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A migração representa tanto uma oportunidade, 
como um desa  o para a União Europeia, mas, a 
menos que esteja mos verdadeiramente unidos na 
nossa abordagem, nem as oportunidades podem 
ser efetivamente aproveitadas, nem os desa  os ade-
quadamente enfrentados. A raiz dos problemas que 
forçam as pessoas a deixar os seus países deve ser 
enfrentada, precisamos de estabelecer vias legais 
e  cazes e de responder ao  uxo de migração irregu-
lar. A luta contra o contrabando e o trá  co de seres 
humanos tem de ser reforçada e devemos intensi-
 car os esforços e investimentos na integração dos 
refugiados e outros migrantes que têm o direito de 
permanecer no nosso território. A migração é uma 
questão global que requer uma abordagem multila-
teral e multinível. Precisamos de promover uma vi-
são positiva sobre a migração e, por isso, o Partido 
Socialista Europeu assume a responsabilidade de 
governar as migrações e transformar os principais 
 uxos de migração em formas controladas.

Hoje, poucos tópicos são tão divisivos como a mi-
gração. Mas, quando a migração é bem gerida, po-
demos ter resultados que funcionam para todas as 
partes. Enquanto socialistas, promovemos políticas 
progressistas em matéria de asilo e migração, que 
protegem vidas humanas, direitos humanos e aju-
dam aqueles que fogem da violência e de condições 
de vida insuportáveis. Queremos resolver as causas 
que levam as pessoas a deixar os seus países de 
origem, como a violação dos direitos humanos, a 
desigualdade, a pobreza, a falta de perspetivas 
de futuro, os con  itos armados e as alterações cli-
máticas. Apoiamos a migração legal e controlada, 
abordamos a migração irregular e promovemos, com 
 rmeza, políticas de integração e  cazes. O Partido 
Socialista Europeu representa uma resposta comum 
a um desa  o e oportunidade partilhados. Para nós, 
unilateralismo e retórica hostil não são a resposta 
para gerir migrações. Portanto, ao gerir migrações, 
precisamos de manter os nossos valores principais. 
A forma como lidamos com isso afetará, por um 

lado, o direito das pessoas de mudar de país e levar 
uma vida decente e, por outro lado, a estabilidade, 
segurança e coesão das comunidades an  triãs. 
Assim sendo, é crucial que as políticas de migração 
e integração se baseiem, acima de tudo, na 
humanidade e na solidariedade com os refugiados, 
outros migrantes e comunidades an  triãs.

A migração faz parte da história humana e pode ser 
um impulsionador importante da inovação, mas tam-
bém é cada vez mais o resultado de desigualdades 
políticas, económicas, sociais e de género ao nível 
global. As alterações climáticas estão a aumentar 
a escala das desigualdades e as disparidades de 
desenvolvimento entre as regiões do mundo, a 
crescente distribuição desigual da riqueza, con  itos 
armados, perseguições, violações maciças dos direi-
tos humanos, alterações climáticas, alterações de-
mográ  cas e falta de perspetivas futuras são razões 
para as pessoas deixarem o seu lar e arriscarem 
começar uma vida noutro local. Na verdade, esta 
última razão também é um fator impulsionador para 
partidas importantes de trabalhadores quali  cados 
e empregados do norte da África ou dos Balcãs Oci-
dentais.

Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas 
para os Refugiados, o número de requerentes de 
asilo, refugiados e pessoas deslocadas em todo o 
mundo ultrapassou os 65 milhões. A grande maioria 
das pessoas não migra para a União Europeia, na 
verdade, há mais pessoas a deslocarem-se para 
destinos no continente africano do que na Europa. 
Mais de 80% dos refugiados em todo o mundo es-
tão perto de seus países de origem, em regiões de 
baixos rendimentos e baixo crescimento. Juntos, 
apoiamos esses países para garantir que os refugia-
dos possam viver em condições seguras, humanas e 
decentes; As Migrações envolvem múltiplas dimen-
sões - global, nacional e local - Migrações e desen-
volvimento devem ser abordados como variáveis   
interligadas e o a sua relação deve ser abordada 
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segundo uma perspetiva multidimensional, que 
englobe aspetos económicos, políticos, sociais, am-
bientais, culturais, étnicos, de género, geográ  cos e 
fatores demográ  cos.

O número de requerentes de asilo, outros migrantes 
e migrantes irregulares que entraram na UE atingiu 
níveis elevados em 2015. Mais de um milhão de refu-
giados e outros migrantes entraram na UE em 2015 e 
o volume de travessias manteve-se elevado em 2016 
e 2017. No entanto, apenas alguns países têm estado 
a lidar continuamente com o número de pessoas que 
chegam e se instalam. Estados-Membros da linha 
de frente, como a Itália, a Grécia e a Espanha, em 
conjunto com a Alemanha, a Áustria e a Suécia, assu-
miram a maior parte da responsabilidade, enquanto 
alguns dos outros países se recusaram a contribuir 
de forma satisfatória. Recentemente, a Espanha 
tornou-se o principal destino das rotas migratórias 
para a UE, uma situação que criou divisão na UE 
sobre a melhor forma de lidar com a deslocalização 
de recém-chegados. Isto não pode ser aceite numa 
Europa democrática e a família do PSE exige respon-
sabilidades iguais no que respeita às políticas de 
acolhimento de refugiados em todos os países da UE 
e no respeito dos acordos e leis internacionais e euro-
peias. Não aceitamos a criminalização da assistência 
humanitária aos migrantes e refugiados. Em 2018, 
o número de pessoas que tentaram entrar na União 
Europeia foi signi  cativamente inferior ao de 2015. 
Ainda assim, temos de reconhecer que a migração 
está a aumentar a nível global e a União Europeia faz 
parte deste desenvolvimento.

As nossas políticas são guiadas por leis e pa-
drões internacionais de direitos humanos e o PSE 
defende  rmemente o direito de asilo. As pessoas 
carenciadas merecem o nosso apoio. No entanto, o 
sistema atual precisa claramente de ser melhorado: 
propomos ir mais longe do que o atual processo de 
reforma conduzido pela Comissão, de forma a criar 
uma agência independente de asilo comum que 
garanta o direito de asilo em toda a União Europeia. 

Transformar a migração 
descontrolada em migração 
controlada
Atualmente, as possibilidades legais para que mi-

grantes, não considerados refugiados ou requeren-
tes de asilo, se instalem na UE são muito escassas. 
Isto signi  ca que muitos dos migrantes que chegam 
à UE solicitam asilo, considerando-o como a sua 
única alternativa. Isto inclui pessoas sem uma rei-
vindicação real e su  cientemente bem fundamen-
tada para se quali  carem para os rígidos critérios 
do estatuto de refugiado ou de direito individual de 
asilo. Desta situação, resulta um sistema sobre-
carregado com processos de asilo excessivamente 
longos. Além disso, devido à falta de vias legais de 
migração, as pessoas recorrem a contrabandistas 
e tra  cantes de seres humanos. Para chegar à UE, 
indivíduos desesperados pagam milhares de euros 
a pessoas que se aproveitam da miséria e tragédia 
humana. Esses tra  cantes enviam-nos através do 
Mediterrâneo em barcos sem condições de navegar 
e sem comida ou proteção, expondo-os a riscos e 
violência que colocam as suas vidas em risco. A 
migração irregular tem de ser evitada: muitas vezes 
é mortal para as pessoas envolvidas e também não 
é justo para as comunidades que as recebem. Por-
tanto, o PSE está a tomar uma posição para trans-
formar a migração descontrolada em migração 
controlada.

Criar vias jurídicas e  cazes, combater 
o trá  co de seres humanos e a 
migração irregular
Temos de criar caminhos mais e  cazes para mi-
gração legal e controlada que facilitem o acesso a 
proteções como: vistos humanitários, reinstalação, 
possibilidade de migração circular, vistos de estu-
dante e vistos de emprego sazonal. Também preci-
samos de uma política de imigração que considere 
as realidades demográ  cas e globais do mercado 
de trabalho e os desa  os e oportunidades de desen-
volvimento, e que possa reunir famílias e parceiros. 
Isso vai encurtar os processos de asilo e criar uma 
migração mais segura, controlada e regular nas 
nossas fronteiras e vai garantir segurança. Essas 
vias legais vão reduzir a necessidade dos migran-
tes recorrerem a tra  cantes e contrabandistas de 
seres humanos implacáveis   para chegarem às 
nossas costas. Nesse sentido, devemos intensi  -
car esforços conjuntos para prevenir e combater 
o trá  co de migrantes e extinguir esse modelo de 
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negócios. No entanto, as pessoas que não têm di-
reito à permanência na UE devem regressar ao seu 
país de origem para garantir o funcionamento e a 
legitimidade das políticas de asilo e migração da UE. 
Acreditamos numa política de regresso humana 
e digna, que respeite o princípio da não-repulsão, 
em conformidade com os requisitos dos direitos fun-
damentais e com os nossos valores. Colocar estes 
migrantes e requerentes de asilo em detenção deve 
ser visto como o último recurso a ser usado, apenas 
em circunstâncias estritamente limitadas. A UE ne-
cessita de uma abordagem abrangente para reduzir 
os incentivos à migração irregular e para garantir o 
bom funcionamento do sistema de asilo e migração. 
Essa política deve ser concebida e implementada 
em cooperação com os países de origem. Portanto, 
a cooperação com os países de origem para o re-
gresso de requerentes de asilo recusados   só deve 
ocorrer com Estados que cumpram plenamente com 
os direitos humanos contemplados no direito inter-
nacional.

Reformar o sistema de Dublin - 
é preciso solidariedade 
Os requerentes de asilo e outros migrantes que che-
gam à União Europeia enfrentam condições inaceitá-
veis   nos centros de acolhimento nos Estados-Mem-
bros. As condições são ainda piores para mulheres, 
crianças, idosos e pessoas da comunidade LGBTIQ. 
O atual Sistema Europeu Comum de Asilo (SECA) 
não funciona de forma e  caz. A reforma do SECA é 
um importante ponto de partida para uma política 
de asilo europeia e  caz, harmonizada, proporcional 
e progressista, assente na solidariedade, numa par-
tilha justa de responsabilidades e no respeito pelos 
direitos humanos fundamentais. Por isso, apelamos 
a todos os Estados-Membros para que implemen-
tem, com urgência, as mudanças necessárias para 
alcançar os nossos objetivos comuns. De acordo 
com o sistema de Dublin, que determina qual o Es-
tado-Membro da UE responsável pela análise de um 
pedido de asilo, o primeiro país no qual um migrante 
chega, é aquele que deve processar esse pedido. 
Isto leva a uma pressão inaceitável sobre os países 
nas fronteiras da UE. É necessária uma revisão das 
regras fundamentais de Dublin, estabelecendo um 
sistema em que os pedidos de asilo tenham uma 
dimensão verdadeiramente europeia.

Apelamos a todos os Estados-Membros e institui-
ções da UE um compromisso  rme pela reforma 
deste quadro jurídico, pela prestação de apoio 
aos Estados-Membros confrontados com o maior 
número de refugiados e outros migrantes e pelo 
aumento dos seus esforços na implementação 
dos regimes de instalação e reinstalação. Estes 
regimes re  etem os valores europeus fundamentais 
de solidariedade e responsabilidade, pelo que cada 
Estado-Membro deve assumir a sua quota parte do 
desa  o ou enfrentar sanções  nanceiras. Resgatar 

seres humanos no mar não é apenas uma obrigação 
moral, mas também uma obrigação à luz do direito 
internacional segundo a Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar. Pedimos ações par-
tilhadas e complementares, incluindo a concessão 
de vistos humanitários, e um acordo legalmente 
vinculativo entre os Estados Membros para o de-
sembarque daqueles que são salvos em operações 
de Busca e Salvamento. Quando um barco chega 
às margens de Tarifa, Lampedusa, Malta ou Lesbos, 
não é uma chegada a um país, mas uma chegada à 
União Europeia. O Partido Socialista Europeu defen-
de uma responsabilidade partilhada, proporcional 
e regional. A UE deve dispor de um sistema de asilo 
sustentável baseado na responsabilidade proporcio-
nal pelo acolhimento de requerentes de asilo. Ser 
um membro da União Europeia é igual a ter direitos 
e obrigações, portanto, deve haver consequências 
económicas para aqueles países que não assumem 
a sua responsabilidade. Alcançar um sistema de mi-
gração sustentável, baseado numa responsabilidade 
partilhada, bene  ciará toda a UE.

Gerir as nossas fronteiras externas - 
uma responsabilidade partilhada
Essa responsabilidade partilhada também é funda-
mental quando se trata da gestão das nossas fron-
teiras externas. Temos de gerir as nossas fronteiras 
externas comuns em conjunto, de acordo com o 
direito internacional e as normas comuns de direitos 
humanos, para conseguir garantir a liberdade de 
circulação dentro da UE, garantir a segurança tanto 
aos nossos cidadãos como dos recém-chegados, 
lutar contra as redes de trá  co de seres humanos e 
prevenir mortes. Assim sendo, o Partido Socialista 
Europeu apoia o reforço da Agência Europeia da 
Guarda de Fronteiras e Costeira (FRONTEX). A ges-
tão comum das fronteiras externas da União, por si 
só, não será su  ciente nem sustentável sem uma 
política migratória e uma politica externa europeia e 
abrangente, para conseguir resolver os problemas 
na origem dos movimentos migratórios.

Enfrentar as causas profundas 
da migração e investir em 
perspetivas futuras: parcerias para 
a paz, segurança, sustentabilidade, 
empregos e empoderamento das 
mulheres
Devemos fornecer soluções equitativas para 
enfrentar as crescentes desigualdades globais, 
preservar a paz e a segurança e promover o bem-
-estar social e económico, bem como a igualdade 
de género para todos. O Partido Socialista Europeu 
mantém-se  rme na defesa da solidariedade tanto 
dentro da União Europeia como no palco global. 
Juntamente com a ONU, comprometemo-nos com 
países de todo o mundo e com todos os membros 
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da sociedade num acordo multilateral e abrangente 
sobre asilo e migração, para garantir um resultado 
que funcione para todos. Essas parcerias de migra-
ção só devem ser iniciadas com países que cum-
pram a Convenção das Nações Unidas sobre Refu-
giados. É necessário resolver as causas profundas 
da migração para a controlar e facilitar uma política 
de migração justa e regulamentada na UE. Enquanto 
socialistas, acreditamos que só podemos fazê-lo 
através de parcerias justas, iguais e fortes de de-
senvolvimento a nível global com países de origem e 
de trânsito. Juntos, podemos lutar contra desa  os 
comuns, como insegurança, pobreza, desigualda-
de de género, corrupção e alterações climáticas, 
e aproveitar as oportunidades comuns. Devemos 
reforçar a relação entre a UE e África enquanto par-
ceiros iguais, promovendo assim as oportunidades 
económicas, a segurança e a estabilidade em todo 
o continente. Para combater a desigualdade, as 
políticas de migração devem ser acompanhadas 
por políticas externas justas, bem como políticas de 
comércio justo e uma cobrança de impostos justa. 
O PSE também está concentrado no comércio, não 
apenas na ajuda; no investimento, não apenas na 
assistência; e no estabelecimento de políticas para 
“refugiados climáticos”, bem como no combate 
às alterações climáticas. Mais países e regiões do 
mundo têm de aderir aos valores democráticos, aos 
direitos humanos, aos direitos das mulheres e à es-
tabilidade social e política. Só através da promoção 
de paz sustentável além das nossas fronteiras pode-
remos garantir nossa própria segurança.

Proteger os direitos das crianças, 
mulheres e pessoas da comunidade 
LGBTI
A cooperação e a responsabilidade partilhada en-
tre todos os níveis de governação, desde o local ao 
regional, nacional, europeu e global, são vitais para 
garantir a segurança e a proteção dos requerentes 
de asilo e dos migrantes. Mais de 10 mil crianças 
migrantes e refugiadas desapareceram na Euro-
pa nos últimos dois anos. Mulheres e pessoas da 
comunidade LGBTIQ foram vítimas de violência e 
violações. Apelamos à UE que se concentre espe-
cialmente na necessidade de melhorar a segurança 

e a proteção dos grupos mais vulneráveis   entre 
os migrantes como crianças, mulheres e LGTBI, 
incluindo vítimas de trá  co humano para exploração 
sexual e de todas as formas de violência baseada 
em género, como mutilação genital feminina, ca-
samentos precoces e forçados. Devemos fornecer 
uma proteção contínua, assistência médica, acesso 
à educação e apoio a todas as crianças. Isso inclui 
respeitar os seus direitos fundamentais, agir em prol 
dos interesses da criança e fortalecer os processos 
de reagrupamento familiar, realocação e realoja-
mento. Deve haver particular atenção pelo bem-es-
tar das crianças presas nos centros de acolhimento. 
As crianças nunca devem ser detidas ou separadas 
de suas famílias.

Todos os grupos vulneráveis   de migrantes, como 
crianças, mulheres e LGTBI, devem ser protegidos 
de todo tipo de violência, especialmente assédio 
sexual e violação, nos centros de acolhimento e ou-
tros locais públicos. As vítimas de violência, trauma 
psicológico, agressão sexual e violação devem ter 
acesso aos sistemas de apoio estabelecidos nesse 
Estado-Membro. Além disso, defendemos que pes-
soal especializado no combate à violência e assis-
tência às vítimas deve estar presente nestes centros 
de acolhimento. O estatuto de residência das mu-
lheres deve ser independente do marido, pois isso 
permite que as mulheres tenham pleno acesso a 
todas as medidas de integração - se necessário com 
uma oferta de creche -, como cursos de línguas para 
garantir seu empoderamento e acesso ao mercado 
de trabalho.

Parar a race to the bottom - lutar pelos direitos de 
todos os trabalhadores, contra o emprego irregu-
lar, a exploração e o dumping social

Uma migração bem administrada, regular, controla-
da e justa tem potencial para fortalecer a economia, 
gerar novos empregos e ajudar a manter nosso 
sistema de bem-estar. No entanto, essa migração e 
integração também têm um custo. Primeiro, tem um 
custo nos países de origem que se veem privados 
de uma enorme quantidade de jovens e/ou de tra-
balhadores quali  cados. Isso provoca insu  ciências 
signi  cativas nos serviços públicos básicos. Em 
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segundo lugar, na Europa, os custos da migração 
não estão distribuídos de forma justa. Muitas vezes 
concentram-se em certos segmentos do mercado de 
trabalho e bairros de baixos rendimentos. Os recém-
-chegados tendem a encontrar alojamento nesses 
bairros e têm empregos de baixos rendimentos. As 
mulheres muitas vezes acabam no  m da linha e na 
economia informal. Temos de garantir que os benefí-
cios da migração regular são devolvidos às pessoas 
que suportam os seus custos iniciais. As tendências 
demográ  cas, a pressão crescente sobre os siste-
mas de saúde da UE e a escassez de competências 
laborais constituem um desa  o para as nossas so-
ciedades. A migração laboral bem gerida pode aju-
dar a manter o nosso sistema de segurança social 
europeu e a competitividade da UE.

Os migrantes irregulares são frequentemente expos-
tos à exploração e ao emprego irregular. Empregado-
res implacáveis abusam da migração irregular para 
exercer pressão sobre os salários e condições de 
trabalho. Os socialistas lutam pelos direitos de to-
dos os trabalhadores, contra o emprego irregular, 
a exploração e o dumping social. Os migrantes e os 
trabalhadores nativos não devem ser vistos como 
adversários, já que, de fato, eles estão do mesmo 
lado da batalha. Defendemos a inclusão e uma co-
ligação entre trabalhadores nativos e migrantes 
para cooperar em prol de melhorar a economia, 
melhorar o estado social e garantir a não-discrimi-
nação através de medidas que garantam igualdade 
de remuneração e uma cobertura social igual para 
trabalho igual. A desigualdade é o problema funda-
mental. Os lucros que advêm do nosso desempenho 
económico devem ser distribuídos de forma mais 
igualitária entre muitos e não os poucos mais privi-
legiados. O progresso deve bene  ciar todos, para 
que possamos desenvolver sociedades mais justas, 
com acesso a habitações decentes, apoio médico e 
educação para todos os cidadãos, sejam nativos ou 
recém-chegados.

Investir na integração, investir nas 
comunidades locais
Uma integração bem-sucedida pode tornar as nos-
sas sociedades mais prósperas. Completar a educa-
ção e encontrar um emprego são os pré-requisitos 
para se tornar parte da sociedade. Nesse sentido, 
apoiamos o envolvimento mútuo das comunidades 
hóspedes e dos migrantes em relação aos seus 
direitos e obrigações para com os outros. Deve-
mos evitar as sociedades “depósito” e promover 
comunidades proactivas nas quais as pessoas se 
encontram e interagem umas com as outras, vão à 
escola e trabalham juntas. As autoridades locais e 
regionais, as organizações da sociedade civil e os 
sindicatos desempenham um papel fundamental 
numa integração bem-sucedida e, por conseguin-
te, precisam de ser reconhecidos e reforçados. O 
acesso aos fundos da UE desempenha um papel 

importante no apoio à integração das pessoas e no 
reforço da resiliência da comunidade de acolhimen-
to. Propomos um fundo de integração europeu que 
as autoridades locais possam solicitar diretamente e 
que bene  cie tanto as comunidades hóspedes como 
os refugiados. Insistimos que a UE disponibilize re-
cursos adicionais e implemente políticas destinadas 
a capacitar os recém-chegados para que estes pos-
sam alcançar o seu potencial enquanto contribuin-
tes iguais nas nossas comunidades e promover a 
resiliência das comunidades an  triãs. Encorajamos 
as autoridades e comunidades locais a unir forças 
para uma cooperação progressiva em matéria de 
integração.

Ao gerir a migração, precisamos de preservar nos-
sos valores. A Europa  oresce quando agimos em 
conjunto, com base nos princípios da solidarieda-
de, respeito, responsabilidade mútua, igualdade 
de género e humanismo.

Enquanto socialistas, estamos a lutar por socie-
dades igualitárias. Nesta resolução, concentramo-
nos particularmente nas nossas prioridades para 
um asilo progressivo europeu e políticas de migra-
ção. Está intimamente relacionada com as outras 
resoluções e prioridades para este Congresso, que, 
em conjunto, rea  rmam o nosso compromisso 
e plano para uma Europa social, uma economia 
progressista, um ambiente saudável e indústrias 
modernas, uma verdadeira igualdade de género, um 
mundo justo, para políticas progressistas de asilo e 
de migração. No fundo, para uma democracia mais 
forte na Europa.
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