ao final de 202361. No final de 2017, as despesas eram reduzidas (uma média 

de 16%, com dois Estados-Membros sem despesas). No entanto, nessa data62, 30% das 

metas do FAMI relacionadas com a integração, em termos do número de migrantes 

apoiados, tinham sido alcançadas63, e quatro Estados-Membros excediam já as metas 

previstas para 2020; 

- o FSE/IEJ inclui os migrantes dentro do grupo-alvo "migrantes, pessoas de origem 

estrangeira, minorias" (para a apresentação de relatórios sobre as realizações) e 

"participantes desfavorecidos" (para a apresentação de relatórios sobre os resultados). 

Por conseguinte, os indicadores disponíveis não fornecem informações sobre os efeitos 

das medidas especificamente no que diz respeito aos migrantes. Além disso, os 

Estados-Membros podem decidir não proceder à recolha de dados numa base 

sistemática por motivos de proteção de dados pessoais64; 

- o FEDER e o FEAMP não têm, atualmente, indicadores específicos relativos aos 

migrantes. Para o FEDER, em 2016, a Comissão propôs que se aditasse uma nova 

prioridade de investimento específica para os migrantes e os refugiados, bem como 

novos indicadores específicos65, alguns dos quais medem especificamente o número de 

migrantes apoiados. Estas iniciativas deverão facilitar o desenvolvimento de políticas 

baseadas em dados comprovados; 

- no que respeita ao FEADER, desde 2016, os Estados-Membros devem assinalar e 

comunicar casos em que uma operação pode dar um contributo potencial para a 

integração dos migrantes66; 

- o FEAD pode igualmente incluir migrantes (dependendo da forma como o 

Estado-Membro define o grupo-alvo). Neste caso, os dados são determinados com base 

na "estimativa elaborada pelas organizações parceiras a partir das informações de que 

dispõem, e não nas informações fornecidas pelos beneficiários finais"67. 

47. No seu Relatório Anual relativo ao exercício de 201668, o Tribunal deu conta de 

insuficiências nos sistemas de acompanhamento dos dois Estados-Membros examinados 

relativamente ao FAMI. O acompanhamento é igualmente o domínio no qual as ISC 

encontram mais problemas. Entre estas, figuram insuficiências nos seguintes domínios: 
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- disposições relativas ao acompanhamento (oito relatórios relativos a oito 
Estados-Membros); 

- sistemas informáticos (três relatórios relativos a três Estados-Membros); 

- visitas de acompanhamento (quatro relatórios relativos a três Estados-Membros); 

- avaliação das medidas (oito relatórios relativos a seis Estados-Membros); 

- comunicação dos resultados (quatro relatórios relativos a quatro Estados-Membros); 

- apresentação de relatórios em geral (10 relatórios relativos a seis Estados-Membros). 

Desafio nº 6: Acompanhamento eficaz dos efeitos da integração para medir os progressos 
e adaptar as políticas, caso necessário 
O acompanhamento dos efeitos da integração permite que as partes interessadas meçam os 
progressos registados na execução das políticas de integração, assinalem as limitações e 
adaptem as políticas, caso necessário. A ausência de dados de qualidade ou um 
acompanhamento inadequado podem impedir que as medidas sejam reorientadas e/ou as 
políticas sejam reformuladas para responder às necessidades reais dos migrantes. 

As sinergias e a complementaridade dependem da eficácia da coordenação a nível 
nacional e da UE 

O voluntariado foi gratificante, mas Leila queria ir mais longe. Queria criar a sua própria 
ONG para ajudar mais migrantes. Várias publicações afirmavam que existiam vários fundos, 
por isso ela pensou que seria fácil financiar as suas ideias. Rapidamente percebeu que não 
era assim. 

Os fundos da UE nem sempre são mutuamente exclusivos 

48. O mesmo tipo de ação a favor do mesmo grupo-alvo pode ser financiado ao abrigo de 

diferentes fundos da UE (ver anexo VII). Para assegurar a coordenação e a 

complementaridade entre os fundos da UE, o regulamento relativo ao FAMI69 e o quadro 

regulamentar dos FEEI70 exigem que os Estados-Membros indiquem em pormenor, nos 

seus documentos de programação, os mecanismos através dos quais pretendem coordenar 

os diferentes instrumentos nacionais e da UE. Para o FEAD, não é exigido um mecanismo de 

coordenação específico. Nos seus relatórios, as ISC de três Estados-Membros assinalaram o 

risco de sobreposições e, num caso, a ISC comunicou a existência de duplo financiamento. 

49. Para além das disposições legislativas, a Comissão tem também uma estrutura de 

governação interna para a coordenação. O pessoal da Comissão examina todos os 

programas da UE através de um processo de consulta interserviços antes da sua adoção. Em 
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resposta ao aumento da imigração, a Comissão criou igualmente, em novembro de 2015, um 

grupo interserviços sobre a integração dos migrantes, composto por funcionários de 

diferentes Direções-Gerais da Comissão. 

50. Numa auditoria anterior, o Tribunal constatou que existiam sobreposições 

consideráveis entre o Fundo Europeu de Integração, antecessor do FAMI, e o FSE71. O 

relatório decorrente dessa auditoria concluiu que não havia eficácia na coerência e 

complementaridade com o FSE, tanto na fase de conceção como na de execução. Além de 

um risco acrescido de duplo financiamento, as sobreposições acarretam custos adicionais 

(por exemplo, despesas relativas ao pessoal), bem como o desperdício de potenciais 

sinergias.  

51. Segundo a Comissão, para minimizar esses riscos, foi ajustada a base jurídica do FAMI 

para o período de programação de 2014-2020. A Comissão realizou igualmente um diálogo 

político com os Estados-Membros e procedeu internamente a uma revisão dos programas 

antes de os adotar. Em 2015, publicou duas notas72 com o objetivo de clarificar as 

diferenças entre os fundos e orientar os Estados-Membros sobre a melhor forma de alcançar 

complementaridade e sinergias. A Comissão também organizou conferências e workshops73 

e criou redes74com as autoridades nacionais para explicar a forma como os fundos podem 

ser utilizados. Em janeiro de 2018, publicou um manual sobre a utilização dos fundos da 

UE75. Além disso, no âmbito do processo de revisão intercalar do FAMI, exigiu que os 

Estados-Membros76 avaliassem a complementaridade desse fundo com outros fundos 

pertinentes da UE. No entanto, o Conselho, nas suas conclusões sobre a política de coesão 

após 202077, exortou-a a "analisar atentamente as complementaridades e sobreposições 

entre os instrumentos da UE na perspetiva do período pós-2020, com o objetivo de reforçar 

as sinergias que entre eles existam", salientando que todos os instrumentos orçamentais da 

UE devem ser complementares uns dos outros. 

Os Estados-Membros são responsáveis pela aplicação de mecanismos de coordenação 

eficazes 

52. Os Estados-Membros são responsáveis por decidir os fundos a utilizar e garantir a 

coerência dessa utilização, ou seja, explorar as possibilidades de sinergias e evitar o duplo 



 34 

 

financiamento. No inquérito do Tribunal, 23 Estados-Membros78 referiram que tinham um 

organismo de coordenação das diferentes organizações responsáveis pela integração dos 

migrantes. No entanto, os relatórios das ISC que o Tribunal analisou assinalavam 

insuficiências nos mecanismos de coordenação de oito desses 23 Estados-Membros. Além 

disso, apenas três Estados-Membros comunicaram que tinham emitido orientações em 

matéria de coordenação. Esta situação revela que existe um risco de perda de sinergias e 

de complementaridade, mesmo nos casos em que existe um organismo de coordenação. 

53. A necessidade de um forte papel de liderança a nível nacional é particularmente 

importante, tendo em conta a estrutura de governação em vários níveis exigida pelos fundos 

que podem ser utilizados para a integração, o que envolve diferentes organismos e 

responsabilidades. O Tribunal calculou que existem mais de 400 organizações diferentes 

envolvidas na gestão de medidas financiadas a partir de fundos da UE para a integração de 

migrantes no período de programação de 2014-2020 e outros 500 organismos só na política 

de coesão para a execução dos fundos (FSE/IEJ, FEDER e FC)79. Relatórios anteriores do TCE80 

e estudos da Comissão81 declararam que a conceção e os mecanismos de execução dos FEEI 

são complexos. Com o objetivo de racionalizar as regras aplicáveis aos FEEI, a Comissão 

propôs uma revisão dos regulamentos relativos a esses fundos no âmbito da revisão 

intercalar do quadro financeiro plurianual da UE para 2014-2020. Em novembro de 2017, o 

Conselho convidou a Comissão a simplificar a política de coesão e os FEEI para o período 

pós-202077. 

54. A nível nacional, é necessário que haja coordenação não só entre as organizações que 

tratam dos diferentes fundos (incluindo fundos nacionais), mas também entre os diferentes 

níveis de execução (desde as autoridades nacionais a nível nacional/regional até aos 

organismos intermédios a nível local/municipal). Uma análise efetuada no contexto da 

Agenda Urbana (ver ponto 45) mostra que os municípios não podem geralmente ter acesso, 

ou apenas têm acesso limitado, a financiamento para efeitos de integração, uma vez que, ao 

abrigo das regras dos FEEI ou do FAMI, os fundos são canalizados através das autoridades 

nacionais ou regionais82. Foram também comunicadas pelas ISC dificuldades no acesso aos 

fundos para a integração de migrantes (sete relatórios relativos a seis Estados-Membros). 

As outras organizações que o Tribunal entrevistou referiram que a distribuição de fundos 



 35 

 

pelas autoridades nacionais/regionais aos beneficiários nem sempre é muito transparente. 

Esta situação foi igualmente salientada por seis ISC em sete relatórios. 

Desafio nº 7: Coordenação eficaz do financiamento a nível nacional e da UE 
Sem uma coordenação eficaz a nível nacional e da UE, existe o risco de que a complexidade 
dos mecanismos de financiamento possa conduzir a uma aplicação ineficiente das políticas 
(menos complementaridade, menos sinergias, dificuldades no acesso aos fundos, risco de 
duplo financiamento). 

OBSERVAÇÕES FINAIS 

55. A integração é um "processo bidirecional dinâmico, a longo prazo e contínuo" que 

envolve os migrantes e a sociedade de acolhimento. A integração dos migrantes nas suas 

novas sociedades na UE não é fácil, especialmente dado o aumento significativo dos 

migrantes na última década. No entanto, a União comprometeu-se a fazê-lo, sabendo-se que 

uma integração eficaz tem vários benefícios potenciais no plano económico, social e fiscal 

para os países em que os migrantes se instalam (ver ponto 6). 

56. No presente documento, o Tribunal apresentou as principais questões relacionadas com 

a integração dos migrantes, tendo salientado sete desafios fundamentais: 

- redução dos atrasos no início do processo de integração 

- garantia da igualdade de direitos e da não discriminação 

- avaliação sólida e exaustiva das necessidades e do financiamento 

- empenho dos Estados-Membros em executar o Plano de Ação 

- apoio a todos os migrantes em todos os domínios de políticas relevante 

- acompanhamento eficaz dos efeitos da integração para medir os progressos e adaptar 

as políticas, caso necessário 

- coordenação eficaz do financiamento a nível nacional e da UE 

57. A resposta a estes desafios exige esforços eficazes e coordenados por parte de todos os 

intervenientes, ou seja, as instituições da UE e as administrações nacionais, regionais e 

locais, bem como todos os outros organismos e organizações voluntárias. Esta ação é 

necessária para dar sentido às palavras do Tratado da União Europeia, que menciona, no seu 
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artigo 2º, que "A União funda-se nos valores do respeito pela dignidade humana, da 

liberdade, da democracia, da igualdade […] e do respeito pelos direitos do Homem". 

O presente documento informativo foi adotado pela Câmara II, presidida por Iliana 

IVANOVA, Membro do Tribunal de Contas, no Luxemburgo, na sua reunião de 25 de abril 

de 2018. 

 Pelo Tribunal de Contas 

 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 

 Presidente 
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Anexo I 

Glossário 

Terminologia relacionada com a migração: migrantes, refugiados e requerentes de asilo 
não significa o mesmo 

Os termos migrante, refugiado e requerente de asilo não são sinónimos. A compreensão das 
diferenças é o primeiro passo para compreender o quadro da UE em matéria de integração. 
Para mais informações sobre a terminologia relacionada com a migração, consultar o 
glossário da Rede Europeia das Migrações (REM)83. 

• Apátrida é uma pessoa que não é considerada nacional por nenhum Estado em aplicação 
do respetivo direito nacional. No contexto do presente documento informativo, está 
incluída no âmbito dos nacionais de países terceiros. 

• Beneficiário de proteção humanitária é um migrante ao qual foi concedida proteção ao 
abrigo da legislação nacional. De acordo com a Rede Europeia das Migrações, a proteção 
humanitária é uma forma de proteção não harmonizada a nível da UE que atualmente é 
normalmente substituída pela proteção subsidiária, com exceção de alguns 
Estados-Membros. 

• Beneficiário de proteção subsidiária é um migrante que não pode ser considerado um 
refugiado no sentido da Convenção de Genebra (ou seja, não existe um "receio fundado 
de perseguição"), mas em relação ao qual se verificou existirem motivos significativos 
para acreditar que, caso volte para o seu país de origem ou, no caso de um apátrida, para 
o país em que tinha a sua residência habitual, correria um risco real de sofrer ofensa 
grave (como execução, tortura, conflitos ou graves violações dos direitos humanos). 

• Migrante proveniente de fora da UE - ver "nacional de um país terceiro". 

• Nacional de um país terceiro: pessoa que não é cidadão da União na aceção do 
artigo 20º, nº 1, do TFUE, ou seja, que não tem a nacionalidade de um Estado-Membro 
(incluindo os apátridas). No contexto do presente documento, os nacionais de países 
terceiros são "migrantes provenientes de fora da UE". 

• Pessoa que reside ilegalmente é um migrante que não preenche, ou deixou de 
preencher, as condições de entrada, como previsto no Código das Fronteiras Schengen, 
ou outras condições de entrada, permanência ou residência num Estado-Membro. 

• Recolocação é a transferência de uma pessoa sob proteção internacional (ou requerente 
de proteção internacional) do Estado-Membro da UE que concedeu proteção (ou é 
responsável pelo exame do seu pedido) para outro Estado-Membro onde lhe será 
concedida uma proteção similar (quando o seu pedido for analisado). 

• Refugiado é uma pessoa a quem foi reconhecida a necessidade de proteção 
internacional. No contexto da UE, é um migrante que, receando com razão ser perseguido 
em virtude da sua raça, religião, nacionalidade, convicções políticas ou pertença a um 
determinado grupo social, se encontre fora do país de que é nacional e não possa ou, em 
virtude daquele receio, não queira pedir a proteção desse país, e ao qual não se aplique o 
artigo 12º (exclusão) da Diretiva 2011/95/UE (Diretiva Condições de Asilo). 
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• Reinstalação, no contexto da UE, significa a transferência de um migrante de um país 
terceiro para um Estado-Membro no qual está autorizado a residir com o estatuto de 
refugiado ou um estatuto que proporciona os mesmos direitos e benefícios, ao abrigo do 
direito nacional e da UE, como o estatuto de refugiado. 

• Requerente de asilo é um migrante que apresenta um pedido de proteção ao abrigo da 
Convenção de Genebra de 195184 (proteção internacional) ou da legislação nacional em 
matéria de refugiados (proteção nacional). 

Existem, por conseguinte, diferentes categorias de migrantes para além dos refugiados. Uma 
pessoa que solicita proteção difere claramente das outras categorias de migrantes que 
migram para efeitos de emprego, reagrupamento familiar, estudos ou investigação. 

Outros termos úteis, com base no Eurostat85: 

• Autorização de residência é qualquer autorização válida durante, pelo menos, três meses 
emitida pelas autoridades de um Estado-Membro e que permite a um migrante 
permanecer legalmente no seu território. 

• Decisão em primeira instância sobre os pedidos de asilo é uma decisão concedida pela 
autoridade competente em primeira instância do procedimento de asilo no país de 
acolhimento. Pode ser favorável (concessão de asilo) ou desfavorável (recusa de asilo). 
Em caso de decisão desfavorável, os requerentes de asilo têm direito de recurso. 

• Decisão final sobre os pedidos de asilo é uma decisão concedida na instância final do 
procedimento de asilo resultante do recurso interposto pelo requerente de asilo 
recusado na fase anterior do processo. 

• Um requerente de asilo pela primeira vez é uma pessoa que apresentou um pedido de 
proteção internacional pela primeira vez num dado Estado-Membro durante o período de 
referência, independentemente do facto de se revelar que apresentou igualmente um 
pedido noutro Estado-Membro. 

Outros termos 

• O Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais Carenciadas (FEAD) contribui para atenuar 
as formas mais graves de pobreza através da prestação de assistência não financeira às 
pessoas mais carenciadas, fornecendo alimentos e/ou outra assistência material de base, 
e proporcionando atividades de inclusão social destinadas à integração social das pessoas 
mais carenciadas. 

• O Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) é a contribuição 
financeira da UE para os programas de desenvolvimento rural e visa tornar a agricultura 
mais competitiva, assegurar a gestão sustentável dos recursos naturais e ações climáticas 
e alcançar um desenvolvimento territorial equilibrado das economias rurais, incluindo a 
criação e manutenção de empregos. 

• O Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) tem por objetivo reforçar a 
coesão económica e social na União Europeia, corrigindo os principais desequilíbrios 
regionais através de apoio financeiro à criação de infraestruturas e de investimentos 
produtivos geradores de emprego, essencialmente para empresas. 
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• O Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP) tem por objetivo ajudar 
os pescadores na transição para uma atividade piscatória sustentável e as comunidades 
costeiras na diversificação das suas economias. 

• O Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI) promove a gestão eficiente dos 
fluxos migratórios e a execução, reforço e desenvolvimento de uma abordagem comum 
da União em matéria de asilo e de imigração. 

• O Fundo Social Europeu (FSE) visa promover um elevado nível de emprego e a qualidade 
dos postos de trabalho, incentivar um elevado nível de educação e formação para todos, 
combater a pobreza e incrementar a inclusão social, contribuindo assim para o reforço da 
coesão económica, social e territorial na União Europeia. 

• Os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) são cinco fundos que canalizam 
mais de metade do financiamento da UE. São geridos conjuntamente pela Comissão 
Europeia e pelos Estados-Membros da UE. Esses fundos são: o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER), o Fundo Social Europeu (FSE), o Fundo de Coesão 
(FC), o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) e o Fundo Europeu 
dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP). 

• A Iniciativa para o Emprego dos Jovens (IEJ) tem por objetivo conceder apoio financeiro 
às regiões com taxas de desemprego juvenil superiores a 25%. 

• As Instituições Superiores de Controlo (ISC) são organismos nacionais responsáveis pela 
auditoria das receitas e das despesas públicas. Existe uma ISC em cada um dos 
Estados-Membros da UE, sendo o Tribunal de Contas Europeu a ISC da União Europeia. 

• Integração/Inclusão: De acordo com os "Princípios Básicos Comuns para a política de 
integração dos imigrantes", a integração é um "processo dinâmico e bidirecional de 
adaptação mútua de todos os imigrantes e residentes nos Estados-Membros". Os termos 
"integração" e "inclusão" são muitas vezes utilizados como sinónimos. A integração é 
geralmente utilizada no contexto da ação que visa uma aplicação efetiva dos direitos e 
valores fundamentais (conforme descrito no artigo 2º do TUE), ao passo que a inclusão é 
mais frequentemente referida no âmbito de medidas socioeconómicas. 

• A Política de coesão é um dos principais domínios de intervenção financiados pelo 
orçamento da UE. Visa reduzir as disparidades de desenvolvimento entre as várias 
regiões, reestruturar as zonas industriais em declínio e diversificar as zonas rurais, bem 
como incentivar a cooperação transfronteiriça, transnacional e inter-regional. É 
financiada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), pelo Fundo Social 
Europeu (FSE) e pelo Fundo de Coesão (FC). 

• A Rede Europeia de Integração promove a cooperação com as entidades nacionais, locais 
e regionais e outras redes a nível da UE em domínios relacionados com a integração dos 
migrantes. É uma das medidas do "Plano de ação sobre a integração" aplicadas pela 
Comissão e substitui a anterior Rede de Pontos de Contacto Nacionais para a Integração. 

• TFUE: Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. 
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Anexo II 

Número de migrantes nos Estados-Membros e a sua percentagem na população (2017) 

 

 
Fonte: TCE, com base em dados do Eurostat (março de 2018). 
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Anexo III 

Inquérito sobre a integração dos migrantes 

O Tribunal recebeu as respostas ao seu inquérito entre 18 de outubro e 20 de dezembro 
de 2017. Todos os membros da Rede Europeia de Integração responderam, tendo sido 
recebidas 32 respostas: quatro da Bélgica (Região de Bruxelas, Comunidade Germanófona, 
Região Flamenga e Região da Valónia), uma de cada um dos outros 27 Estados-Membros e 
uma da Noruega. 

Apresenta-se em seguida o número de respostas a cada uma das perguntas. Nem todos os 
membros da Rede Europeia de Integração responderam a todas as perguntas. Os números 
representam a quantidade de membros da Rede Europeia de Integração que responderam 
às perguntas específicas do inquérito, e não corresponde ao número de Estados-Membros. 
Pergunta 1 - Nome e informações de contacto da pessoa que responde ao questionário 

Pergunta 2 - Quais são os grupos-alvo da sua política de integração? 

 Assinalar se 
aplicável 

Assinalar se houver uma incidência 
especial4 

Pessoa que solicita ou a quem foi concedida proteção 
Refugiados 29 20 
Beneficiários de proteção subsidiária 27 17 
Beneficiários de proteção humanitária 21 12 
Requerentes de asilo 20 6 
Outros migrantes 
Familiares 26 5 
Trabalhadores altamente qualificados 16 4 
Investigadores 15 4 
Estudantes do ensino superior 18 5 
Outros trabalhadores 20 3 
Apátridas 19 4 
Crianças migrantes1 25 11 
Mulheres migrantes 23 7 
Jovens migrantes 26 6 
Migrantes instalados em zonas rurais 20 3 
Migrantes recém-chegados2 com autorização de 
residência 23 8 

Nacionais nascidos no estrangeiro3 14 5 
Cidadãos da UE3 14 4 

Notas: 1 Ou seja, menores migrantes, acompanhados ou não. 2 Menos de um ano de residência legal no país de 
acolhimento. 3 Não podem ser considerados migrantes provenientes de fora da UE. 4 Assinalar se existirem 
ações específicas ou uma parte significativa do financiamento destinada a este grupo. 
 

Pergunta 3 - De que forma os seguintes fatores contribuem para a eficácia da integração dos migrantes?1 

 Negativa Positiva Sem 
impacto 

Ambiente económico e político 
Ambiente económico (taxa de emprego, alterações demográficas, etc.) 11 22 3 
Contexto político 8 23 3 
Financiamento da integração 
Disponibilidade e acesso aos fundos da UE 1 28 0 
Disponibilidade e acesso a fundos nacionais/regionais e/ou locais 2 26 3 
Política de integração 
Existência de uma política de integração a nível nacional/regional ou 
local 0 30 1 

Qualidade da conceção da política a nível nacional/regional ou local 0 27 2 
Inclusão da política de integração noutras políticas pertinentes 0 27 3 
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Papel das ONG e outras partes interessadas 0 31 0 
Coordenação entre diferentes níveis de governação 0 28 2 
Entidades institucionais dedicadas à integração dos migrantes 0 24 3 
Acompanhamento das políticas 0 24 5 
Legislação e instrumentos políticos da UE 2 26 4 
Atitude face à integração 
Medidas de combate à discriminação no país 2 28 1 
Atitude da população de acolhimento 62 19 3 
Atitude dos migrantes 1 21 5 
Fomento da sensibilização para os benefícios da integração 0 24 4 
Direitos legais dos migrantes 
Acesso ao mercado de trabalho 1 29 0 
Acesso ao reagrupamento familiar 1 27 1 
Acesso à cidadania/residência de longa duração 0 26 3 
Acesso a serviços sociais e de saúde 2 29 0 
Acesso a alojamento 3 24 2 
Acesso a educação 0 28 1 
Competências - educação 
Conhecimento da língua e da cultura da sociedade de acolhimento por 
parte dos migrantes 4 26 2 

Procedimentos de reconhecimento das qualificações 4 26 1 
Níveis de instrução dos migrantes 4 18 8 

Notas: 1 Em alguns casos, foi assinalado nas respostas mais do que um tipo de impacto num fator determinado. 
Por isso, o número total de respostas para cada fator pode ser superior ao número total de entidades que 
responderam. 2 Duas respostas indicaram que a atitude da população de acolhimento tinha tanto um impacto 
positivo como negativo. 

Pergunta 4 - O desafio migratório recente da UE (desde 2014) levou o seu país a alterar algum aspeto da 
política de integração aplicada? 
 Assinalar se aplicável 
Foram criadas estratégias/planos de ação nacionais e/ou regionais e/ou locais 22 
Alteração na atribuição de fundos para a integração de migrantes 22 
Foi criada uma nova entidade consagrada a um aspeto específico da política ou foram 
atribuídas funções adicionais a uma entidade já existente 

17 

Foram reavaliadas as necessidades dos migrantes 14 
A ênfase foi transferida para outro grupo-alvo (por exemplo, refugiados, jovens 
migrantes, etc.)  

16 

Foram desenvolvidas medidas adicionais 15 
Foram desenvolvidos mais indicadores 7 
Outros (queira especificar) 3 

 

Pergunta 5 - Existem estudos/provas dos efeitos da política de integração do seu país no que respeita à 
integração de migrantes? 
Sim – 22 Não – 9 

 

Pergunta 6 - Quais os fundos que o seu país utiliza para aplicar as medidas para a integração dos migrantes? 
Fundos da UE 
FAMI Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração 30 
Fundos SOLID Programa geral "Solidariedade e gestão dos fluxos migratórios", constituído por 

quatro fundos (FEI, FER, FFE e FR) 
23 

FEADER Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural 3 
FEAMP Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas 0 
FSE Fundo Social Europeu 23 
FEDER Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 5 
FEAD Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais Carenciadas 4 
EaSI Programa da UE para o Emprego e a Inovação Social 1 
Horizonte 2020 Programa-quadro da UE para a investigação e a inovação 1 
IEJ Iniciativa para o Emprego dos Jovens 1 
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ERASMUS + Programa europeu para o ensino, a formação, a juventude e o desporto 6 
COSME Competitividade das Empresas e Pequenas e Médias Empresas 0 
Programa "Europa para os cidadãos" 0 
Programa "Direitos, Igualdade e Cidadania" 0 
Programa "Justiça" 0 
 
Fundos nacionais 24 

 
Pergunta 7 - O número de migrantes apoiados e o financiamento correspondente (autorizações) a partir de 
fundos nacionais e da UE são conhecidos? 
Sim – 6 Parcialmente – 20 Não – 5 

 
Pergunta 8 - O número de migrantes apoiados e o financiamento correspondente a partir de fundos nacionais 
e da UE são repartidos por grupos de migrantes (por exemplo, trabalhadores, refugiados, familiares, etc.)? 
Fundos da 
UE 

Sim, para todos os fundos Sim, para alguns fundos Não 
1 10 18 

Fundos 
nacionais 

Sim, para todos os fundos Sim, para alguns fundos Não 
2 5 16 

 
Pergunta 9 - Existe um organismo de coordenação entre as várias entidades responsáveis pela execução das 
medidas relacionadas com a integração dos migrantes? 
Sim – 26 Não – 5 

 
Pergunta 10 - Os diferentes fundos da UE apoiam o mesmo tipo de intervenções para o mesmo grupo-alvo 
quando executam medidas no seu país? 
Sim – 2 Parcialmente – 8 Não – 19  

 
Pergunta 11 - Por favor indique o número total e a correspondente repartição das entidades responsáveis 
pela execução e o acompanhamento das medidas relacionadas com a integração dos migrantes. 
Nota: Foram utilizadas abordagens diferentes para responder a esta questão. Por isso, os 
resultados não são significativos e não são apresentados. Total 

Execução de fundos nacionais  
(Serviços de) Ministérios  
Outros (queira especificar)  
Outros (queira especificar)  
Execução de fundos da UE  
Autoridades de gestão  
Organismos intermédios  
Autoridades competentes  
Autoridades delegadas  
Outros (queira especificar)  
Outros (queira especificar)  
TOTAL  

 
Pergunta 12 - O seu país utiliza os indicadores de Saragoça?  

 Todos os indicadores são 
utilizados 

Os indicadores são utilizados 
parcialmente 

Os indicadores não são 
utilizados 

Emprego 1 13 16 
Ensino 1 14 15 
Inclusão social 3 11 16 
Cidadania ativa 2 11 17 

 
Pergunta 13 - O seu país utiliza outros indicadores para acompanhar o desenvolvimento da sua política de 
integração? 
Sim – 16 Não – 15  
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Pergunta 14 - O seu Estado-Membro dispõe de quaisquer regras que limitem a recolha de dados por grupo de 
migrantes? 
Sim – 10 Não – 20 

 
Pergunta 15 - Queira apresentar 2 exemplos de projetos financiados pela UE e executados no seu país com 
importância significativa para a integração de migrantes (de 2 domínios diferentes de integração e para o 
período de programação de 2014-2020). 
 

Pergunta 16 - Considera que o apoio prestado pela Comissão Europeia para o desenvolvimento e execução da 
política de integração no seu país tem sido pertinente? 

Pertinente – 19 
Parcialmente ou 
não totalmente 
pertinente – 8 

Não pertinente – 0 Não foi prestado apoio – 2 

 
Pergunta 17 - Que aspeto do apoio da Comissão é considerado o mais apreciável? 
 
Pergunta 18 - De que forma pode o apoio da Comissão ser melhorado? 
 

Pergunta 19 - O seu país considera que as competências da UE no domínio da integração de migrantes devem 
aumentar? 
Nota: os números representam o número de respostas a cada categoria. 
Sim – 9  Não – 20  

 
 
Anexo ao inquérito - Por favor, assinale os domínios da integração em que estão a ser executadas medidas de 
integração dos migrantes no período de programação de 2014-2020. 
 

Fundo da 
UE Medidas de integração 

Assinalar 
se 
aplicável 

Fundo da 
UE Medidas de integração Assinalar se 

aplicável 

FAMI 

Emprego 12 

FEAD 

Emprego 0 
Ensino 24 Ensino 0 
Formação profissional 11 Formação profissional 0 
Alojamento 16 Alojamento 0 
Saúde 16 Saúde 0 
Inclusão social 26 Inclusão social 4 

FSE/ 
IEJ  

Emprego 15 

FEDER 

Emprego 0 
Ensino 8 Ensino 0 
Formação profissional 13 Formação profissional 2 
Alojamento 2 Alojamento 2 
Saúde 2 Saúde 3 
Inclusão social 14 Inclusão social 3 

FEADER 

Emprego 0 

FEAMP 

Emprego 0 
Ensino 0 Ensino 0 
Formação profissional 0 Formação profissional 0 
Alojamento 0 Alojamento 0 
Saúde 0 Saúde 0 
Inclusão social 2 Inclusão social 0 
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Anexo IV 

Calendário do quadro da UE para a integração dos migrantes 

 

Fonte: TCE. 

2009

Início do Fundo Europeu para a Integração para 2007-2013 
Apoia os Estados-Membros e a sociedade civil para desenvolver, executar, acompanhar e avaliar políticas e 
medidas de integração, bem como o intercâmbio de informações sobre as questões de integração

Segunda edição do Manual de Integração

Aumento do fluxo imigratório

Programa de 
Tampere 

(1999-2004)
Apela a uma política de 
imigração comum que 

inclua políticas mais 
dinâmicas a favor da 

integração dos 
migrantes que residem 

legalmente na UE

Criação de Pontos de Contacto Nacionais para a Integração 
Rede de peritos governamentais que visa fomentar o intercâmbio das boas práticas e reforçar a 
coordenação entre as políticas nacionais de integração

Programa da 
Haia 

(2005-2009) 
Estabelece dez 

prioridades, 
salientando a 

importância da 
avaliação das políticas 

de integração e da 
adoção de uma 

abordagem holística 
para facilitar e 

encorajar a interação, 
desde o nível local até 

ao nível da UE

Programa de 
Estocolmo 

(2010-2014) 
Apela à realização de 
mais progressos na 

avaliação e no 
acompanhamento 

dos indicadores 
principais

Princípios Básicos Comuns para a política de integração dos imigrantes
Guia não vinculativo de princípios básicos a partir dos quais os Estados-Membros podem avaliar os seus 
próprios esforços

Primeira edição do Manual de Integração
Ensinamentos retirados e boas práticas decorrentes da experiência de decisores políticos e profissionais

2004

Agenda Comum para a Integração 
Quadro para a integração de migrantes na UE
Quadro para a aplicação dos Princípios Básicos Comuns

Entrada em vigor do Tratado de Lisboa
Prevê uma base jurídica explícita para os incentivos da UE e apoio à ação dos Estados-Membros para 
promover a integração dos migrantes que residem legalmente na UE

Criação do Fórum Europeu sobre Integração
Plataforma para o diálogo entre as organizações da sociedade civil e as instituições europeias

Iniciativas do Conselho Instrumentos de integração Fundos da UE para a integração

Ação da  Comissão Tratado
Legenda

Lançamento do Sítio Europeu sobre Integração na Internet
Declaração de Saragoça (e indicadores de Saragoça)
Os Estados-Membros concordam em seguir um conjunto de indicadores, a fim de melhorar a 
comparabilidade dos dados, acompanhar os resultados das políticas de integração e analisar o 
planeamento das políticas futuras

2010

Agenda europeia para a integração de migrantes
Apresenta uma panorâmica das iniciativas da UE destinadas a apoiar a integração de migrantes

Terceira edição do Manual de Integração

2011

Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração para 2014-2020
Promove a gestão eficiente dos fluxos migratórios e a execução, reforço e desenvolvimento de uma 
abordagem comum da União em matéria de asilo e de imigração

Módulos europeus para a integração dos migrantes
Vão mais longe do que os Manuais, fornecendo um quadro de referência em matéria de integração

2014

Agenda Europeia da Migração
Apresenta medidas imediatas no domínio da migração para dar resposta à mais recente vaga de migração

Plano de ação sobre a integração de migrantes
Apoia os Estados-Membros nos seus esforços para desenvolverem e reforçarem as suas políticas de 
integração e descreve as medidas concretas que a Comissão irá aplicar

Criação do Fórum Europeu sobre Migração
Substitui o Fórum Europeu sobre Integração 

2015

Conclusões sobre a integração de migrantes que residem legalmente 
na UE
O Conselho Europeu reconhece o Plano de Ação da Comissão sobre integração e convida os Estados-
Membros a participarem ativamente

2016

Orientações 
estratégicas 
(2015-2019) 

no domínio da 
liberdade, segurança e 

justiça

Salientam que a União 
deve apoiar os esforços 
dos Estados-Membros 

na prossecução de 
políticas de integração 

ativas
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Anexo V 

Diretivas em vigor em matéria de migração pertinentes para a integração dos migrantes 

Diretivas no âmbito da política de migração legal europeia 

Diretiva Finalidade Situação 
Diretiva 2003/109/CE 
do Conselho de 25 de 
novembro de 2003, 
com a redação que 
lhe foi dada pela 
Diretiva 2011/51/UE 

Residente de longa duração - Qualquer migrante que 
tenha residência legal e ininterrupta no território de um 
país da UE durante cinco anos beneficia do estatuto de 
"residente de longa duração". 

A consulta pública sobre o 
balanço de qualidade 
(iniciativa REFIT) encerrou 
em 18 de setembro de 2017. 
 
Nota: a iniciativa REFIT é um 
processo no qual a legislação 
em vigor e as medidas são 
analisadas para garantir que 
os benefícios da legislação da 
UE são alcançados com o 
mínimo de custos para as 
partes interessadas, os 
cidadãos e as administrações 
públicas e que os custos da 
regulamentação são 
reduzidos, sempre que 
possível, sem comprometer 
os objetivos políticos 
prosseguidos pela iniciativa 
em questão. 

Diretiva 2003/86/CE 
do Conselho de 22 de 
setembro de 2003 

Reagrupamento familiar - Estabelece as regras e 
condições mediante as quais os migrantes que residem 
legalmente na UE trazem o seu cônjuge nacional de um 
país terceiro, os seus filhos menores e os filhos do seu 
cônjuge para o Estado-Membro onde residem. 

Diretiva 2011/98/UE 
de 13 de dezembro 
de 2011 

Autorização única - Procedimento de pedido único de 
concessão de uma autorização única para os migrantes 
residirem e trabalharem no território de um 
Estado-Membro e um conjunto comum de direitos para 
os trabalhadores migrantes que residem legalmente 
num Estado-Membro. 

Diretiva 2014/66/UE 
de 15 de maio 
de 2014 

Trabalhadores transferidos dentro das empresas — 
Condições de entrada e de residência dos migrantes para 
facilitar a mobilidade dos trabalhadores transferidos 
dentro das empresas. 

Diretiva 2014/36/UE 
de 26 de fevereiro 
de 2014 

Trabalhadores sazonais - Regras mínimas para a 
admissão de trabalhadores migrantes não qualificados. 

Diretiva (UE) 
2016/801 de 11 de 
maio de 2016 

Estudantes e investigadores — Novas regras para a 
entrada e a residência de estudantes e investigadores 
migrantes, bem como de estudantes do ensino 
secundário, estagiários, voluntários e pessoas colocadas 
au pair. 

Diretiva 2009/50/CE 
do Conselho de 25 de 
maio de 20091 

Diretiva Cartão Azul (em curso de revisão): Condições de 
entrada e de residência de nacionais de países terceiros 
para efeitos de emprego altamente qualificado. 

Em março de 2018, 
encontrava-se em curso de 
revisão: Proposta da 
Comissão - COM(2016) 378 

Diretivas no âmbito da segunda fase do Sistema Europeu Comum de Asilo 

Diretiva 2013/32/UE 
de 26 de junho 
de 2013 
(reformulação) 

Revisão dos procedimentos de asilo - Estabelece 
procedimentos comuns para a concessão e retirada da 
proteção internacional. 

Em março de 2018, 
encontrava-se em curso de 
revisão: Proposta da 
Comissão - COM(2016) 467 

Diretiva 2013/33/UE 
de 26 de junho 
de 2013 
(reformulação) 

Revisão das condições de acolhimento - Estabelece as 
normas aplicáveis ao acolhimento dos requerentes de 
proteção internacional. 

Em março de 2018, 
encontrava-se em curso de 
revisão: Proposta da 
Comissão - COM(2016) 465 

Diretiva 2011/95/UE 
de 13 de dezembro 
de 2011 
(reformulação) 

Revisão das condições de asilo - Estabelece normas 
relativas às condições a preencher pelos nacionais de 
países terceiros para poderem beneficiar de proteção 
internacional, a um estatuto uniforme para refugiados 

Em março de 2018, 
encontrava-se em curso de 
revisão: Proposta da 
Comissão - COM(2016) 466 
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ou pessoas elegíveis para proteção subsidiária e ao 
conteúdo da proteção concedida. 

Diretiva 2001/55/CE 
do Conselho de 20 de 
julho de 2001 

Proteção temporária - Estabelece normas mínimas em 
matéria de concessão de proteção temporária no caso 
de afluxo maciço de pessoas deslocadas e medidas 
tendentes a assegurar uma repartição equilibrada do 
esforço assumido pelos Estados-Membros ao acolherem 
estas pessoas e suportarem as consequências 
decorrentes desse acolhimento. 

Esta diretiva não foi acionada 
até à data. A Comissão 
efetuou uma avaliação 
em 2016. 

Nota: A Dinamarca não aplica as regras da UE em matéria de política de migração, vistos e asilo. A 
Irlanda e o Reino Unido decidem, numa base casuística, se as adotam ou não. 
1 Esta proposta inclui também alterações à Diretiva 2003/109/CE do Conselho. 

Fonte: TCE. 
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Anexo VI 
Condições de integração previstas na legislação da UE em matéria de migração 

  Autorização de 
residência Acesso ao emprego Acesso à educação 

Reconhecime
nto de 

qualificações 

Acesso à 
segurança social 

Acesso aos cuidados 
de saúde 

Direito ao 
reagrupamento 

familiar 
Livre circulação 

Requerentes de asilo 
Diretiva 2013/33/UE 

Não prevista pela 
diretiva 

O mais tardar 9 meses a 
contar da data de 

apresentação do pedido 
de proteção internacional 

Para os menores: o 
mesmo que os 

nacionais 
Não previsto pela diretiva 

Pelo menos, cuidados 
urgentes e essenciais e 
tratamento de doenças 
e de distúrbios mentais 

graves 

Excluído pela 
Diretiva 2003/86 

Dentro do 
Estado-Membro 

de acolhimento ou 
no interior de uma 

área designada 
Refugiados 
Diretiva 2011/95/UE 

Min. 3 anos, renovável 

Apenas depois da 
concessão do estatuto 

O mesmo que os nacionais Permitido 
O mesmo que 

outros migrantes 
residentes em 

situação regular 

Beneficiários de 
proteção subsidiária 
Diretiva 2011/95/UE 

Pelo menos 1 ano, 
renovável O mesmo que os nacionais 

Pode ser 
limitado às 
prestações 

sociais de base 

O mesmo que os 
nacionais 

Excluído pela 
Diretiva 2003/86 

Familiares 
Diretiva 2003/86/CE 1 ano, renovável 

O mesmo que os 
nacionais, mas os 

Estados-Membros podem 
restringir o acesso 

O mesmo que os 
nacionais Não previsto pela diretiva 

O promotor deve 
providenciar um 

seguro de doença 
N/A Não previsto pela 

diretiva 

Trabalhadores 
altamente qualificados 
Diretiva 2009/50/CE 

1 a 4 anos, renovável 
tal como estabelecido 
pelo Estado-Membro 

Se o contrato de 
trabalho < 2 anos: 

duração do contrato + 
3 meses 

Primeiros 2 anos 
restringido às atividades 

que preencham as 
condições de admissão 

Depois, os 
Estados-Membros podem 

conceder o mesmo 
tratamento que aos 

nacionais 

O mesmo que os nacionais Permitido Permitido 

Trabalhadores sazonais 
Diretiva 2014/36/UE 

Entre 5 e 9 meses em 
qualquer período 

de 12 meses 

Limitado à atividade 
profissional específica 

permitida pela 
autorização 

O mesmo que os 
nacionais, mas os 
Estados-Membros 
podem restringi-lo 

O mesmo que 
os nacionais 

O mesmo que os 
nacionais, mas 

os 
Estados-Membr

os podem 
excluir as 

prestações 
familiares e de 
desemprego 

Não previsto pela 
diretiva 

Excluído pelo 
artigo 3º da 

Diretiva 2003/86/CE 
Permitido 

Trabalhador transferido 
dentro da empresa 
Diretiva 2014/66/UE 

Máx. 3 anos para os 
gestores e os 

especialistas e um ano 
para os empregados 

estagiários 

Limitado à atividade 
profissional específica 

permitida pela 
autorização 

Não previsto pela 
diretiva O mesmo que os nacionais Não previsto pela 

Diretiva 2014/66/UE Permitido Permitido 
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  Autorização de 
residência Acesso ao emprego Acesso à educação 

Reconhecime
nto de 

qualificações 

Acesso à 
segurança social 

Acesso aos cuidados 
de saúde 

Direito ao 
reagrupamento 

familiar 
Livre circulação 

Outros trabalhadores 
migrantes 
Diretiva 2011/98/UE 

Não prevista pela 
diretiva 

Somente para efeitos da 
atividade permitida pela 

autorização 
O mesmo que os nacionais 

O mesmo que os 
nacionais, mas os 
Estados-Membros 
podem restringi-lo 

Permitido Permitido 

Investigadores, 
estudantes, formação, 
voluntariado, 
intercâmbio de 
estudantes, colocação 
au pair 
Diretiva (UE) 2016/801 

Prevista durante o 
período de atividade. 
Pode ser prorrogada 
pelo menos 9 meses 
suplementares para 

investigadores e 
estudantes do ensino 

superior 

Permitido a 
investigadores e 

estudantes do ensino 
superior após a conclusão 

da investigação ou dos 
estudos 

O mesmo que os 
nacionais. Os 

Estados-Membros 
podem limitá-lo em 

caso de falta de 
reciprocidade com 

o país de origem do 
migrante 

O mesmo que 
os nacionais 

Competência do 
Estado-Membro 

Necessidade do seguro 
de doença durante a 
duração da estadia 

Permitido para os 
investigadores Permitido 

Migrantes residentes 
de longa duração 
Diretiva 2003/109/CE 

Pelo menos 5 anos e 
renovada, mediante 

pedido 
O mesmo que os nacionais Permitido Permitido 

Fonte: TCE, com base na legislação da UE em matéria de migração. 
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Anexo VII 

Síntese das ações elegíveis relacionadas com a integração ao abrigo do FAMI, dos FEEI e do 

FEAD 

O presente anexo sintetiza as intervenções semelhantes dos diferentes fundos da UE no 
âmbito da gestão partilhada para cada uma das ações previstas no regulamento relativo ao 
FAMI (artigo 9º do Regulamento (UE) nº 516/2014) relacionadas com a integração dos 
migrantes. 

 Domínios de ação prioritários ao abrigo do 
FAMI FEAD FSE FEDER FEADER FEAMP 

In
te

gr
aç

ão
 

Criação e desenvolvimento de estratégias de 
integração, incluindo a análise das 
necessidades, a melhoria dos indicadores de 
integração e a avaliação 

Não Sim Não Não Não 

Aconselhamento e assistência em domínios 
como o alojamento, meios de subsistência, 
aconselhamento administrativo e jurídico, 
cuidados de saúde, apoio psicológico e social, 
assistência a menores e reunificação familiar 

Sim1 Parcial-
mente 

Parcial-
mente5 

Sim 
(sobretu-
do DLBC/ 
LEADER) 

Não 

Ações destinadas a familiarizar os migrantes 
com a sociedade de acolhimento e que lhes 
permitam adaptar-se a ela e informá-los 
sobre os seus direitos e deveres, bem como 
participar a nível cívico e cultural e partilhar 
os valores consagrados na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia 

Sim1 Sim4 Não Não Não 

Medidas centradas na educação e formação, 
incluindo formação linguística e ações 
preparatórias que facilitem o acesso ao 
mercado de trabalho 

Não Sim Parcial-
mente5 Sim Sim 

Ações destinadas a promover a 
autocapacitação e a autonomia dos 
migrantes, inclusive no plano económico 

Sim2 Sim4 Parcial-
mente6 Sim Parcial-

mente8 

Ações que promovam os contactos e um 
diálogo construtivo entre os migrantes e a 
sociedade de acolhimento, bem como ações 
destinadas a promover a aceitação por parte 
da sociedade de acolhimento 

Não Sim Não Sim Sim9 

Ações que promovam a igualdade de acesso e 
de tratamento no que diz respeito à utilização 
de serviços públicos e privados, incluindo a 
adaptação desses serviços aos migrantes 

Sim1 Sim Sim7 Sim Não 

Reforço das capacidades dos beneficiários Sim3 Sim Sim Não Não 
Notas: 
1 (PO II) com vista à sua inclusão na sociedade. 
2 (PO II) com vista à sua inclusão na sociedade (fora as medidas ativas do mercado de trabalho). 
3 Para organizações parceiras. 
4 Caso estas medidas façam parte de um conjunto integrado de medidas para ajudar os 

requerentes de asilo a integrarem o mercado de trabalho. 
5 Uma vez que o FEDER pode investir na construção/renovação de infraestruturas sociais para 

migrantes. 
6 Por exemplo, através de empresas em fase de arranque, microempresas e apoio ao trabalho por 

conta própria. 
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7 Em especial, mediante investimentos no desenvolvimento de infraestruturas de serviços 
públicos. 

8 Se o apoio estiver associado ao arranque. 
9 Nos termos do Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) (com exceção das 

infraestruturas). 
Fonte: Nota da Comissão sobre "Synergies between the AMIF and other EU funding instruments in 
relation to reception and integration of asylum seekers and other migrants" (Sinergias entre o FAMI e 
outros instrumentos de financiamento da UE no que diz respeito ao acolhimento e à integração de 
requerentes de asilo e outros migrantes) e serviços da Comissão. 
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NOTAS 

 

1 Dados de 2014. Eurostat, Migrant integration (Integração dos migrantes), edição de 2017, com 
base no módulo ad hoc do Inquérito Europeu às Forças de Trabalho de 2014; este número exclui 
a Dinamarca, a Irlanda e os Países Baixos. 

2 Estatísticas do Eurostat sobre autorizações de residência à data de março de 2018. 
3 Documentos de trabalho do JRC em Economia e Finanças, 2017/4, Long-term Social, Economic 

and Fiscal Effects of Immigration into the EU: The Role of the Integration Policy (Efeitos sociais, 
económicos e orçamentais a longo prazo da imigração para a UE: o papel da política de 
integração), Artis Kancs e Patrizio Lecca, 2017. 

4 "Princípios básicos comuns para a política de integração dos imigrantes na União Europeia", 
Conclusões do Conselho da Justiça e Assuntos Internos de novembro de 2004. 

5 A Rede Europeia de Integração reúne representantes das autoridades públicas nacionais dos 28 
países da UE, bem como da Islândia e da Noruega. Promove a cooperação com as entidades 
nacionais, locais e regionais e outras redes a nível da UE em domínios relacionados com a 
integração dos migrantes. É uma das medidas do "Plano de ação sobre a integração" aplicadas 
pela Comissão e substitui a anterior Rede de Pontos de Contacto Nacionais para a Integração. 

6 O Tribunal recebeu 32 respostas: quatro da Bélgica (Região de Bruxelas, Comunidade 
Germanófona, Região Flamenga e Região da Valónia), uma de cada um dos outros 27 
Estados-Membros e uma da Noruega. 

7 As ISC forneceram 78 relatórios, mas 34 estavam relacionados com aspetos da integração fora 
do âmbito da presente auditoria, como a segurança e o asilo, ou com aspetos específicos da 
gestão financeira a nível local. 

8 Relatório Especial nº 6/2017 do TCE, intitulado "Resposta da UE à crise dos refugiados: a 
abordagem dos "centros de registo"". 

9 Relatório Especial nº 22/2012 do TCE, intitulado "O Fundo Europeu para a Integração e o Fundo 
Europeu para os Refugiados contribuem de forma eficaz para a integração dos nacionais de 
países terceiros?". 

10 Relatório Anual do Tribunal de Contas sobre a execução do orçamento relativo ao exercício de 
2015 (JO 2016/C 375/01) e Relatório Anual do Tribunal de Contas relativo à execução do 
orçamento para o exercício de 2016 (JO C 322 de 28.09.2017). 

11 A Rede Europeia das Migrações fornece informações sobre a migração e o asilo, tendo em vista 
apoiar a elaboração de políticas na União Europeia 
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en. 

12 O Tratado possibilita que a UE estabeleça medidas para incentivar e apoiar a ação dos 
Estados-Membros destinada a fomentar a integração dos nacionais de países terceiros que 
residam legalmente no seu território, excluindo-se qualquer harmonização das disposições 
legislativas e regulamentares dos Estados-Membros. Ver o artigo 79º, nº 4, do TFUE (JO C 326 de 
26.10.2012, p. 47-390). 

13 JO C 340 de 10.11.1997, p. 1-144. 
14 O Programa de Tampere é um programa quinquenal do Conselho Europeu da Justiça e dos 

                                                      

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en
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Assuntos Internos para o período de 1999-2004 acordado na reunião do Conselho de 15 e 16 de 
outubro de 1999. 

15 Resolução do Parlamento Europeu, de 14 de março de 2013, sobre a integração de migrantes, o 
impacto sobre o mercado do trabalho e a dimensão externa da UE em matéria de coordenação 
da segurança social. 

16 Conclusões do Conselho e dos Representantes dos Governos dos Estados-Membros sobre a 
integração dos nacionais de países terceiros que residam legalmente na UE, de 5 e 6 de junho de 
2014. 

17 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões "Agenda europeia para a integração dos nacionais de países 
terceiros", COM(2011) 455 final, e documento de trabalho "EU initiatives supporting the 
integration of third-country nationals" (Iniciativas da UE destinadas a apoiar a integração dos 
nacionais de países terceiros), SEC(2011) 957 final, ambos de 20.7.2011. 

18 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões "Plano de ação sobre a integração dos nacionais de países 
terceiros", 7.6.2016, COM(2016) 377 final. 

19 Direção-Geral da Justiça, da Liberdade e da Segurança, "Manual de Integração para Decisores 
Políticos e Profissionais". Três edições disponíveis: Novembro de 2004, maio de 2007 e abril de 
2010. 

20 https://ec.europa.eu/migrant-integration/home. 
21 A Dinamarca não aplica as regras da UE em matéria de política de migração, vistos e asilo. A 

Irlanda e o Reino Unido decidem, numa base casuística, se as adotam ou não. 
22 Ver, por exemplo, os seguintes estudos da Rede Europeia das Migrações: "Family Reunification 

of Third-Country Nationals in the EU plus Norway: National Practices", de abril de 2017; 
"Integration of beneficiaries of international/ humanitarian protection into the labour market: 
policies and good practices", de julho de 2016; "Migrant access to social security and healthcare: 
policies and practice", de julho de 2014; "Comparative Study of the Laws in the 27 EU Member 
States for Legal Immigration", do Parlamento Europeu e da OIM, de 2009 e o relatório do Grupo 
para a Política de Migração sobre "Strategic developments on migrant integration policies in 
Europe", Huddleston et all, 2016. 

23 Ver a proposta da Comissão para uma Diretiva que estabelece normas em matéria de 
acolhimento dos requerentes de proteção internacional (reformulação), COM(2016) 465 final de 
13.7.2016, e o documento informativo do Parlamento Europeu "Secondary movements of 
asylum-seekers in the EU asylum system" (Movimentos secundários dos requerentes de asilo no 
sistema de asilo da UE), de outubro de 2017. 

24 Relatório anual sobre as atividades de 2016 do sistema central "Eurodac", incluindo o seu 
funcionamento técnico e a sua segurança, em conformidade com o artigo 40º, nº 1, do 
Regulamento (UE) nº 603/2013, maio de 2017. 

25 Ver, por exemplo, a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões "Plano de ação sobre a integração dos 
nacionais de países terceiros", 7.6.2016, COM(2016) 377 final e o relatório da OCDE "Making 
Integration Work: Refugees and others in need of protection", 2016. . 

26 Os centros de registo foram definidos como uma zona na fronteira externa da UE sujeita a uma 
pressão migratória desproporcionada. Ver o Relatório Especial nº 6/2017 do TCE, intitulado 
"Resposta da UE à crise dos refugiados: a abordagem dos "centros de registo"". 

27 A necessidade de garantir um tratamento equitativo dos nacionais de países terceiros é 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/home
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mencionada na "Agenda Comum para a Integração", COM(2005) 389 final, de 1.9.2005; na 
"Agenda europeia para a integração dos nacionais de países terceiros", COM(2011) 455 final, de 
20.7.2011 e nas conclusões de Tampere de 1999. 

28 Artigos 10º e 18º do TFUE. 
29 Nomeadamente a Diretiva 2000/43/CE do Conselho, de 29 de junho de 2000, que aplica o 

princípio da igualdade de tratamento entre as pessoas, sem distinção de origem racial ou étnica 
(JO L 180, p. 22-26) e a Diretiva 2000/78/CE do Conselho, de 27 de novembro de 2000, que 
estabelece um quadro geral de igualdade de tratamento no emprego e na atividade profissional 
(JO L 303, p. 16-22). 

30 Ver, por exemplo, os relatórios da Comissão ao Parlamento e ao Conselho sobre: 1) a aplicação 
da Diretiva 2003/109/CE relativa ao estatuto dos nacionais de países terceiros residentes de 
longa duração, COM(2011) 585 final, de 29.9.2011, e 2) a aplicação da Diretiva 2009/50/CE 
relativa às condições de entrada e residência de nacionais de países terceiros para efeitos de 
emprego altamente qualificado, COM(2014) 287 final de 22.5.2014. 

31 Rede Europeia das Migrações, Relatório Anual de 2016 sobre a Migração e o Asilo, 25 de abril de 
2017, versão final (p. 56). 

32 Eurobarómetro Especial nº 437, "Discriminação na UE em 2015 — Síntese", outubro de 2015, 
realizado por TNS Opinion & Social a pedido da Direção-Geral da Justiça e dos Consumidores (DG 
JUST) e coordenado pela Direção-Geral da Comunicação (DG COMM, Unidade "Estratégia, Ações 
de Comunicação Institucional e Eurobarómetro"). 

33 Eurobarómetro Standard 87, "Opinião pública na União Europeia", primavera de 2017, realizado 
pela TNS Opinion & Social a pedido da Direção-Geral da Comunicação. 

34 Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a aplicação da Diretiva 
2000/43/CE do Conselho e da Diretiva 2000/78/CE do Conselho, SWD(2014) 5 final, COM(2014) 
2 final de 17.1.2014. 

35 Resolução do Parlamento Europeu, de 14 de março de 2013, sobre a integração de migrantes, o 
impacto sobre o mercado do trabalho e a dimensão externa da UE em matéria de coordenação 
da segurança social. 

36 Jean-Claude Juncker, "Um novo começo para a Europa: o meu Programa para o emprego, o 
crescimento, a equidade e a mudança democrática", Orientações políticas para a próxima 
Comissão Europeia, Alocução na sessão plenária do Parlamento Europeu, "Rumo a uma nova 
política migratória", 15 de julho de 2014. 

37 Comunicação da Comissão, de 13 de maio de 2015, "Agenda Europeia da Migração", COM(2015) 
240 final. 

38 O Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC) está definido nos artigos 121º, 126º e 136º do TFUE 
e no Protocolo nº 12 anexo ao TFUE. O PEC é executado através do direito derivado, sob a forma 
do Regulamento (CE) nº 1466/97 da Comissão, de 7 de julho de 1997, relativo ao reforço da 
supervisão das situações orçamentais e à supervisão e coordenação das políticas económicas 
(JO L 209 de 2.8.1997, p. 1) e do Regulamento (CE) n.º 1467/97 da Comissão, de 7 de julho de 
1997, relativo à aceleração e clarificação da aplicação do procedimento relativo aos défices 
excessivos (JO L 209 de 2.8.1997, p. 6). 

39 Para mais informações sobre o Pacto de Estabilidade e Crescimento, ver o Vade mecum on the 
Stability and Growth Pact, documento institucional nº 052 sobre economia europeia da 
Direção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros, ISSN 2443-8014, março de 2017. 

40 Para mais informações sobre as condições de flexibilidade, ver a Comunicação da Comissão 
"Otimizar o recurso à flexibilidade prevista nas atuais regras do Pacto de Estabilidade e 



 4 

 

                                                                                                                                                                      
Crescimento", COM(2015) 12 final, de 12.1.2015, e a "Posição comummente acordada sobre a 
flexibilidade", aprovada pelo Conselho ECOFIN (fevereiro de 2016). 

41 Ver o artigo 126.º, n.º 2, do TFUE, os artigos 5º, nº 1, e 6º, nº 3, do Regulamento (CE) 
nº 1466/97 e o artigo 2º, nº 1, do Regulamento (CE) nº 1467/97. 

42 Ver a nota informativa da Direção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros ao Comité 
Económico e Financeiro, "'Orientation for the SGP treatment of refugee-related budgetary costs" 
(Orientações para o tratamento dos custos orçamentais relacionados com os refugiados no 
âmbito do PEC), Ares(2015) 4678008, 29.10.2015. 

43 Ver as Recomendações Específicas por País dos respetivos países para 2016 e 2017 
(https://ec.europa.eu/info/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-specifi
c-recommendations/2016-european_en). 

44 O Semestre Europeu é um ciclo de coordenação das políticas económicas que abrange o período 
de novembro a julho do ano seguinte. Pretende garantir que os esforços de cada 
Estado-Membro são coordenados e concentrados de forma a terem o impacto desejado no 
crescimento. A Comissão realiza uma análise pormenorizada dos programas de reforma 
económica e estrutural de cada país, fornecendo recomendações específicas por país para os 
12-18 meses seguintes. O Conselho discute e adota formalmente essas recomendações, que são 
aprovadas pelo Conselho Europeu. É assim prestado aconselhamento político aos 
Estados-Membros antes de finalizarem os seus orçamentos nacionais para o ano seguinte. 

45 À data de 2018. Decisão (UE) 2015/2248 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de 
outubro de 2015,sobre a mobilização do Instrumento de Flexibilidade para a disponibilização de 
medidas orçamentais imediatas ao abrigo da Agenda Europeia da Migração (JO L 318 de 
4.12.2015, p. 36-37), Decisão (UE) 2016/253 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de 
novembro de 2015, sobre a mobilização do Instrumento de Flexibilidade para a disponibilização 
de medidas orçamentais imediatas para fazer face à crise dos refugiados (JO L 47 de 24.2.2016, 
p. 6-7), Decisão (UE) 2017/342 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro de 
2016, sobre a mobilização do Instrumento de Flexibilidade para financiar as medidas 
orçamentais imediatas destinadas a fazer face às atuais crises migratória, dos refugiados e da 
segurança (JO L 50 de 28.2.2017, p. 53-54), Decisão (UE) 2018/8 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 12 de dezembro de 2017, relativa à mobilização do Instrumento de Flexibilidade 
para financiar medidas orçamentais imediatas a fim de fazer face aos atuais desafios da 
migração, da afluência de refugiados e das ameaças à segurança (JO L 3 de 6.1.2018, p. 5-6) e 
Decisão (UE) 2018/51 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2017, relativa 
à mobilização do Instrumento de Flexibilidade para assegurar o financiamento do Fundo 
Europeu para o Desenvolvimento Sustentável (JO L 7 de 12.1.2018, p. 37-38). 

46 Decisão (UE) 2017/339 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro de 2016, 
relativa à mobilização da margem para imprevistos em 2016 e Decisão (UE) 2017/344 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro de 2016, relativa à mobilização da 
Margem para Imprevistos em 2017. 

47 https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions. 
48 Conclusões do Conselho e dos Representantes dos Governos dos Estados-Membros sobre a 

integração dos nacionais de países terceiros que residam legalmente na UE, de 9 de dezembro 
de 2016 (15312/16). 

49 Está disponível no sítio Internet: www.ec.europa.eu/migrantskills. 

https://ec.europa.eu/info/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-specific-recommendations/2016-european_en
https://ec.europa.eu/info/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-specific-recommendations/2016-european_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions
http://www.ec.europa.eu/migrantskills
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50 Segundo o relatório "Together in the EU - Promoting the participation of migrants and their 

descendants" (Juntos na UE: promover a participação dos migrantes e dos seus descendentes), 
de 2017, da Agência dos Direitos Fundamentais (FRA), cinco Estados-Membros não aplicavam 
uma política de integração nacional ou regional no final de 2015. Entretanto, dois desses 
Estados-Membros comunicaram no inquérito do Tribunal que tinham elaborado planos de ação. 

51 Ver igualmente o relatório "Together in the EU - Promoting the participation of migrants and 
their descendants", de 2017, da Agência dos Direitos Fundamentais (FRA) da UE. 

52 Declaração da Conferência Ministerial Europeia sobre Integração, Saragoça, de 15 e 16 de abril 
de 2010, aprovada no Conselho "Justiça e Assuntos Internos", de 3 e 4 de junho de 2010. 

53 Ver o relatório do Eurostat: "Zaragoza pilot study - Indicators of immigrant integration" 
(Estudo-piloto de Saragoça — Indicadores de integração dos imigrantes), março de 2011 e o 
relatório encomendado pela Direção-Geral dos Assuntos Internos: "Using EU Indicators of 
Immigrant Integration" (Utilização dos indicadores da UE relativos à integração dos imigrantes), 
março de 2013, Thomas Huddleston, Jan Niessen e Jasper Dag Tjaden. 

54 O Inquérito Europeu às Forças de Trabalho (EU-LFS) e as estatísticas da UE sobre o rendimento e 
as condições de vida (EU-SILC). 

55 Trata-se do relatório de seguimento do relatório de 2015 da OCDE intitulado "Indicators of 
Immigrant Integration 2015, Settling In" (Indicadores da integração dos migrantes 2015, 
Instalação), disponível em http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264234024-en. 

56 Regulamento Delegado (UE) 2016/1851 da Comissão, de 14 de junho de 2016, que adota o 
programa dos módulos ad hoc relativo aos anos 2019, 2020 e 2021 no âmbito do inquérito por 
amostragem às forças de trabalho (JO L 284 de 20.10.2016, p. 1–4). 

57 Regulamento (UE) nº 220/2010 da Comissão, de 16 de março de 2010, que adota o programa 
dos módulos ad hoc, abrangendo os anos 2013 a 2015, para o inquérito por amostragem às 
forças de trabalho (JO L 67 de 17.3.2010, p. 1-3). 

58 O MIPEX é um projeto da UE cofinanciado pelo FAMI e desenvolvido pelo Centro de Estudos 
Internacionais de Barcelona e o Grupo para a Política de Migração. Avalia a capacidade dos 
países para fornecer aos migrantes mobilidade no mercado de trabalho, reagrupamento 
familiar, educação, participação política, residência permanente, acesso à nacionalidade, 
cuidados de saúde e políticas de luta contra a discriminação. Agrega 167 indicadores políticos. 
Para mais informações: http://mipex.eu/. 

59 A Agenda Urbana da UE, lançada em maio de 2016, promove a cooperação entre os 
Estados-Membros, os municípios, a Comissão Europeia e outras partes interessadas a fim de 
atingir o pleno potencial e a contribuição das zonas urbanas. A agenda pretende encontrar 
ideias práticas para os temas da legislação da UE, o financiamento e a partilha de 
conhecimentos. É composta por 12 temas prioritários, entre os quais a "Inclusão de migrantes e 
refugiados". Este tema é analisado pela parceria em matéria de inclusão de migrantes e 
refugiados que reúne os municípios, os Estados-Membros e as instituições europeias. O 
relatório concentra-se na perspetiva de médio e longo prazo da integração dos migrantes e dos 
refugiados relacionada com o acolhimento e a interação com a comunidade local, o alojamento, 
o trabalho, a educação e a questão transversal dos grupos vulneráveis. Os coordenadores são o 
município de Amesterdão e a Direção-Geral da Migração e dos Assuntos Internos da Comissão 
(como co-coordenador). 

http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264234024-en
http://mipex.eu/
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60 Ver a Ação 7 (Rumo a políticas de integração baseadas em dados comprovados nas cidades: 

estabelecer a agenda, explorar indicadores comparáveis e desenvolver um conjunto de 
ferramentas para a transferência de boas práticas) do Plano de Ação - Parceria para a inclusão 
de migrantes e refugiados em 
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-partnershi
p-inclusion-migrants-and-refugees. 

61 Artigo 57º do Regulamento (UE) nº 514/2014. 
62 Os valores baseiam-se nos relatórios de execução do FAMI em 2017, apresentados pelos 

Estados-Membros em março de 2018. Em 4 de abril de 2018, o relatório de execução de 2017 da 
Grécia não estava disponível. Estes valores ainda não foram validados pela Comissão. 

63 Estão excluídos do cálculo dois programas nacionais considerados anómalos por comunicarem 
uma concretização das metas 10 vezes superior às metas estabelecidas. 

64 Anexo I do Regulamento (UE) nº 1304/2013 (JO L 347 de 20.12.2013, p. 470-486). 
65 Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às disposições 

financeiras aplicáveis ao orçamento geral da União e que revoga o Regulamento (UE) 
n.º 2012/2002, Regulamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) 
n.º 1304/2013, (UE) n.º 1305/2013, (UE) n.º 1306/2013, (UE) n.º 1307/2013, (UE) 
n.º 1308/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014, (UE) n.º 283/2014, 
(UE) n.º 652/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho e Decisão n.º 541/2014/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho - COM(2016) 605 final, de 14.9.2016. 

66 Regulamento de Execução (UE) 2016/1997 da Comissão, de 15 de novembro de 2016 (JO L 308 
de 16.11.2016, p. 5-7). 

67 Considerando 5 do Regulamento Delegado (UE) nº 1255/2014 da Comissão, de 17 de julho de 
2014, que completa o Regulamento (UE) nº 223/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo ao Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais Carenciadas, ao definir o conteúdo dos 
relatórios anuais e finais de execução, incluindo a lista dos indicadores comuns (JO L 337 de 
25.11.2014, p. 46). 

68 Ver a caixa 8.3 do Relatório Anual do Tribunal de Contas sobre a execução do orçamento 
relativo ao exercício de 2016. 

69 Artigo 14º, nº 2, alínea e), do Regulamento (UE) nº 514/2014 que estabelece disposições gerais 
aplicáveis ao fundo para o Asilo, a Migração e a Integração e ao instrumento de apoio financeiro 
à cooperação policial, à prevenção e luta contra a criminalidade e à gestão de crises. 

70 Artigo 15º, nº 1, alínea b) e artigo 96º, nº 6, alínea a), do Regulamento (UE) nº 1303/2013, que 
estabelece disposições comuns relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao 
Fundo Social Europeu, ao Fundo de Coesão, ao Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Rural e ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, que estabelece disposições 
gerais relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu, ao 
Fundo de Coesão e ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas. 

71 Relatório Especial nº 22/2012 do TCE, intitulado "O Fundo Europeu para a Integração e o Fundo 
Europeu para os Refugiados contribuem de forma eficaz para a integração dos nacionais de 
países terceiros?". 

https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees
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72 "Support to asylum seekers under the ESF and the FEAD" (Apoio aos requerentes de asilo ao 

abrigo do FSE e do FEAD) e "Synergies between the AMIF and other EU funding instruments in 
relation to reception and integration of asylum seekers and other migrants" (Sinergias entre o 
FAMI e os outros instrumentos de financiamento da UE no que diz respeito ao acolhimento e à 
integração de requerentes de asilo e outros migrantes), 2015. 

73 Por exemplo, a jornada de informação da DG HOME, realizada em 29 de março de 2017, em 
Bruxelas, dirigida aos Estados-Membros e aos intervenientes a nível local e regional. 

74 Por exemplo, a Comissão criou a Rede Temática Transnacional sobre os Migrantes no âmbito do 
FSE. Ver https://ec.europa.eu/esf/transnationality/forums/migrants. 

75 "Toolkit on the Use of EU Funds for the Integration of People with a Migrant Background", 
(Manual sobre a utilização dos fundos da UE para a integração das pessoas com antecedentes 
de migração, Direção-Geral da Política Regional e Urbana, janeiro de 2018. Está disponível em 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2018/toolkit-on-the-u
se-of-eu-funds-for-the-integration-of-people-with-a-migrant-backgound. 

76 Regulamento Delegado (UE) 2017/207, de 3 de outubro de 2016, relativo ao quadro comum de 
acompanhamento e de avaliação previsto no Regulamento (UE) nº 514/2014 (JO L 33 de 
8.2.2017, p. 1). 

77 Conselho da União Europeia, Conclusões do Conselho sobre as sinergias e a simplificação da 
política de coesão pós-2020, 657/17, aprovadas na 3575.ª reunião do Conselho dos Assuntos 
Gerais de 15 de novembro de 2017. 

78 Incluindo a Bélgica, onde três regiões declararam ter um organismo de coordenação e outra 
declarou não ter. 

79 Os cálculos são efetuados com base nas informações da Comissão sobre a designação das 
autoridades e dos organismos intermédios correspondentes. Foram considerados apenas os 
fundos da UE que os Estados-Membros declararam utilizar e partiu-se do princípio de que todos 
os programas disponíveis contêm medidas relevantes. 

80 Ver o ponto 6.76 (Recomendação 1) do Relatório Anual do TCE sobre a execução do orçamento 
relativo ao exercício de 2015 e o ponto 6.41 (Recomendação 3) do Relatório Anual do TCE sobre 
a execução do orçamento relativo ao exercício de 2016. 

81 Ver, por exemplo, o relatório final da Comissão "Ex post evaluation of Cohesion Policy 
programmes 2007-2013, focusing on the ERDF, the ESF and the CF" (Avaliação ex post dos 
programas da Política de Coesão 2007-2013, incidindo sobre o FEDER, o FSE e o FC), de agosto 
de 2016, e as "Final conclusions and recommendations of the High Level Group on Simplification 
for post 2020" (Conclusões finais e recomendações do Grupo de Alto Nível sobre a Simplificação 
para o pós-2020), de julho de 2017. 

82 Ver a Ação 4 (Melhorar o acesso das cidades ao financiamento de integração na UE) do Plano de 
Ação - Parceria para a inclusão de migrantes e refugiados em 
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-partnershi
p-inclusion-migrants-and-refugees. 

83 Rede Europeia das Migrações, "Asilo e Migração, glossário 3.0", outubro de 2014. 
84 "Convenção de Genebra", a Convenção relativa ao estatuto dos refugiados, celebrada em 

Genebra, em 28 de julho de 1951, alterada pelo Protocolo de Nova Iorque de 31 de janeiro de 
1967. 

85 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Thematic_glossaries. 

https://ec.europa.eu/esf/transnationality/forums/migrants
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2018/toolkit-on-the-use-of-eu-funds-for-the-integration-of-people-with-a-migrant-backgound
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2018/toolkit-on-the-use-of-eu-funds-for-the-integration-of-people-with-a-migrant-backgound
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Thematic_glossaries
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