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Avaliação e Recomendações 

A Europa está a enfrentar um desafio histórico com a crise dos 

refugiados… 

Em 2015, o número de refugiados e requerentes de asilo que chegaram à 

Europa alcançou um nível recorde com influxos superiores a um milhão de 

pessoas – e mais de 180 000 somente nos quatro primeiros meses de 2016. 

A Europa dispõe da capacidade e da experiência para fazer face ao desafio, 

no entanto estes números sem precedentes num período de tempo tão curto 

exerceram grandes pressões sobre as infraestruturas. Verificou-se 

igualmente um poderoso impacto na opinião pública, que permanece muito 

sensível às questões dos refugiados e das migrações. Por conseguinte, as 

medidas políticas têm-se centrado principalmente na abordagem da crise dos 

refugiados.  

… contudo deverá também continuar a melhorar o seu quadro de

migração laboral para poder ser capaz de dar resposta a desafios 

futuros 

A migração humanitária não é representativa da maioria da migração 

para a União Europeia (UE). Nem pode substituir os canais discricionários e 

seletivos da migração laboral através dos quais se espera que os 

empregadores complementem as futuras necessidades de qualificações de 

um mercado de trabalho europeu no qual a população em idade ativa está a 

diminuir e onde consideráveis défices de competências podem ainda 

aumentar num futuro próximo. Neste contexto, a questão que persiste é se a 

Europa continua a ser um lugar atraente para talentos e qual o papel que as 

políticas da UE podem desempenhar para reforçar a sua atratividade. 

A União Europeia é um importante destino de migração… 

A UE acolhe mais migrantes do que qualquer outro destino individual 

da OCDE - metade de todos os fluxos registados na OCDE destina-se aos 

Estados-Membros da UE (UE-OCDE). Em 2013 e em 2014, os fluxos 
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migratórios de países terceiros de tipo permanente para países da UE e 

membros da OCDE situaram-se em cerca de 1 milhão. Embora os números 

tenham diminuído desde 2007, permanecem comparáveis ao número de 

migrantes para os Estados Unidos. Pelo contrário, o número de imigrantes 

tem estado a aumentar. Durante os anos de 2000, a população de adultos 

nascida fora da UE aumentou mais de 42% somente nos países da UE-15 

chegando a mais de 30 milhões, um terço de todos os migrantes em países 

da OCDE. Os nacionais de países terceiros com idades entre os 15 e os 64 

anos residentes na UE aumentaram em 12% entre 2006 e 2015.  

…mas apenas uma parte dos recém-chegados vem como trabalhadores 

migrantes ou devido a emprego… 

Os trabalhadores migrantes representam cerca de um em cada três novos 

migrantes na UE, ao passo que os migrantes com família constituem uma 

maior proporção. A maioria dos trabalhadores migrantes está concentrada 

em apenas alguns países da UE (Itália, Espanha e Reino Unido) e 

principalmente naqueles nos quais as políticas de migração laboral não 

aplicam limites de educação e de qualificações (sul da Europa). Tal 

contrasta com o estabelecimento em países da OCDE (Austrália, Canadá e 

Nova Zelândia), onde a migração económica mais permanente se verifica 

através de canais que aplicam critérios restritivos. A proporção de 

trabalhadores migrantes nos fluxos totais é, contudo, superior nos países da 

UE do que nos Estados Unidos. Em geral, a migração para a UE apresenta 

historicamente uma proporção maior de migrantes com famílias e migrantes 

por questões humanitárias do que em países de estabelecimento. 

…a quota global e os influxos relativos são inferiores aos de destinos 

da OCDE concorrentes 

Os migrantes de países terceiros incluem 4% da população em idade 

ativa total da UE com idades entre os 15 e os 64 anos, menos de metade da 

proporção nos Estados Unidos e ainda menor do que no Canadá, Austrália e 

Nova Zelândia. Todavia, no que se refere à sua população, a UE acolheu 

fluxos comparáveis aos dos Estados Unidos (0,3% da sua população). 

Foram, contudo, muito inferiores à migração para o Canadá, Austrália e 

Nova Zelândia.  

A UE atrai migrantes de uma vasta gama de países, mas é mais 

atraente aos nacionais dos países vizinhos… 

Vários grandes países asiáticos – Índia, China e Filipinas - impulsionam 

a migração internacional para países da OCDE. Todavia, os migrantes para a 
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UE provêm de uma vasta gama de países de origem, em especial de países 

europeus não-membros da UE e de África, dado que uma grande proporção 

de migrantes encara a UE como um destino atrativo. Entre os potenciais 

migrantes referidos no estudo mundial da Gallup (2007-2011), 23% citam 

países da UE, uma proporção similar à dos que gostariam de migrar para os 

Estados Unidos. No entanto, é mais provável que os potenciais migrantes 

nas regiões europeias e africanas próximas refiram a UE como o seu destino 

desejado.  

… que nem sempre são os mais qualificados 

A UE tem atraído menos migrantes altamente qualificados do que outros 

destinos da OCDE, e acolhe apenas 30% de migrantes com qualificação 

elevada comparativamente a 47% de pessoas com qualificação inferior. Os 

migrantes com qualificações baixas nos países da OCDE estão cada vez 

mais concentrados na UE: entre 2000 e 2010, a proporção de todos os 

migrantes com qualificações baixas nos países da OCDE a viver na UE-15 

aumentou de 36% para 45%. Os baixos níveis de educação e a taxa de 

migração humanitária mais elevada na UE face a outros destinos da OCDE 

contribuem para a baixa taxa de emprego dos migrantes. Em 2014, por 

exemplo, a taxa de emprego entre os migrantes nos países da UE-15 foi mais 

de 10 pontos percentuais inferior à taxa nos países membros da OCDE não-

membros da UE. Todavia, os migrantes recentes na UE apresentam 

melhores qualificações do que os que chegaram antes. Em 2000, a UE 

acolhia uma menor proporção de migrantes recentes com qualificações 

elevadas do que os Estados Unidos (21% face a 27%). Esta disparidade foi 

colmatada em 2010, altura em que a proporção se tornou comparável (34% 

face a 33%). Tal contrasta com as intenções de migração apresentadas no 

estudo mundial da Gallup, onde a UE é o destino desejado de uma maior 

proporção de pessoas altamente qualificadas (27%) por comparação com os 

Estados Unidos (21%) ou outros países da OCDE (24%).  

Os Estados-Membros da UE implementaram quadros relativos à 

migração laboral para competir com outros destinos da OCDE… 

A política de migração laboral em Estados-Membros individuais da UE 

é o produto de políticas nacionais que evoluíram ao longo das últimas 

décadas, orientadas por diferentes objetivos nacionais. No entanto, tem-se 

verificado uma convergência nos Estados-Membros da UE em torno da 

necessidade de atrair talentos, incluindo estudantes internacionais. 

Dificilmente algum país da UE usa a migração como parte de uma estratégia 

demográfica geral ou como um elemento central no desenvolvimento da 

mão-de-obra, embora alguns reconheçam o seu contributo. Cada Estado-
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Membro da UE fomenta a sua própria vantagem comparativa na 

concorrência para atrair qualificações estrangeiras, e alguns beneficiam de 

ligações históricas a países terceiros que moldam os fluxos de migração. 

… mas apesar de alguma convergência política desenvolveram uma 

multiplicidade de abordagens com efeitos diferentes para os influxos 

Embora os Estados-Membros da UE partilhem desafios e - pelo menos 

alguns - objetivos, existem diferenças importantes nos critérios que aplicam 

à admissão – em particular quando não existe harmonização ao nível da UE 

- bem como no que se refere aos meios que usam para gerir os fluxos. 

Muitos Estados-Membros impõem requisitos de educação, profissão ou 

salário que podem representar barreiras ao recrutamento, ao passo que 

outros gerem a migração principalmente através de limites numéricos ou 

volumes de admissão. Todavia, outros recorrem a testes do mercado de 

trabalho ou confiam no mercado para se autorregulamentar desde que as 

condições sejam respeitadas. Uma série de Estados-Membros negam a 

entrada a todos os trabalhadores migrantes com menos qualificações, ao 

passo que outros apenas os admitem para atividades sazonais. O quadro 

institucional da migração laboral, bem como a situação do mercado de 

trabalho, varia também entre os Estados-Membros da UE. Diferentes 

orientações de política explicam em parte a razão pela qual apenas alguns 

Estados-Membros da UE representam a maioria da emissão de autorizações 

de trabalho – para ser mais preciso, os três principais, Itália, Espanha e 

Reino Unido, emitem mais de metade de todas as autorizações de trabalho. 

Além disso, ao contrário de países de estabelecimento da OCDE com metas 

ou limites de admissão fixos, existem flutuações acentuadas dos fluxos de 

um ano para outro. Desde 2010, diminuíram para metade. Por conseguinte, 

os fluxos de migração laboral para Estados-Membros da UE são menos 

constantes do que para outros destinos da OCDE. 

 

Os países da UE concordaram que mais poderá ser alcançado através 

da cooperação ao nível da UE 

 A UE tem desenvolvido regras comuns relativas a determinadas 

categorias de nacionais de países terceiros desde o Tratado de Amesterdão 

de 1999. O Tratado de Lisboa de 2009 engloba o acordo de Estados-

Membros da UE de que determinados objetivos podem ser apoiados e 

complementados por iniciativas comunitárias e torna o Parlamento Europeu 

colegislador em matéria de migração legal. A política de imigração comum 

aborda as condições de entrada e residência, incluindo critérios e direitos. 

Ao nível político, o apoio é particularmente forte na ação comum de tornar a 
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UE mais atraente para nacionais altamente qualificados de países terceiros. 

A decisão final sobre a admissão de nacionais de países terceiros continua a 

ser, contudo, dos países individuais, que podem impor limites às entradas 

iniciais daqueles que migram por razões económicas. Três países da UE não 

estão obrigados a participar nestas medidas, devido a uma opção de exclusão 

geral nesta matéria (Dinamarca) ou a um direito de inclusão numa base caso 

a caso (Reino Unido e Irlanda). 

Os principais instrumentos legislativos são diretivas… 

A ação ao nível da UE no domínio da migração laboral tem sido tomada 

através de uma série de diretivas propostas pela Comissão e aprovadas pelo 

Conselho e, após 2009, pelo Parlamento Europeu. As diretivas são 

transpostas para a legislação nacional e implementadas por cada Estado-

Membro. A maioria das diretivas fundamenta-se em práticas e categorias 

existentes, harmonizando-as e definindo regras mínimas. As principais 

diretivas relativas à gestão da migração laboral incluem investigadores, 

trabalhadores altamente qualificados (a diretiva do “Cartão Azul”), uma 

única autorização de residência que combina estadia e emprego e a 

harmonização de determinados direitos, trabalhadores sazonais e 

transferências dentro de uma empresa. Cada uma destas diretivas requer que 

os Estados-Membros atribuam determinados direitos e estruturem a 

admissão e a estadia de uma categoria de migrantes. Outras diretivas 

abrangem a aquisição de residência de longa duração, o direito à 

reunificação familiar e a admissão de estudantes. Em geral, as disposições 

incluídas visam facilitar a mobilidade de nacionais de países terceiros no 

seio da UE, uma medida que só pode ser alcançada ao nível comunitário. 

Com algumas exceções (a diretiva relativa a transferências dentro de uma 

empresa e trabalhadores sazonais, assim como a nova reformulação da 

Diretiva relativa a Estudantes e Investigadores), tem sido permitida a 

continuação dos regimes de autorização nacionais em coexistência com 

sistemas da UE, possibilitando mesmo que novos sistemas venham a ser 

introduzidos no futuro.  

…assim como as principais ações para reforçar o mercado único e 

fomentar a harmonização 

Para além das diretivas, a UE dispõe de medidas complementares de 

promoção do emprego e de apoio do mercado único, incluindo o 

reconhecimento mútuo de qualificações estrangeiras entre os Estados-

Membros da UE e a criação de uma rede de serviços públicos de emprego 

para encontrar uma boa correspondência entre empregadores e pessoas à 

procura de emprego na UE. Essas medidas não foram desenvolvidas 
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especificamente para os nacionais de países terceiros mas podem 

desempenhar também um papel importante relativamente aos trabalhadores 

migrantes que chegam à UE.  

O processo de decisão política é moroso e rígido 

A preparação de novas diretivas requer entre cinco a dez anos desde a 

fase preparatória até à sua transposição final para a legislação nacional e 

entrada em vigor, o que dificulta a reação a alterações inesperadas das 

circunstâncias. A alteração de elementos específicos de uma diretiva requer 

uma alteração formal e renegociação com o Conselho e o Parlamento 

Europeu. Não existe espaço para programas-piloto ou experimentação de 

política que orientam, com frequência, a política nacional. Uma solução tem 

sido prever flexibilidade na diretiva, mas esta margem de manobra tem 

conduzido muitas vezes ao desenvolvimento de procedimentos nacionais 

muito diferentes a ponto de minarem a harmonização. A transposição da 

Diretiva do Cartão Azul é um caso a salientar - os procedimentos 

administrativos e os requisitos de elegibilidade divergem entre Estados-

Membros de tal forma que a facilidade de obtenção da autorização é 

dificilmente comparável.  

A ação ao nível da UE não corresponde à adoção esperada… 

A adoção de medidas na UE não tem sido universal. Poucos Estados-

Membros tornaram o Cartão Azul da UE na sua autorização de eleição para 

nacionais de países terceiros altamente qualificados, continuando a maioria a 

usar os respetivos regimes nacionais. Pelo menos 10 000 nacionais de países 

terceiros recém-chegados devem ser elegíveis anualmente para o Cartão 

Azul da UE, no entanto, em 2014, menos de metade foi emitida como 

primeira autorização e um único Estado-Membro, a Alemanha, emitiu a sua 

maioria. Existem mais de 100 000 nacionais de países terceiros 

potencialmente elegíveis já residentes em Estados-Membros com Cartão 

Azul, contudo muito poucos transferiram o seu estatuto para o Cartão Azul 

da UE para usufruir das suas vantagens. O Cartão Azul também não alterou 

as perceções da UE: inquéritos às empresas e a executivos sugerem que a 

UE ainda está atrás de outros destinos da OCDE em termos da sua 

atratividade junto de migrantes qualificados.  

Da mesma forma, a autorização de residência de longa duração na UE 

não tem sido o instrumento de eleição usado em muitos Estados-Membros 

da UE: somente 2,8 milhões dos 10-13 milhões estimados de nacionais de 

países terceiros residentes de longa duração possuem autorizações de 

residência de longa duração da UE. Embora a residência de longa duração 

da UE pretendesse qualificar nacionais de países terceiros para a 
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mobilidade, na realidade parece estar associada a uma mobilidade reduzida. 

Por outras palavras, há quanto mais tempo estão estabelecidos num Estado-

Membro da UE, menor é a probabilidade de mobilidade de um nacional de 

país terceiro. De facto, o nível de mobilidade dos nacionais de países 

terceiros representa apenas metade da dos nacionais da UE, à exceção de 

nacionais de países terceiros com nível de ensino superior. 

…devido a obstáculos no processo e à transposição não uniforme dos 

pormenores… 

Alguns regimes nacionais podem permitir um acesso mais rápido à 

residência de longa duração ou envolver menor burocracia em termos de 

documentação do que regimes da UE destinados a pessoas altamente 

qualificadas, investigadores ou residentes de longa duração. As diretivas da 

UE permitem, com frequência, testes do mercado de trabalho, mas não 

propõem regras mínimas relativas à sua duração, características ou 

cobertura. Os testes do mercado de trabalho estão estruturados de forma 

muito diferente nos Estados-Membros e não constituem uma barreira 

comparável aos trabalhadores migrantes. Elementos favoráveis nos regimes 

nacionais, tais como processamento prioritário ou patrocínio, nem sempre 

foram estendidos aos regimes da UE. As diretivas também excluíram uma 

série de categorias para as quais a participação seria benéfica, tais como 

nacionais de países terceiros na UE por outras razões, incluindo refugiados. 

O valor acrescentado da ação da UE pode ser reforçado no âmbito do 

quadro atual… 

As medidas da UE também dispõem de salvaguardas que complicam a 

aplicação, incluindo requisitos de informação, registos de instituições de 

acolhimento de investigadores e verificação de documentos. Os registos e a 

verificação são geridos a nível nacional e não ao nível da UE, o que 

impossibilitam qualquer economia de escala ou uma verificação 

simplificada. Muitos Estados-Membros da UE conservaram as medidas 

nacionais mais favoráveis, gerando uma multiplicidade de regimes nacionais 

que competem com as medidas da UE. Os empregadores estão mais 

familiarizados com os procedimentos nacionais e continuam a usá-los, 

mesmo quando os requisitos de elegibilidade são similares. As medidas 

favoráveis devem ser alargadas e integradas nos regimes da UE. 

… alargando a base de candidatos… 

Para aumentar o número de candidatos disponíveis para os 

empregadores e atrair um maior número de interessados, outros países da 
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OCDE experimentaram diferentes formas de sistemas de “Manifestação de 

interesse”. Embora não sejam diretamente transferíveis para o contexto da 

UE, as variações à abordagem subjacente ao nível da UE contribuiriam para 

um maior valor acrescentado do que qualquer abordagem ao nível nacional. 

As formas possíveis incluem listas de elegibilidade para programas 

específicos, tais como trabalhadores sazonais ou o Cartão Azul da UE, para 

todos os países de origem ou no quadro de acordos bilaterais. Um visto de 

procura de emprego na UE poderia também aumentar o número de 

candidatos disponíveis aos empregadores, mas necessitaria de salvaguardas 

e monitorização. Uma abordagem mais global poderia ser a abertura de 

plataformas de correspondência a nacionais de países terceiros no 

estrangeiro, incluindo os serviços oferecidos pela EURES. 

… e através de uma promoção mais ativa das vantagens comparativas 

da UE relativamente a outros destinos da OCDE… 

A UE não tem publicitado com eficácia os fatores que tornam o seu 

regime de admissão de talentos a nível mundial mais acessível e generoso do 

que os principais concorrentes entre os países da OCDE. Uma promoção 

mais ativa pode basear-se nas vantagens competitivas da UE: poucos 

Estados-Membros da UE limitam as admissões de migrantes qualificados 

com uma oferta de emprego; a UE estabelece um caminho claro para a 

residência permanente; a UE garante a reunificação familiar e igualdade de 

tratamento na maioria dos domínios; as taxas são muito inferiores nos 

Estados-Membros da UE do que noutros países da OCDE como os Estados 

Unidos; os tempos de processamento são mais curtos do que na maioria dos 

outros destinos de migração da OCDE; os Estados-Membros da UE dispõem 

de vários regimes nacionais implementados, alguns dos quais admitem 

trabalhadores menos qualificados e oferecem oportunidades de migração 

laboral que não estão disponíveis noutros países da OCDE. Salientar estas 

vantagens competitivas ajudaria a UE a atrair mais candidatos, em especial 

afastando-os de países concorrentes com limites ou filas de espera.  

…através de, por exemplo, uma utilização mais eficaz das suas 

medidas na cooperação com países terceiros 

O Serviço de Ação Externa da UE, recentemente criado, herdou um 

quadro de relações com países terceiros – a Abordagem Global para a 

Migração e a Mobilidade (AGMM) – no qual a UE pode apoiar negociações 

com países terceiros, mas não lhes pode oferecer canais garantidos para a 

migração laboral. A UE também coordena relações com países terceiros 

através das suas Parcerias para a Mobilidade, que funcionam como uma 

estrutura englobante para a cooperação, apoiando diferentes formas de 



AVALIAÇÃO E RECOMENDAÇÕES – 11 

 

 

RECRUITING IMMIGRANT WORKERS: EUROPE © OECD/EUROPEAN UNION 2016 

programas de intercâmbio e de reforço das capacidades. Até ao momento, as 

parcerias para a mobilidade não conduziram a alterações nos fluxos dos 

países parceiros envolvidos. 

A UE assumiu também um papel de relações públicas, promovendo a 

UE no estrangeiro e fornecendo informação sobre políticas de migração nos 

Estados-Membros da UE. Da mesma forma, um Portal da Imigração da UE 

atrai visitantes de todo o mundo. A criação de um portal de correspondência 

de emprego destinado a nacionais de países terceiros ou a sua inclusão numa 

plataforma global atribuiria um papel à UE na negociação da inclusão em 

listas de elegibilidade. Para desenvolver o capital humano aplicável em mais 

do que um país da UE, medidas de formação e a cooperação com 

instituições de ensino poderiam melhorar a componente de mobilidade de 

talentos da parceria. Dispondo de medidas concretas, a UE estará mais bem 

posicionada para negociar com potenciais países de origem importantes.  

A Diretiva do Cartão Azul pode ser melhorada… 

O elevado limiar salarial explica em parte a baixa adoção do Cartão 

Azul da UE. Na maioria dos Estados-Membros da UE, o limiar salarial é 

relativamente restritivo: somente em sete países é que mais de 40% de todos 

empregados a tempo inteiro com nível de ensino superior em profissões 

qualificadas alcançam o limiar salarial. A maioria dos cartões azuis da UE é 

emitida em países onde o limiar é menos restritivo proporcionalmente à 

distribuição salarial. Os regimes nacionais são muito menos restritivos. 

Existe uma série de medidas ao nível da UE que podem ajudar a tornar o 

Cartão Azul mais atraente e, assim, a aumentar a sua adoção: ajustar o limiar 

do Cartão Azul para os jovens trabalhadores e novos licenciados de modo a 

torná-lo mais acessível; encorajar os migrantes a passarem de outras 

autorizações para o Cartão Azul logo que satisfaçam os requisitos, dado que 

muitos apenas o fazem passado alguns anos de residência; simplificar o 

procedimento para o reconhecimento de qualificações estrangeiras - um dos 

principais obstáculos à adoção -; eliminar os testes de mercado de trabalho e 

alterar o requisito de contrato de um ano para tornar o Cartão Azul mais 

atraente para os empregados; reduzir o tempo necessário à obtenção da 

residência permanente; introduzir um procedimento de candidatura comum 

que permita a pré-qualificação igualmente no sentido de acelerar os pedidos 

de Cartão Azul; aumentar a sensibilização para as vantagens do Cartão Azul 

entre os nacionais de países terceiros e outros intervenientes, de forma a que 

o escolham em detrimento dos regimes nacionais.  



12 – AVALIAÇÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

RECRUITING IMMIGRANT WORKERS: EUROPE © OECD/EUROPEAN UNION 2016 

…e pode ser integrada uma maior flexibilidade na governação da 

migração da UE  

Para integrar uma maior flexibilidade na gestão da migração laboral, as 

diretivas devem delegar alguns elementos, tais como tempos e custos de 

processamento obrigatórios, a conceção dos testes do mercado de trabalho, 

requisitos para o reconhecimento, limiares salariais, etc., para separar as 

medidas de implementação das diretivas. Isto permitirá um ajuste mais 

frequente destes pormenores através de meios administrativos, políticos, 

técnicos ou automáticos. 

Os elementos em falta podem ser abordados para complementar a 

gama de medidas de política de migração laboral 

A abordagem legislativa assumida até agora tem sido, em grande 

medida, baseada em setores, e existem alguns grupos de migrantes ainda não 

abrangidos pela legislação ou para os quais deveria ser considerado um 

tratamento preferencial – por ex., investidores, empreendedores, 

determinadas profissões regulamentadas e inventores e cientistas 

extremamente qualificados. As regras mínimas são relevantes para estas 

categorias, mas também para os programas relativos a trabalhadores 

nacionais e de mobilidade dos jovens. Um programa de trabalho de férias ao 

nível da UE atrairia mais participantes, alargaria a base de candidatos 

qualificados e reforçaria a influência da UE nas negociações com países 

terceiros. Da mesma forma, se estudantes internacionais encontrarem 

trabalho depois de terminar a licenciatura, a UE deverá oferecer-lhes uma 

ligação favorável à residência, através de isenções do teste do mercado de 

trabalho e da possibilidade de requererem uma alteração de estatuto no seio 

da UE. 

 

Síntese das principais recomendações 

A. Aumento do valor acrescentado das iniciativas da UE 

 Melhorar o quadro para o reconhecimento de qualificações de nacionais de países 

terceiros e procedimentos de apoio relacionados  

 Desenvolver bases de dados de correspondência de emprego ao nível da UE 

compatíveis com canais e regimes de migração laboral 

 Aumentar as oportunidades de mobilidade intracomunitária através da redução das 

barreiras, incluindo para trabalhadores sazonais, estudantes que se tenham 

licenciado e nacionais de países terceiros em situação regular  
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B. Melhorar a “marca UE” e promover medidas de migração na UE 

 Reforçar o Portal da Imigração da UE e promover as vantagens competitivas da 

política de migração da UE 

 Desenvolver a componente da migração laboral através de parcerias de mobilidade 

com países terceiros 

 Desenvolver uma plataforma de entrada para o contacto inicial, em particular no 

que se refere a autorizações de residência na UE harmonizadas  

C. Reforço da harmonização das políticas da UE 

 Integrar uma maior flexibilidade no sistema legislativo da UE, criando mecanismos 

que permitam ajustes a pormenores legislativos fora do âmbito das diretivas 

(medidas de implementação) 

 Enumerar claramente as características dos procedimentos do teste de mercado e 

enunciar os termos da igualdade de acesso de nacionais de países terceiros ao 

emprego  

 Uniformizar os formulários de candidatura dos trabalhadores migrantes 

 Melhorar a possibilidade de transferência dos períodos de residência em 

mobilidade, permitir que pedidos de autorizações num Estado-Membro sejam 

apresentados num outro Estado-Membro e facilitar a ligação de estudantes 

internacionais a autorizações de trabalho em toda a UE 

D. Revisão do Cartão Azul da UE para o tornar mais eficaz e atraente 

 Definir limiares de rendimentos separados e inferiores para os trabalhadores jovens 

e novos licenciados da UE, bem como implementar as isenções de teste do mercado 

de trabalho para trabalhadores migrantes em fase de alteração de estatuto 

 Reduzir a duração requerida dos contratos, o período de espera antes da mobilidade 

e a duração para a elegibilidade para residência permanente 

 Desenvolver uma base de candidatos “prontos para o Cartão Azul” cujas 

qualificações tenham sido reconhecidas ou que possam beneficiar de mobilidade 

facilitada 

E. Colmatar as lacunas nas iniciativas de política da UE 

 Permitir a refugiados o acesso a regimes de migração laboral na UE mais favoráveis 

 Desenvolver um regime de mobilidade dos jovens ou de trabalho de férias ao nível 

de toda a UE 

 Estender as regras mínimas a grupos de migrantes adicionais, incluindo investidores 




