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RESUMO

Cooperação polı́tica no âmbito dos futuros objectivos dos
sistemas de educação e de formação na Europa
A cooperação polı́tica no âmbito da educação e da formação
ganhou novo ı́mpeto na UE com a aprovação, em 14 de
Fevereiro, do programa de trabalho sobre os futuros objectivos
dos sistemas de educação e de formação. Este programa centra-se em três objectivos estratégicos, subdivididos em treze
objectivos conexos:
—

aumentar a qualidade e a eficácia dos sistemas de educação e de
formação na UE,

—

facilitar o acesso de todos a sistemas de educação e de formação,

—

abrir ao mundo exterior os sistemas de educação e de formação.

Os progressos polı́ticos a nı́vel da cooperação no âmbito da
educação e da formação devem contribuir de forma decisiva
para o sucesso da estratégia de Lisboa, conforme admitiu o
relatório de sı́ntese da Comissão enviado ao Conselho Europeu
de Barcelona. Há que continuar a reconhecer a missão mais
vasta dos sistemas de educação e de formação, pois só assim
será possı́vel assegurar a plenitude do seu contributo para a
realização dos objectivos de Lisboa e o apoio crucial por parte
dos educadores e da sociedade no seu todo. Nesta perspectiva,
o Conselho e a Comissão solicitam conjuntamente que o
Espaço de Educação e Formação seja explicitamente reconhecido como um domı́nio-chave prioritário da estratégia de
Lisboa.
O Conselho e a Comissão sublinham a sua determinação em
dar uma resposta abrangente aos desafios inerentes à sociedade
do conhecimento, à globalização e ao alargamento da UE,
colocando a si próprios, para o efeito, objectivos ambiciosos
mas realistas. Para o bem dos cidadãos e da União no seu todo,
haverá que concretizar até 2010, no âmbito da educação e da
formação, os seguintes objectivos:
—

atingir a máxima qualidade na educação e na formação e
assegurar que a Europa seja reconhecida, à escala mundial,
como uma referência pela qualidade e relevância dos seus
sistemas e instituições de educação e de formação,

—

garantir que os sistemas de educação e de formação na Europa
sejam suficientemente compatı́veis para permitir que os cidadãos
transitem de um sistema para outro e tirem partido da sua
diversidade,

—

assegurar que os detentores de qualificações, conhecimentos e
competências adquiridos em qualquer parte da UE tenham a
oportunidade de obter o seu reconhecimento efectivo em
todos os Estados-Membros para efeitos de carreira e de
prosseguimento da aprendizagem,

—

garantir que os europeus de todas as idades tenham acesso à
aprendizagem ao longo da vida,

—
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abrir a Europa à cooperação, reciprocamente benéfica, com
todas as outras regiões e assegurar que ela seja o destino
preferido dos estudantes, académicos e investigadores de outras
regiões do mundo.

Tiveram já inı́cio os trabalhos relativos aos três objectivos que
se relacionam com as novas competências essenciais, as
tecnologias da informação e a matemática, as ciências e a
tecnologia, prevendo-se, até 2003, o lançamento de acções
dirigidas a todos os outros objectivos. A consecução dos
objectivos acordados incentivará a cooperação polı́tica através
do novo método aberto de coordenação, a fim de aumentar a
mais-valia da acção europeia, em conformidade com o disposto
nos artigos 149.o e 150.o do Tratado. Esta acção baseia-se
na identificação de preocupações e objectivos comuns, na
divulgação de boas práticas e na medição dos progressos
conseguidos graças aos instrumentos acordados, comparando
os resultados obtidos tanto entre os paı́ses europeus como
com o resto do mundo. Na próxima reunião informal dos
ministros da Educação da UE e dos paı́ses candidatos, que
terá lugar em Bratislava, em Junho de 2002, procurar-se-ão
estabelecer disposições que permitam a participação efectiva
destes paı́ses. O Conselho (Educação) assumirá, em cooperação
com a Comissão, a responsabilidade pela condução e acompanhamento da estratégia como um todo, tencionando, aliás,
enviar o seu próximo relatório conjunto ao Conselho Europeu
em 2004.

1. Introdução

1.1. Na sua reunião realizada em Lisboa, em Março de 2000,
o Conselho Europeu reconheceu que a União Europeia se
defronta com «uma mudança significativa resultante da
globalização e dos desafios de uma nova economia
baseada no conhecimento» e acordou num objectivo
estratégico para 2010: «Tornar-se na economia baseada
no conhecimento mais dinâmica e competitiva do
mundo, capaz de garantir um crescimento económico
sustentável, com mais e melhores empregos, e com maior
coesão social». Salientando que essas mudanças requerem
não só «uma transformação radical da economia europeia» mas também «um programa estimulante para
modernizar os sistemas de protecção social e de ensino»,
o Conselho Europeu solicitou na mesma ocasião ao
Conselho (Educação) que «procedesse a uma reflexão
geral sobre os objectivos futuros concretos dos sistemas
educativos, que incidisse nas preocupações e prioridades
comuns e simultaneamente respeitasse a diversidade
nacional, com vista a contribuir para os processos do
Luxemburgo e de Cardiff, e apresentasse um relatório
geral ao Conselho Europeu na Primavera de 2001».

1.2. O relatório sobre os objectivos futuros concretos dos
sistemas de educação e formação foi apresentado ao
Conselho Europeu de Estocolmo em Março de 2001.
Esse relatório estabelece os seguintes três objectivos
estratégicos, que foram objecto de acordo, subdividindoos em 13 objectivos conexos:
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—

aumentar a qualidade e a eficácia dos sistemas de
educação e de formação na UE,

—

facilitar o acesso de todos aos sistemas de educação
e de formação,

—

abrir ao mundo exterior os sistemas de educação e
de formação.

Nas Conclusões do Conselho Europeu de Estocolmo
solicita-se que prossigam os trabalhos relativos aos objectivos futuros dos sistemas de educação e de formação, e
que seja apresentado ao Conselho Europeu de 2002 um
programa de trabalho que inclua uma avaliação dos
progressos alcançados «no quadro do método aberto de
coordenação e numa perspectiva mundial».
1.3. O programa de trabalho pormenorizado foi aprovado
conjuntamente pelo Conselho e pela Comissão em 14 de
Fevereiro de 2002. Nele se definem as questões-chave que
é necessário abordar para concretizar os três objectivos
estratégicos e os 13 objectivos conexos que foram
acordados. O programa de trabalho incide sobre diversos
elementos e nı́veis de educação e de formação, desde as
competências essenciais ao ensino profissionalizante e ao
ensino superior, tendo especialmente em conta o princı́pio da aprendizagem ao longo da vida, e identifica os
principais instrumentos que serão utilizados para a
medição dos progressos através da comparação dos
resultados alcançados na Europa, tanto a nı́vel interno
como com outras regiões do Mundo.
1.4. Nesta base, o Conselho (Educação) e a Comissão apresentam conjuntamente o presente relatório ao Conselho
Europeu, reunido em Barcelona em Março de 2002. O
relatório salienta o papel essencial da educação e da
formação no reforço do nı́vel de habilitações das pessoas
na Europa e, por conseguinte, para o cumprimento não
só do desafio de Lisboa mas também das necessidades
mais gerais dos cidadãos e da sociedade. O presente
relatório conjunto reflecte o empenhamento e as
ambições do Conselho e da Comissão para a educação e
a formação, enquanto parte fundamental do Espaço
Europeu do Conhecimento. Por último, define a forma
como os progressos deverão ser alcançados, aplicando o
método aberto de coordenação à educação e à formação,
em conformidade com os artigos 149.o e 150.o do
Tratado (ver secções 4 e 5 infra).

2. Educação e formação, um domı́nio-chave prioritário
da Estratégia de Lisboa
2.1. Depois da realização, há dois anos, do Conselho Europeu
de Lisboa, foram tomadas inúmeras iniciativas pelos
Estados-Membros e nı́vel europeu, tendo já sido alcançados resultados significativos nos domı́nios da mobilidade,
da aprendizagem ao longo da vida, da formação profissional, do ensino profissional e do ensino superior, da
avaliação e garantia da qualidade, do e-Learning e da
cooperação internacional.
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Em Novembro de 2001, na sequência de uma ampla
consulta sobre a aprendizagem ao longo da vida, a
Comissão apresentou ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma comunicação que estabelece a aprendizagem
ao longo da vida como um princı́pio orientador para a
educação e a formação, e define acções prioritárias
concretas. O plano de acção em matéria de e-Learning
segue o seu rumo, e foram criados dois fóruns dedicados,
respectivamente, à transparência das habilitações profissionais e à qualidade da formação profissional.
Em 2001, o Ano Europeu das Lı́nguas salientou a
importância da diversidade linguı́stica na educação e
formação na Europa. O processo de Bolonha para
promover a compatibilidade e a atracção do ensino
superior Europeu registou progressos na conferência
ministerial realizada em Praga, em Maio de 2001, e o
Conselho (Educação) considera que esse processo vem
apoiar os trabalhos em curso no contexto da UE sobre
os objectivos futuros nos sistemas de educação e de
formação.
Em Setembro de 2001 foi apresentada ao Conselho e ao
Parlamento Europeu a comunicação sobre o reforço da
cooperação com paı́ses terceiros no domı́nio do ensino
superior e, desde então, tem sido aprofundada a reflexão
sobre o papel crucial da cooperação em geral no domı́nio
da educação, ultrapassando as fronteiras polı́ticas e
culturais. O Livro Branco sobre a juventude inclui reflexões sobre o papel da educação formal e não formal. Por
último, a Comissão propôs recentemente um plano de
acção com base no relatório do Grupo de Alto Nı́vel em
matéria de competências e mobilidade, criado após o
Conselho Europeu de Estocolmo.
2.2. Desde o Conselho Europeu de Lisboa que todos estes
eventos e iniciativas demonstram que o desenvolvimento
dos sistemas de educação e de formação, no contexto de
uma aprendizagem ao longo da vida e numa perspectiva
mundial, tem sido crescentemente reconhecido como
factor crucial para o futuro da Europa na era do
conhecimento.
2.3. Embora os sistemas de educação e de formação tenham
de mudar perante os desafios da sociedade do conhecimento e da globalização, são mais amplos os seus
objectivos e as suas responsabilidades em relação à
sociedade. Estes sistemas desempenham um papel importante no reforço da coesão social, na prevenção da
discriminação, da exclusão, do racismo e da xenofobia,
promovendo, por conseguinte, a tolerância e o respeito
pelos direitos humanos.
O papel dos sistemas de educação e de formação na
divulgação dos valores fundamentais partilhados pelas
sociedades europeias é salientado tanto no relatório
relativo aos objectivos futuros concretos dos sistemas de
educação e formação como na comunicação sobre a
aprendizagem ao longo da vida. Ambos os documentos
salientam igualmente que os objectivos gerais atribuı́dos
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pela sociedade à educação e à formação não se restringem
a dotar os Europeus dos meios para realizarem a sua vida
profissional, mas dizem particularmente respeito ao seu
desenvolvimento pessoal, com vista a uma vida melhor e
a uma cidadania activa em sociedades democráticas que
respeitem a diversidade cultural e linguı́stica.
O Conselho (Educação) e a Comissão reafirmam que, sem
prejuı́zo do seu papel essencial na estratégia de Lisboa, a
educação e a formação são mais do que meros instrumentos para assegurar a empregabilidade. É necessário continuar a reconhecer a sua missão mais ampla, a fim de
assegurar a sua plena contribuição para os objectivos de
Lisboa e o apoio indispensável por parte da comunidade
educativa e formativa e da sociedade no seu todo.
2.4. Os inúmeros eventos e iniciativas realizados na área da
educação e da formação evidenciam a sua crescente
importância, mas o seu número, diversidade e múltiplas
relações com outras polı́ticas (em especial com a estratégia
para o emprego e a estratégia para combater a exclusão
social) vieram fazer sentir a necessidade de uma maior
coerência estratégica. Através do presente programa de
trabalho global, o Conselho e a Comissão centrarão os
seus esforços na criação de um enquadramento que
propicie essa coerência aos diversos elementos da polı́tica
de educação e formação no contexto da Comunidade
Europeia.
2.5. O Conselho e a Comissão solicitam que o Espaço de
Educação e Formação seja agora explicitamente reconhecido como um domı́nio-chave prioritário da estratégia de
Lisboa, o que transmitiria a mensagem clara de que, por
mais eficazes que sejam as polı́ticas noutras áreas, só será
possı́vel que a União Europeia se transforme na economia
baseada no conhecimento mais importante do mundo,
mediante o contributo crucial da educação e da formação
enquanto factores de crescimento económico, inovação,
empregabilidade sustentável e coesão social. Os ministros
responsáveis pela educação e pela formação reconhecem
a sua responsabilidade neste processo e reafirmam a sua
determinação de aceitar este desafio.

3. Objectivos ambiciosos mas realistas
3.1. Para além de dar resposta ao convite do Conselho
Europeu para trabalhar em objectivos comuns para os
sistemas de educação e de formação, e de apresentar
um programa de trabalho conjunto pormenorizado, o
Conselho e a Comissão estão determinados a tomar
todas as iniciativas necessárias para dar uma resposta
abrangente aos desafios da sociedade do conhecimento e
da globalização, bem como ao desafio do alargamento da
UE.
3.2. Por conseguinte, o Conselho e a Comissão definiram
objectivos ambiciosos, mas realistas, que deverão igualmente ser partilhados pelos paı́ses que irão aderir à UE
nos próximos anos. Em benefı́cio dos cidadãos e da União
no seu conjunto, deverão ser alcançados, até 2010, os
seguintes objectivos no domı́nio da educação e da
formação:
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1)

Atingir a máxima qualidade na educação e na formação
e assegurar que a Europa seja reconhecida, à escala
mundial, como uma referência pela qualidade e relevância
dos seus sistemas e instituições de educação e de formação;

2)

Garantir que os sistemas de educação e de formação na
Europa sejam suficientemente compatı́veis para permitir
que os cidadãos transitem de um sistema para outro e
tirem partido da sua diversidade;

3)

Assegurar que os detentores de qualificações, conhecimentos e competências adquiridos em qualquer parte da UE
tenham a oportunidade de obter o seu reconhecimento
efectivo em todos os Estados-Membros para efeitos de
carreira e de prosseguimento da aprendizagem;

4)

Garantir que os europeus de todas as idades tenham
acesso à aprendizagem ao longo da vida;

5)

Abrir a Europa à cooperação, reciprocamente benéfica,
com todas as outras regiões e assegurar que ela seja o
destino preferido dos estudantes, académicos e investigadores de outras regiões do mundo.

4. O caminho a seguir: aplicação do «método aberto de
coordenação» à educação e à formação
4.1. O novo método aberto de coordenação será aplicado
como instrumento para o desenvolvimento de uma
estratégia coerente e global em matéria de educação e
formação, no âmbito dos artigos 149.o e 150.o do
Tratado. As Conclusões de Lisboa definiram o método
aberto de coordenação como um meio conducente à
«divulgação de melhores práticas e que favorece uma
maior convergência no que respeita aos principais objectivos da EU» e referiram que consistiria numa «abordagem
plenamente descentralizada que recorre a diversas formas
de parcerias e destinada a ajudar os Estados-Membros a
desenvolver progressivamente as suas próprias polı́ticas».
O método aberto de coordenação basear-se-á em instrumentos, como por exemplo indicadores e critérios de
referência (benchmarks), bem como na comparação
das melhores práticas, na monitorização periódica, na
avaliação e análise pelos pares, etc. organizadas como um
processo de aprendizagem recı́proca.
4.2. No programa de trabalho pormenorizado, os três objectivos são subdivididos em treze objectivos conexos e
quarenta e duas questões-chave que reflectem o amplo
espectro das áreas relacionadas com a educação e a
formação. Foi já dado inı́cio ao trabalho destinado à
implementação de três objectivos (os que se relacionam
com as novas competências essenciais, as tecnologias da
informação, a matemática, as ciências e a tecnologia). No
que respeita aos outros dez objectivos, os trabalhos terão
inı́cio em 2002 ou 2003, em conformidade com o
calendário acordado. Por conseguinte, até 2004 terá sido
dado inı́cio aos trabalhos respeitantes à totalidade dos
objectivos.
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4.3. O método aberto de coordenação será utilizado para cada
um desses objectivos, aproveitando assim o seu valor
acrescentado europeu. Será no entanto aplicado de forma
diferenciada em relação aos diversos objectivos, utilizando em cada um deles os instrumentos mais adequados.
Deste modo, será possı́vel orientar a acção e utilizar os
limitados recursos financeiros e humanos disponı́veis da
forma mais eficaz. Ao longo de todo o processo será
assegurada a monitorização dos progressos alcançados
no sentido da consecução dos objectivos, utilizando-se em cada caso os instrumentos quantitativos e/ou
qualitativos disponı́veis mais relevantes.

tam o trabalho de outras organizações internacionais (tais
como a OCDE e o Conselho da Europa), redes, esquemas
de cooperação, ou projectos-piloto entre Estados-Membros ou com paı́ses candidatos (por exemplo, no que diz
respeito à profissionalização sustentável ou às competências essenciais).
5.3. Além disso, procurar-se-á a sinergia com outras actividades, em especial com as que se referem ao reforço
da transparência, do reconhecimento e da garantia da
qualidade em todos os sectores dos sistemas de educação
e de formação na UE, e com outros sectores de actividade
da UE, como por exemplo a investigação.

5. Uma estratégia global única para a educação e a
formação
5.1. No âmbito do método aberto de coordenação será
implementada uma estratégia global única, tal como
referido no programa de trabalho pormenorizado. Essa
estratégia compreenderá dois tipos principais de actividades: o trabalho sobre os desafios comuns destinado a
apoiar os Estados-Membros na melhoria dos respectivos
sistemas de educação e de formação, e os esforços para
concretizar o potencial da actividade transnacional em
matéria de educação e formação.
A implementação do programa de trabalho dará coerência às diversas polı́ticas sectoriais no domı́nio da educação
e da formação, respeitando simultaneamente o contributo
e a particularidade de cada uma delas. A exploração de
vias de acção especı́ficas ou novas, como as propostas na
comunicação da Comissão sobre a aprendizagem ao
longo da vida, não levará ao lançamento de um processo
de coordenação paralelo mas será integrada sempre que
adequado no âmbito dos três objectivos estratégicos e
dos 13 objectivos conexos.
5.2. A implementação do programa de trabalho pormenorizado será igualmente apoiada através de outras formas de
cooperação europeia: programas comunitários, planos
de acção, visitas de decisores, estudos comparativos e
prospectivos, estudos estatı́sticos e outros, projectos-piloto, etc., muitos dos quais se baseiam e complemen-
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O mesmo se aplica no que diz respeito às actividade
levadas a cabo num contexto não UE, como o processo
de Bolonha ou a Convenção de Lisboa sobre o reconhecimento de qualificações relativas ao ensino superior.
5.4. O Conselho (Educação), em cooperação com a Comissão,
conduzirá e acompanhará a estratégia e o processo de
implementação no seu conjunto, em conformidade com
as conclusões do Conselho de Novembro de 2001 sobre
o seguimento do relatório relativo aos objectivos futuros
concretos dos sistemas de educação e de formação. Será
apresentado ao Conselho Europeu, na Primavera de 2004,
um relatório sobre os progressos alcançados.
6.

Abertura do processo a outros paı́ses europeus
O Conselho Europeu, reunido em Estocolmo em Março
de 2001, acordou já em que os paı́ses candidatos
deverão ser associados aos objectivos e procedimentos da
estratégia de Lisboa. As mudanças e a reforma dos
sistemas de educação e de formação exigem uma perspectiva de médio e de longo prazo e é necessário dar inı́cio a
um diálogo sobre estas questões o mais rapidamente
possı́vel, até porque os paı́ses candidatos podem, em
muitas áreas, contribuir com exemplos de boas práticas.
As modalidades para a sua participação efectiva neste
processo serão analisadas na reunião periódica dos ministros da Educação da UE com os paı́ses candidatos, prevista
para Junho de 2002 em Bratislava.
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PROGRAMA DE TRABALHO PORMENORIZADO PARA A CONCRETIZAÇÃO DOS
13 OBJECTIVOS
Objectivo estratégico n.o 1
MELHORAR A QUALIDADE E A EFICÁCIA DOS SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E DE FORMAÇÃO NA UE
OBJECTIVO 1.1 — MELHORAR A EDUCAÇÃO E A FORMAÇÃO
DOS PROFESSORES E DOS FORMADORES

uma prioridade a curto e médio prazo na maior parte dos
paı́ses europeus.

O acesso ao conhecimento é da máxima importância numa
sociedade do conhecimento. Os professores e os formadores
são, assim, intervenientes fundamentais em quaisquer estratégias que visem estimular o desenvolvimento da sociedade e da
economia. Atrair e manter pessoas qualificadas e motivadas
para o ensino, que enfrenta grandes necessidades de recrutamento devido ao envelhecimento da população docente, é

Se a Europa pretende atingir este objectivo, que se está a tornar
cada vez mais difı́cil em todo o continente, deve melhorar o
apoio aos professores e aos formadores, à medida que o seu
papel evolui e que se altera a percepção que o público tem
deles. Este objectivo deve ser apoiado por um consenso geral
com os professores e os formadores quanto às competências
que todos devem possuir.

A. Questões-chave
1.

Identificar as competências de que os professores e os formadores devem dispor, tendo em
conta a evolução do seu papel na sociedade do conhecimento

2.

Criar as condições que proporcionem aos professores e aos formadores o apoio adequado
para poderem responder aos desafios da sociedade do conhecimento, nomeadamente através
da sua formação inicial e do desenvolvimento da formação contı́nua na perspectiva da
aprendizagem ao longo da vida

3.

Assegurar um nı́vel de acesso suficiente à profissão docente, em todas as disciplinas e a todos
os nı́veis, e garantir a satisfação das necessidades a longo prazo da profissão, tornando ainda
mais atractivos o ensino e a formação

4.

Atrair para a docência e para a formação novos candidatos com experiência profissional
noutros domı́nios

B.

Organização do seguimento

a)

Inı́cio: durante o ano de 2002 (2.a fase).

b)

Indicadores para a medição dos progressos realizados (lista
indicativa, sujeita a eventual revisão):
— falta/excesso de professores e de formadores qualificados no mercado de trabalho,
— progressão do número de candidatos aos programas
de formação (professores e formadores),
— percentagem de professores e de formadores que
seguem um formação profissional contı́nua.

c)

Temas para troca de experiências, boas práticas e, eventualmente, análise pelos pares (lista indicativa):
— avaliação dos programas de formação para professores e formadores,
— condições necessárias para ser professor ou formador, consoante os nı́veis de ensino,
— inclusão das seguintes matérias nos planos de estudo
e de formação: tecnologias da informação e da
comunicação (TIC), lı́nguas estrangeiras, dimensão
europeia da educação, e educação intercultural,

—

sistemas de promoção na profissão docente durante
a carreira de um professor,

—

melhoria das condições de trabalho dos docentes.

OBJECTIVO 1.2 — DESENVOLVER AS COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS À SOCIEDADE DO CONHECIMENTO

Actualmente, não existe na Europa um entendimento comum
do que são competências essenciais (basic skills). Para muitos, o
termo «essenciais» tem uma forte conotação com a numeracia
e a literacia, considerando-se em geral que a palavra inglesa
«skills» não abrange as atitudes, aptidões e conhecimentos que
são abrangidos pelo termo inglês «competencies». A Comissão
está a redigir um primeiro documento em que define o que
poderiam ser as «key competencies». Tendo presentes tanto as
conclusões da Cimeira de Lisboa como a reunião informal dos
ministros da Educação e da Investigação realizada em Uppsala,
e ainda as dimensões da aprendizagem ao longo da vida e da
disponibilidade para se empenhar pessoalmente, bem como a
dimensão cultural, as «key competencies» poderiam consistir
nas seguintes áreas principais:
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Numeracia e literacia (competências de base)
Competências essenciais em matemática, ciências e
tecnologia
Lı́nguas estrangeiras
Competências em TIC e utilização da tecnologia
Aprender a aprender
Competências sociais
Espı́rito de empreendimento
Cultura geral
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A qualidade do ensino constitui um critério fundamental para
a aquisição das competências-chave, pelo que deve existir uma
estreita ligação com o objectivo 1.1 «Melhorar a educação e a
formação dos professores e dos formadores».
Garantir e acompanhar a aquisição das competências-chave
por todos os cidadãos implica não só a concepção de
programas adequados para os educandos mas também a
existência e a utilização efectiva de oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para os adultos, prestando especial
atenção aos grupos mais desfavorecidos.
É necessário validar as competências-chave através de instrumentos apropriados. Estas áreas carecem de um trabalho
metodológico, embora a avaliação possa ser difı́cil em algumas
delas, como seja a da aquisição de competências sociais. Estas
são, no entanto, necessárias, no interesse da coesão social e de
uma cidadania activa.

A. Questões-chave
1.

Identificar novas competências essenciais, e de que forma essas competências, juntamente
com as competências essenciais tradicionais, podem ser mais bem integradas nos currı́culos,
aprendidas e mantidas ao longo da vida

2.

Assegurar que as competências essenciais estejam efectivamente ao alcance de todos,
nomeadamente os mais desfavorecidos, as pessoas com necessidades especiais, as que
interromperam os estudos prematuramente e os adultos

3.

Promover a validação oficial das competências essenciais, a fim de facilitar a educação e a
formação em curso, bem como a empregabilidade

c)

Temas para trocas de experiências, boas práticas e, eventualmente, análise pelos pares (lista indicativa):

B.

Organização do seguimento

a)

Inı́cio: segundo semestre de 2001 (1.a fase).

—

b)

Indicadores para a medição dos progressos realizados (lista
indicativa, sujeita a eventual revisão):

desempenhos e resultados na lı́ngua materna, em
lı́nguas estrangeiras e em matemática até ao final da
escolaridade obrigatória,

—

evolução da literacia e da numeracia nas escolas e
em termos de programas para adultos.

—

alunos que concluem o ensino secundário,

—

formação contı́nua de professores em áreas com
necessidades emergentes em termos de competências,

OBJECTIVO 1.3 — ASSEGURAR QUE TODOS POSSAM TER
ACESSO ÀS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO (TIC)

—

nı́veis de conhecimentos adquiridos em termos de
literacia (Estudo efectuado no âmbito do PISA),

—

nı́veis de conhecimentos adquiridos em termos de
numeracia/matemática (Estudo efectuado no âmbito
do PISA),

—

nı́veis de conhecimentos adquiridos em matéria de
aprender a aprender,

—

percentagem de adultos com habilitações literárias
inferiores ao ensino secundário completo que participaram em qualquer forma de ensino ou de formação para adultos, por escalão etário.

O fornecimento de equipamento e de programas informáticos
educativos adequados, proposto na primeira questão-chave,
exige acção em vários pontos. É necessário dotar todas as
escolas das infra-estruturas adequadas — uma das condições
prévias para uma educação de qualidade — capazes de
permitir uma utilização óptima das TIC. Incluem-se aqui o
equipamento, as instalações de comunicação em banda larga
(Internet/Intranet) e a manutenção geral. É também necessário
garantir a prestação de serviços e a disponibilização de
conteúdos adequados ao objectivo geral dos requisitos educativos: conteúdos educativos digitais de grande qualidade, programas informáticos educativos, serviços (virtuais/reais) locais e à
distância, acompanhamento de perto dos educandos, orientação, nı́veis de ensino adequados e apoio administrativo.
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Existem outras condições cruciais no que se refere à melhor
utilização possı́vel das técnicas inovadoras de ensino e aprendizagem baseadas nas TIC, conforme se salienta na segunda
questão-chave:
—

—

As TIC devem ser utilizadas para melhorar a qualidade da
educação ministrada. É necessário incentivar as práticas
em que as TIC têm um impacto positivo sobre o ensino e
a aprendizagem, a fim de que os sistemas educativos
possam integrar as abordagens centradas no aluno que
tomam plenamente em conta as variações de tipos de
aprendizagem e de necessidades pedagógicas da população estudantil. Neste contexto, é importante apoiar os
professores nos seus papéis cada vez mais amplos.
É importante avaliar se e como são utilizadas na prática
as TIC em toda as suas potencialidades e qual o seu
impacto nos resultados dos processos de aprendizagem,
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em termos de aquisição de competências e de conhecimentos.
—

É necessário apoiar os responsáveis pelas decisões a todos
os nı́veis, a fim de resolver os actuais problemas da
polı́tica da educação, tais como a integração de novos
alunos, a inovação e a colaboração europeia e internacional, e proporcionar-lhes os meios para porem em prática
as alterações aos programas de ensino induzidas pelas
TIC.

Finalmente, as Orientações para o Emprego para 2001 recordavam que:
—

todas as escolas devem ter acesso à Internet e aos recursos
multimédia até finais de 2001,

—

todos os professores necessários devem saber utilizar
estas tecnologias até finais de 2002, a fim de proporcionar
aos alunos uma ampla literacia digital.

A. Questões-chave
1.

Assegurar uma gama adequada de equipamento e de software pedagógico a fim de optimizar
a aplicação das TIC e dos processos de aprendizagem electrónica (e-Learning) nas práticas de
ensino e de formação

2.

Incentivar a melhor utilização possı́vel das técnicas inovadoras de ensino e aprendizagem
baseadas nas TIC

B.

Organização do seguimento

a)

Inı́cio: segundo semestre de 2001 (1.a fase).

b)

Indicadores para a medição dos progressos realizados (lista
indicativa, sujeita a eventual revisão):

c)

—

percentagem de docentes formados para a utilização
das TIC nas escolas,

—

percentagem de estudantes dos diversos graus de
ensino que utilizam as TIC nos seus estudos,

—

percentagem de sessões de aprendizagem em instituições de educação e de formação em que são
utilizadas as TIC.

Temas para trocas de experiências, boas práticas e, eventualmente, análise pelos pares (lista indicativa):
—

material e programas informáticos de qualidade nas
escolas,

—

utilização das TIC em várias disciplinas,

—

utilização das TIC na educação não formal,

—

avaliação qualitativa da utilização das TIC na educação.

OBJECTIVO 1.4 — AUMENTAR O NÚMERO DE PESSOAS QUE
FAZEM CURSOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS

O desenvolvimento cientı́fico e tecnológico é fundamental
para uma sociedade do conhecimento competitiva. Os conhecimentos cientı́ficos ou técnicos, gerais e especializados, são
cada vez mais utilizados na vida profissional e na vida corrente,
em debates públicos, na tomada de decisões e na legislação.
Todos os cidadãos necessitam de possuir conhecimentos
básicos de matemática, ciências e tecnologia. Se a Europa
pretender manter, já para não falar em melhorar, a sua posição
no mundo e atingir os objectivos de Lisboa, deve fazer mais
para incentivar as crianças e os jovens a ter maior interesse
pelas ciências e pela matemática e para assegurar que os que já
seguem carreiras cientı́ficas e de investigação considerem as
suas carreiras, perspectivas e recompensas suficientemente
satisfatórias para as não abandonarem. Nesta área, há que
incentivar o equilı́brio entre os sexos.

A reunião informal de ministros da Educação e da Investigação
de Uppsala (Março de 2001) salientou a importância de se
aumentar o número de estudantes matriculados em disciplinas
cientı́ficas e técnicas, e inclusivamente de uma renovação total
da pedagogia e da existência de laços mais estreitos com a vida
activa e a indústria em todo o sistema educativo e de formação,
o que contribuiria para a construção do espaço de investigação
europeu.
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A. Questões-chave
1.

Aumentar o interesse pela matemática, pelas ciências e pela tecnologia desde uma idade
precoce

2.

Motivar, a curto e a médio prazo, mais jovens para que optem por estudos e carreiras no
domı́nio da matemática, das ciências e da tecnologia, nomeadamente carreiras de investigação
e disciplinas cientı́ficas onde há falta de pessoal qualificado, numa perspectiva a curto e médio
prazo, especialmente através da concepção de estratégias de orientação escolar e profissional

3.

Melhorar o equilı́brio entre o número de estudantes do sexo feminino e do sexo masculino
nas disciplinas de matemática, ciências e tecnologia

4.

Garantir um número suficiente de professores habilitados no domı́nio da matemática e nas
disciplinas cientı́ficas e técnicas

B.

Organização do seguimento

a)

Inı́cio: segundo semestre de 2001 (1.a fase).

b)

Indicadores para a medição dos progressos realizados (lista
indicativa, sujeita a eventual revisão):

c)

—

aumentar o número de novos alunos nos cursos
de matemática, ciências e tecnologia (no ensino
secundário e no ensino superior, por sexo),

—

aumentar o número de diplomados em matemática,
ciências e tecnologia, por sexo,

—

aumentar o número de cientistas e de engenheiros
na sociedade, por sexo,

—

aumentar o número de professores qualificados em
matemática, ciências e tecnologia (ensino secundário).

Temas para trocas de experiências, boas práticas e, eventualmente, análise pelos pares (lista indicativa):
—

inclusão de matérias cientı́ficas e técnicas nos 2.o
e 3.o ciclos do ensino básico e no ensino secundário,

—

estratégias de desenvolvimento que visem o desempenho das escolas, não só em matéria de capacidade

para incentivar os alunos para o estudo das ciências
da natureza, das tecnologias e da matemática, mas
também no ensino destas matérias.

OBJECTIVO 1.5 — OPTIMIZAR A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

Atingir o objectivo de proporcionar uma aprendizagem abrangente ao longo de toda a vida na sociedade do conhecimento
irá aumentar a necessidade geral de investir na educação e na
formação, o que implica despesas públicas em recursos
humanos, despesas nas empresas privadas e investimentos
individuais. Embora, de um modo geral, as finanças públicas
estejam a ficar cada vez mais limitadas nos paı́ses da UE, a
Europa não se pode permitir regredir neste sector. As Conclusões de Lisboa (1) apelam a um substancial aumento anual nos
investimentos per capita em recursos humanos, salientando que
o futuro da economia europeia depende em grande parte
das competências dos seus cidadãos que, em contrapartida,
necessitam de se actualizar continuamente, o que é uma
caracterı́stica das sociedades do conhecimento. Por outro lado,
o sector da educação e da formação deve pressionar as finanças
no sentido de incentivar uma distribuição e uma utilização dos
recursos tão eficiente quanto possı́vel e de atingir os mais
elevados nı́veis de qualidade.
(1) N.o 26, primeiro parágrafo.

A. Questões-chave
1.

Aumentar o investimento em recursos humanos, assegurando simultaneamente uma distribuição equitativa e eficaz dos meios disponı́veis a fim de facilitar o acesso geral à educação e à
formação, e de aumentar a sua qualidade

2.

Apoiar o desenvolvimento de sistemas de garantia da qualidade compatı́veis, que respeitem a
diversidade em toda a Europa

3.

Desenvolver as potencialidades das parcerias entre os sectores público e privado
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Temas para trocas de experiências, boas práticas e, eventualmente, análise pelos pares (lista indicativa):

B.

Organização do seguimento

a)

Inı́cio: durante o ano de 2002 (2.a fase).

b)

Indicadores para a medição dos progressos realizados (lista
indicativa, sujeita a eventual revisão):

—

auto-avaliação destinada a melhorar a qualidade da
educação ministrada,

aumento do investimento per capita em recursos
humanos (indicador estrutural).

—

despesas públicas e privadas em educação (indicador
estrutural).

—

c)
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Objectivo estratégico n.o 2
FACILITAR O ACESSO DE TODOS AOS SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E DE FORMAÇÃO

OBJECTIVO 2.1 — UM AMBIENTE ABERTO DE APRENDIZAGEM

A evolução para uma sociedade do conhecimento implica
que o acesso à educação e à formação seja simplificado e
democratizado e que seja facilitada a passagem entre os
diferentes sectores do sistema de educação e de formação. Ao
mesmo tempo, é necessário garantir o emprego ao maior
número possı́vel de pessoas, aumentando não só a taxa de

emprego mas também os nı́veis gerais de competências. A
complexidade dos nossos sistemas de educação e de formação
resulta geralmente da intenção de assegurar o melhor sistema
de qualificações possı́vel. É, no entanto, necessária uma
simplificação, a fim de permitir que as pessoas que precisam
de mudar de um sector do sistema para outro possam
aproveitar os esforços já efectuados e os resultados conseguidos, e transferir os nı́veis de créditos adequados.

A. Questões-chave
1.

Alargar o acesso à aprendizagem ao longo da vida através da prestação de informações,
aconselhamento e orientação sobre toda a gama das possibilidades de aprendizagem
disponı́veis

2.

Ministrar a educação e a formação por forma a que os adultos possam efectivamente participar
e conciliar a sua participação na aprendizagem com outras responsabilidades e actividades

3.

Assegurar que todos possam ter acesso à aprendizagem, a fim de responder melhor aos
desafios da sociedade do conhecimento

4.

Promover programas de aprendizagem flexı́veis para todos

5.

Promover a criação de redes de instituições de educação e de formação a diversos nı́veis, no
contexto da aprendizagem ao longo da vida

Organização do seguimento

a)

Inı́cio: entre o segundo semestre de 2002 e finais de 2003
(3.a fase).

—

disponibilidade de estruturas de acolhimento de
crianças e de horários de aprendizagem flexı́veis
para os estudantes,

b)

Indicadores para a medição dos progressos realizados (lista
indicativa, sujeita a eventual revisão):

—

possibilidades de os trabalhadores por conta de
outrem obterem licenças para prosseguirem a sua
educação/formação,

—

validação das competências anteriormente adquiridas,

—

percentagem da população entre os 25 e os 64 anos
que participa na educação e na formação (indicador
estrutural).

c)

Temas para trocas de experiências, boas práticas e, eventualmente, análise pelos pares (lista indicativa):

B.
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sistemas de financiamento e incentivos para os
adultos.

OBJECTIVO 2.2 — TORNAR A APRENDIZAGEM MAIS ATRACTIVA

Tornar a aprendizagem atractiva ao longo da vida significa,
em primeiro lugar, torná-la pertinente para as pessoas. Importa
que todos compreendam, desde tenra idade, a importância da
educação e da formação ao longo da vida. Neste contexto, os
sistemas de educação e de formação têm um papel importante
a desempenhar, mas as famı́lias, as comunidades locais e os
empregadores devem também contribuir activamente para que
a aprendizagem possa tornar-se parte integrante da actividade
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de cada indivı́duo. Importa tornar a aprendizagem atractiva
para que seja possı́vel combinar as elevadas taxas de emprego
que procuramos atingir com os nı́veis de competências mais
elevados que são necessários. Se as pessoas não compreenderem o valor que tem, para si próprias, continuarem a aprender,
nunca farão o esforço necessário, e não se conseguirão atingir
os nı́veis de competências que a sociedade do conhecimento
exige, conforme previsto nas Conclusões do Conselho Europeu
de Lisboa.
O objectivo apontado nas Orientações para o Emprego para
2001 de reduzir para metade, até 2010, o número de jovens
entre os 18 e os 24 anos que apenas frequentaram a educação
básica e que não participaram em acções de educação e
formação complementares, poderá constituir uma forma de
avaliar se os jovens consideram interessante aprender.

A. Questões-chave
1.

Incentivar os jovens a prosseguir a sua educação ou formação após o perı́odo da escolaridade
obrigatória e motivar os adultos para participar na aprendizagem ao longo da vida

2.

Desenvolver meios de validação oficial de experiências de aprendizagem não formal

3.

Encontrar formas de tornar a aprendizagem mais atractiva, tanto no contexto dos sistemas
formais de educação e de formação como fora destes sistemas

4.

Promover uma cultura de aprendizagem para todos e sensibilizar os potenciais estudantes
para as vantagens económicas e sociais da aprendizagem

B.

Organização do seguimento

a)

Inı́cio: entre o segundo semestre de 2002 e o final de
2003 (3.a fase).

b)

Indicadores para a medição dos progressos realizados (lista
indicativa, sujeita a eventual revisão):

c)

—

percentagem do tempo de trabalho consagrada pelos
trabalhadores à formação, por escalão etário,

—

participação no ensino superior,

—

proporção da população entre os 18 e os 24 anos
que apenas frequentou a educação básica e que não
participa em acções de educação e de formação
complementares (indicador estrutural).

Temas para trocas de experiências, boas práticas e, eventualmente, análise pelos pares (lista indicativa):
—

cursos de formação contı́nua destinados a incentivar
a aprendizagem,

—

possibilidade de seguir cursos abertos, em linha ou
à distância,

—

validação da experiência adquirida.

OBJECTIVO 2.3 — APOIAR A CIDADANIA ACTIVA, A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E A COESÃO SOCIAL

Aos sistemas de educação e de formação incumbe o importante
papel de ajudar a manter as sociedades democráticas na
Europa. Importa garantir a todos os cidadãos a igualdade de
acesso à educação e à formação. Os Estados-Membros deverão
ter em conta as necessidades dos grupos vulneráveis, designadamente das pessoas com deficiências, das pessoas com
dificuldades de aprendizagem e das pessoas que vivem em
regiões rurais/remotas ou que enfrentam problemas de conciliação das responsabilidades familiares e profissionais. Não
podemos aceitar que uma proporção significativa da população
abandone o ensino prematuramente, não adquirindo competências e qualificações essenciais para participar activamente
na sociedade, sem reconhecermos também a perda que
representa para a sociedade e para a economia em geral o facto
de as potencialidades dessas pessoas não serem aproveitadas.
Outros aspectos relacionados com a cidadania, a igualdade de
oportunidades e a coesão social constituem por si só dimensões
fundamentais da educação e da formação.

Um dos objectivos especı́ficos já aprovados pelos EstadosMembros nas Conclusões de Lisboa é o de reduzir para metade,
até 2010, o número de jovens entre os 18 e os 24 anos que
apenas frequentaram a educação básica e que não participam
em acções de educação e de formação complementares
(Orientações para o Emprego 2001, n.o 4).
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A. Questões-chave
1.

Assegurar a promoção efectiva da aprendizagem dos valores democráticos e da participação
democrática de todos os parceiros na escola a fim de preparar as pessoas para a cidadania
activa

2.

Integrar plenamente a igualdade de oportunidades nos objectivos e no funcionamento da
educação e da formação

3.

Assegurar às pessoas mais desfavorecidas ou às pessoas que actualmente menos beneficiam
dos sistemas um acesso equitativo à aquisição de competências e motivá-las para participar na
aprendizagem

B.

Organização do seguimento

a)

Inı́cio: durante o ano de 2002 (2.a fase).

b)

Indicadores para a medição dos progressos realizados (lista
indicativa, sujeita a eventual revisão):
—

c)

proporção da população entre os 18 e os 24 anos
que apenas frequentou a educação básica e que
não participa em acções de educação e formação
complementares (indicador estrutural).

Temas para as trocas de experiências, boas práticas e, eventualmente, análise pelos pares (lista indicativa):
—

participação dos alunos, dos pais e de outras pessoas
interessadas na gestão das escolas,

—

igualdade dos sexos no ensino superior e na formação contı́nua,

—

modelos para a integração e o acesso dos grupos
desfavorecidos à educação e à formação; tipos de
incentivos para a aquisição de habilitações formais.

Objectivo estratégico n.o 3
ABRIR AO MUNDO EXTERIOR OS SISTEMAS DE EDUCAÇÃO E DE FORMAÇÃO
OBJECTIVO 3.1 — REFORÇAR AS LIGAÇÕES COM O MUNDO DO
TRABALHO, A INVESTIGAÇÃO E A SOCIEDADE EM GERAL

Os sistemas europeus de educação e de formação conseguiram
grandes avanços na última década, mas estão ainda fechados
sobre si próprios em demasiados aspectos. É necessária uma
maior colaboração com um amplo conjunto de intervenientes
do sector empresarial, da investigação e da sociedade em geral,
incluindo os parceiros sociais: as instituições de educação e de
formação precisam dessa colaboração para poderem converter-

se em organizações de aprendizagem, para estarem abertas às
transformações, contributos, ideias e capacidades do exterior e
para continuarem a ser pertinentes na vida das pessoas ao
serviço das quais se encontram. Tal permitirá a essas instituições incentivar o espı́rito empresarial e de iniciativa de que
os estudantes e formandos necessitam. Devemos assegurar que
todos aqueles que, na sociedade, se interessam pela educação e
pela formação possam prestar o seu contributo, e garantir que
as instituições de educação e de formação estejam abertas e
aptas a receber as contribuições intelectuais e práticas que o
mundo exterior prestar.

A. Questões-chave
1.

Promover uma estreita cooperação entre os sistemas de educação e de formação, e a sociedade
em geral

2.

Estabelecer parcerias entre todos os tipos de instituições de educação e de formação, empresas
e organismos de investigação, para seu benefı́cio mútuo (1)

3.

Promover a intervenção das instâncias competentes no desenvolvimento da formação,
nomeadamente da formação inicial, e da aprendizagem no local de trabalho

(1) Ver ponto 26, terceiro travessão, das Conclusões de Lisboa.
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B.

Organização do seguimento

—

a)

Inı́cio: entre o segundo semestre de 2002 e o final de
2003 (3.a fase).

—

b)

Indicadores para a medição dos progressos realizados (lista
indicativa, sujeita a eventual revisão):
—

c)

percentagem de estudantes e formandos em formação inicial que beneficiam de educação em
alternância.

Temas para trocas de experiências, boas práticas e, eventualmente, análise pelos pares (lista indicativa):
—

participação dos pais na vida escolar e, de um modo
geral, na aprendizagem dos filhos,

—

participação dos poderes locais na vida escolar,

—

colaboração entre escolas e organizações locais,

—

colaboração entre instituições de educação e de
formação e empresas, nomeadamente no que diz
respeito a colocações e oportunidades de formação,

14.6.2002

participação de professores em acções de formação
organizadas e levadas a cabo em cooperação com as
empresas,
estudos descritivos sobre os métodos utilizados
pelas instituições de educação e de formação para
atrair e implicar as pessoas actualmente fora dos
sistemas de educação e de formação.

OBJECTIVO 3.2 — DESENVOLVER O ESPÍRITO EMPRESARIAL

A educação e a formação devem fazer com que se compreenda
o valor do espı́rito empresarial, designadamente fornecendo
modelos de empresas bem sucedidas, o valor da assunção de
riscos e a necessidade de todos possuı́rem espı́rito de iniciativa.
As transformações sociais e económicas que resultarão da
sociedade do conhecimento e a actual tendência para uma
economia baseada nos serviço, darão oportunidade a milhões
de pessoas para criarem as suas próprias empresas, e isto deve
ser visto pelos estudantes como uma opção de carreira viável.
Nos últimos anos vimos como é importante desenvolver novas
formas de empresas, frequentemente baseadas nas necessidades
das comunidades locais. Desenvolver o espı́rito empresarial é
importante para os indivı́duos, para a economia e para a
sociedade em geral.
Promover acções de educação na área do espı́rito empresarial e
do auto-emprego é também um dos objectivos das Orientações
para o Emprego para 2001 (n.o 9).

A. Questões-chave
1.

Promover o espı́rito de iniciativa e a criatividade em todo o sistema de educação e de formação
por forma a desenvolver o espı́rito empresarial

2.

Facilitar a aquisição das competências necessárias para criar e gerir uma empresa

B.

Organização do seguimento

—

promoção das actividades profissionais por conta
própria,

a)

Inı́cio: entre o segundo semestre de 2002 e o final de
2003 (3.a fase).

—

ensino de competências empresariais em vários
nı́veis do sistema educativo.

b)

Indicadores para a medição dos progressos realizados (lista
indicativa, sujeita a eventual revisão):
—

—

c)

percentagem de trabalhadores por conta própria nos
diversos sectores da economia do conhecimento
(especialmente no escalão etário dos 25 aos
35 anos),
percentagem de instituições de educação e de formação que proporcionam aconselhamento e orientação para a criação de empresas.

Temas para trocas de experiências, boas práticas e, eventualmente, análise pelos pares (lista indicativa):
—

avaliação qualitativa dos jovens diplomados que
criam empresas, por sector económico; viabilidade
dessas empresas,

OBJECTIVO 3.3 — MELHORAR A APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS
ESTRANGEIRAS

A diversidade da Europa está patente, acima de tudo, nos seus
idiomas. Mas, se quisermos tirar partido dessa diversidade,
devemos poder comunicar uns com os outros. O conhecimento de lı́nguas estrangeiras faz parte das competências
essenciais de que a Europa da sociedade do conhecimento
necessita. Regra geral, todos os cidadãos deveriam saber falar
duas lı́nguas estrangeiras. É necessário melhorar a aprendizagem destas lı́nguas, inclusivamente, quando adequado, em
idades precoces e, com esse fim, importa melhorar os métodos
de ensino de lı́nguas estrangeiras e aumentar os contactos
entre os professores e alunos e as lı́nguas com que trabalham.
A formação dos professores de lı́nguas é, assim, fundamental
para a realização deste objectivo.
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A Comunidade tem vindo a promover insistentemente, desde
1995, os objectivos de aprendizagem de outras lı́nguas para
além da lı́ngua materna (Resoluções do Conselho de 31 de
Março de 1995 e 14 de Fevereiro de 2002, assim como a
recomendação relativa à mobilidade, de 10 de Julho de
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2001). Uma das formas de atingir os objectivos definidos na
recomendação e nas resoluções seria reduzir significativamente
o número de cidadãos com mais de 15 anos que só falam a
sua própria lı́ngua.

A. Questões-chave
1.

Incentivar todas as pessoas a aprender duas ou mais lı́nguas, se necessário, além da(s) lı́ngua(s)
materna(s), e sensibilizá-las para a importância de aprender lı́nguas estrangeiras em todas as
idades

2.

Incentivar as instituições de educação e de formação a utilizar métodos de ensino e de
formação eficazes e a motivar os seus alunos para o prosseguimento da aprendizagem de
lı́nguas em fases posteriores da vida

B.

Organização do seguimento

a)

Inı́cio: entre o segundo semestre de 2002 e o final de
2003 (3.a fase).

b)

Indicadores para a medição dos progressos realizados (lista
indicativa sujeita a eventual revisão):
O Conselho e a Comissão registam que não existem
dados fiáveis sobre as competências linguı́sticas dos
jovens, sendo portanto necessário proceder a estudos
para obter essa informação. Entretanto, será adoptada a
seguinte lista indicativa:

c)

—

percentagem de alunos dos diversos graus de ensino
que dominam duas lı́nguas estrangeiras (1),

—

percentagem de professores de lı́nguas estrangeiras
que tenham participado numa formação inicial ou
em cursos de formação contı́nua com um elemento
de mobilidade que lhes tenha proporcionado um
contacto directo com a lı́ngua/cultura que ensinam.

Temas para trocas de experiências, boas práticas e, eventualmente, análise pelos pares (lista indicativa):

OBJECTIVO 3.4 — INCREMENTAR A MOBILIDADE E OS INTERCÂMBIOS

A mobilidade contribui para a criação de um sentimento de
pertença à Europa, para o desenvolvimento de uma consciência
europeia e para a emergência de uma cidadania europeia.
Permite aos jovens aumentar as suas competências pessoais e
a sua empregabilidade, e oferece aos formadores a possibilidade
de enriquecerem as suas experiências e de reforçarem as suas
competências. Perante uma Europa cada vez mais complexa,
devemos utilizar com a máxima eficácia todos os meios
disponı́veis para facilitar e promover a mobilidade, por forma
a permitir aos cidadãos, e sobretudo aos jovens, identificar-se
com a Europa. A mobilidade na educação e na formação,
incluindo a formação em investigação a nı́vel pré-doutoramento, desempenha também o seu papel na criação de um
espaço europeu da educação e da formação e pode contribuir
para a concretização do Espaço Europeu da Investigação.
Neste domı́nio a União Europeia dispõe já de um sólido
acervo. Os programas Sócrates, Leonardo da Vinci e Juventude,
e o apoio à mobilidade dos investigadores, contam-se entre os
domı́nios em que as acções da União são preeminentes a
nı́vel mundial, embora essa experiência concreta nos mostre
também que não foram ainda exploradas todas as potencialidades da mobilidade, enquanto instrumento, para apoiar o
objectivo de Lisboa.

—

métodos e modalidades de organização do ensino
das lı́nguas,

—

aprendizagem precoce de lı́nguas,

—

maneiras de promover a aprendizagem de lı́nguas
estrangeiras.

Muitas outras iniciativas comunitárias, como o plano de acção
em matéria de mobilidade aprovado pelo Conselho Europeu
de Nice, a recomendação do Parlamento Europeu e do
Conselho sobre o mesmo tema, a criação, apoiada pelo
Conselho Europeu de Estocolmo, do grupo de trabalho sobre
os novos mercados de trabalho europeus, são testemunho da
importância da mobilidade e do reconhecimento polı́tico
dessa importância. Estas acções serão executadas em estreita
coordenação com as iniciativas de mobilidade no domı́nio do
Espaço Europeu da Investigação.

(1) Como por exemplo, o nı́vel B2 do Quadro Europeu Comum de
Referência do Conselho da Europa.

As conclusões do Conselho Europeu de Lisboa definem
objectivos especı́ficos [a mobilidade dos investigadores (n.o 13),
a mobilidade dos estudantes, dos docentes, dos formadores e
dos investigadores (n.o 26)].
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A. Questões-chave
1.

Proporcionar o mais amplo acesso possı́vel à mobilidade, tanto por parte dos indivı́duos como
por parte das instituições de educação e de formação, incluindo as que servem uma população
mais desfavorecida, e reduzir os obstáculos que continuam a dificultar a mobilidade

2.

Avaliar o volume, as tendências e as taxas de participação, bem como os aspectos qualitativos
dos fluxos de mobilidade em toda a Europa

3.

Facilitar a validação e o reconhecimento das competências adquiridas durante a mobilidade

4.

Promover a nı́vel mundial a presença e o reconhecimento da educação e da formação
europeias, assim como o seu interesse para estudantes, académicos e investigadores originários
de outras partes do mundo

B.

Organização do seguimento

a)

Inı́cio: durante o ano de 2002 (2.a fase).

b)

Indicadores para a medição dos progressos realizados (lista
indicativa sujeita a eventual revisão):
—

proporção de estudantes e de formandos nacionais
que efectuam parte dos seus estudos num outro paı́s
da UE ou num paı́s terceiro,

—

proporção de docentes, investigadores e académicos
provenientes de outros paı́ses da UE que trabalham
nos diversos nı́veis de ensino,

—

aplicação do sistema europeu de transferência de
créditos (ECTS) na formação profissional,

—

criação de um «suplemento ao certificado» de formação profissional (semelhante ao suplemento ao
diploma do ensino superior),

—

possibilidade de transferência das bolsas de estudos
nacionais para perı́odos de estudo e de formação no
estrangeiro.

OBJECTIVO 3.5 — REFORÇAR A COOPERAÇÃO EUROPEIA

—

c)

número e distribuição dos estudantes e formandos
da UE e de fora da UE nos sistemas de educação e de
formação.

Temas para tocas de experiências, boas práticas e, eventualmente, análise pelos pares (lista indicativa):
—

financiamento, participação e distribuição geográfica dos programas de intercâmbio nacionais e da
UE,

—

benefı́cios sociais, nomeadamente nos transportes
públicos, museus, etc., concedidos às pessoas
durante o perı́odo de mobilidade,

—

avaliação dos resultados e desenvolvimento do Europass,

—

informação sobre as possibilidades e as condições
de mobilidade a nı́vel da UE e dos Estados-Membros,

Na nova sociedade europeia do conhecimento, todos os
cidadãos devem poder aprender e trabalhar em toda a Europa
e utilizar plenamente as suas qualificações onde quer que se
encontrem. No domı́nio do ensino superior, em especial, os
obstáculos à mobilidade e ao reconhecimento das qualificações
estão já a ser removidos, quer através de instrumentos
comunitários (como o sistema europeu de transferência de
créditos académicos — ECTS — ou as parcerias entre universidades no âmbito do programa Sócrates), quer através do
Processo de Bolonha. Todavia, em vários outros domı́nios
ainda há muito a fazer. É, pois, necessário incentivar as
universidades e as autoridades responsáveis pela educação a
criar sistemas de qualificações compatı́veis em toda a Europa e
a chegar a acordo sobre os nı́veis mı́nimos de qualidade
necessários para a acreditação das competências. Importa
renovar e reforçar as polı́ticas em matéria de transparência e
reconhecimento das qualificações. Importa igualmente apoiar
o desenvolvimento conjunto de cursos e qualificações à escala
europeia, bem como dos sistemas europeus de acreditação que
serão necessários para que as nossas instituições de educação
e de formação sejam reconhecidas a nı́vel mundial como
centros de excelência.
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A. Questões-chave
1.

Aumentar a eficácia e a rapidez dos processos de reconhecimento mútuo para efeitos de
continuação dos estudos, de formação e de emprego em toda a Europa

2.

Promover a cooperação entre os organismos e autoridades responsáveis, tendo em vista uma
maior compatibilidade da garantia da qualidade e da acreditação

3.

Promover a transparência das informações sobre as oportunidades e as estruturas de educação
e de formação, tendo em vista a criação de um espaço europeu aberto de educação

4.

Promover a dimensão europeia na educação e na formação

B.

Organização do seguimento

a)

Inı́cio: durante o ano de 2002 (2.a fase).

b)

Indicadores para a medição dos progressos realizados (lista
indicativa sujeita a eventual revisão):
—

—

proporção de estudantes do ensino superior de nı́vel
pré e pós-graduado, bem como de investigadores,
que prosseguem os estudos noutro Estado da UE ou
num paı́s terceiro,
percentagem de estudantes do ensino superior que
obtêm diplomas conjuntos na Europa,

—

c)

percentagem de estudantes e formandos no âmbito
do ECTS e do Europass e/ou que obtêm um suplemento ao diploma ou ao certificado.

Temas para trocas de experiências, boas práticas e, eventualmente, análise pelos pares (lista indicativa):
—

promoção da acreditação no ensino superior,

—

promoção de cursos e diplomas conjuntos na
Europa que sejam reconhecidos internacionalmente;
promoção de iniciativas pertinentes de marketing,

—

integração da dimensão europeia na educação e na
formação.
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CALENDÁRIO DOS TRABALHOS DE SEGUIMENTO DOS OBJECTIVOS

Fase 1 (inı́cio: segundo semestre de 2001)
Objectivo 1.2

— Desenvolver as competências necessárias à sociedade do conhecimento

Objectivo 1.3

— Assegurar que todos possam ter acesso às TIC

Objectivo 1.4

— Aumentar o número de pessoas que fazem cursos técnicos e cientı́ficos

Fase 2 (inı́cio: durante o ano de 2002)
Objectivo 1.1

— Melhorar a educação e a formação dos docentes e dos formadores

Objectivo 1.5

— Optimizar a utilização dos recursos

Objectivo 2.3

— Apoiar a cidadania activa, a igualdade de oportunidades e a coesão social

Objectivo 3.4

— Incrementar a mobilidade e os intercâmbios

Objectivo 3.5

— Reforçar a cooperação europeia

Fase 3 (inı́cio: entre o segundo semestre de 2002 e o final de 2003)
Objectivo 2.1

— Ambiente aberto de aprendizagem

Objectivo 2.2

— Tornar a aprendizagem mais atractiva

Objectivo 3.1
geral

— Reforçar as ligações com o mundo do trabalho, a investigação e a sociedade em

Objectivo 3.2

— Desenvolver o espı́rito empresarial

Objectivo 3.3

— Melhorar a aprendizagem de lı́nguas estrangeiras

Até ao final de 2002, estarão disponı́veis os primeiros resultados relativos aos indicadores e, nos casos
adequados, critérios de referência para a fase 1. Os primeiros resultados para a fase 2 estarão disponı́veis
em meados de 2003 e, para a fase 3, até ao final de 2003.
Prevê-se que os resultados do intercâmbio de experiências relativamente à fase 1 estejam disponı́veis até
ao final de 2003. Além disso, serão efectuadas avaliações pelos pares, de acordo com os pedidos dos
Estados-Membros.
O Conselho e a Comissão apresentarão conjuntamente ao Conselho Europeu da Primavera de 2004 um
relatório intercalar sobre a execução do plano de trabalho.
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Quadro
Modelo a utilizar para o seguimento dos indicadores quantitativos de apoio à implementação dos objectivos,
utilizando o método aberto de coordenação

Nı́veis actuais

Média (UE)

Média das
três melhores prestações (UE)

Progresso

EUA e
Japão

2004

2010

Marcos de referência
(benchmarks) (se
exequı́vel)/Critérios
de referência (1)

para 2004

para 2010

Indicador
Indicador
Indicador

(1) Com base nos indicadores seleccionados para cada objectivo, o relatório intercalar previsto para 2004 e o relatório final previsto
para 2010 deverão incluir uma avaliação dos progressos alcançados. Nos casos em que tal seja exequı́vel, o Conselho poderá
estabelecer, por consenso no âmbito dos artigos 149.o e 150.o do Tratado CE, critérios de referência (benchmarks) europeus.
Além disso, os critérios de referência para 2004 e 2010 serão comunicados pelos Estados-Membros numa base voluntária. Este
processo de implementação exigirá que estejam disponı́veis dados estatı́sticos nacionais de acordo com os indicadores
seleccionados.
Fonte: ...
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DADOS ESTATÍSTICOS
OBJECTIVO 1.2 — DESENVOLVER AS COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS À SOCIEDADE DO
CONHECIMENTO

Nı́veis actuais
Média UE (1)

Média das três
melhores prestações na UE

EUA

Japão

Numeracia/matemática (resultados)

494

536

493

557

Literacia (resultados)

498

535

504

522

(1) Não incluindo NL — média de 14 Estados-Membros.
Fonte: PISA, OCDE, 2001

OBJECTIVO 1.4 — AUMENTAR O NÚMERO DE PESSOAS QUE FAZEM CURSOS TÉCNICOS E
CIENTÍFICOS
Número de diplomados em percentagem do número total (2000 para a maioria dos paı́ses)

Nı́veis actuais
Média UE

Média das três
melhores prestações na UE

EUA

Japão

Ciências Naturais

5,1 %

8,3 %

—

—

Matemática e Informática

3,8 %

7,3 %

—

—

Engenharia, Manufactura e Construção

14,3 %

20,1 %

—

—

Notas:
GR:
L:
A:
NL:

Não contabilizado.
Não dispõe de um sistema educativo completo. As Ciências Naturais abrangem também as Ciências e a Matemática.
Não inclui o ensino superior profissionalizante (CITE 5B).
Não inclui os nı́veis de doutoramento (CITE 6).

Fonte: Eurostat, colectânea de dados UOE 2000 — dados provisórios.
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OBJECTIVO 1.5 — OPTIMIZAR A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
Despesa pública no sector educativo em percentagem do PIB (1)

Nı́veis actuais
Média UE (1)
(1999)

Média das três
melhores prestações na UE
(1999)

EUA
(1998)

Japão
(1998)

5,0 %

7,3 %

5,0 %

3,5 %

(1) Com base no indicador estrutural (http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-product/EN?catalogue=Eurostat&product=1-ir010-EN&mode=download).
Notas:
F:
Os números referentes à despesa no sector educativo não abrangem os DOM (Departamentos Ultramarinos).
UK:
Estimativas, baseadas em dados referentes aos exercı́cios orçamentais do Reino Unido, que vão de 1 de Abril a 31 de Março.
L:
Não contabilizado.

OBJECTIVO 2.2 — TORNAR A APRENDIZAGEM MAIS ATRACTIVA

Nı́veis actuais
Média UE

Média das três
melhores prestações na UE

EUA

Japão

Proporção de estudantes inscritos no ensino
superior (CITE 5, 6) em percentagem do total
de estudantes dos 2.o e 3.o ciclos da educação
básica e do ensino secundário e superior,
1999/2000 (a)

15 %

20,8 %

—

—

Percentagem da população sem qualificações
do nı́vel do ensino secundário — escalão
etário 25-34, 2000 (b) (1)

25,9 %

12,1 %

—

—

(1) IRL: não contabilizado. UK: os estudantes com o GCSE (General Certificate of Secondary Education) são considerados como
possuindo qualificações do nı́vel superior do ensino secundário.
Fonte:
a) Eurostat, UOE.
b) IFT.
Cálculo:
a) Estudantes CITE 5, 6/número total de estudantes.
b) (Inquiridos de 25-34 anos com qualificações ≤ CITE 2)/Número total de inquiridos com 25-34 anos.
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OBJECTIVO 2.3 — APOIAR A CIDADANIA ACTIVA, A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E A
COESÃO SOCIAL
Nı́veis actuais
Média UE

Média das três
melhores prestações na UE

17,8 %

7,8 % (1)

Proporção da população com 18-24 anos
que apenas frequentou a educação básica e
que não participa em acções de educação e
formação (2000) (1)

EUA

Japão

(1) IRL: não contabilizada. UK: os estudantes com o GCSE (General Certificate of Secondary Education) são considerados como
possuindo qualificações do nı́vel superior do ensino secundário.
Fonte: IFT (Indicador estrutural: abandono escolar precoce).
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impostas aos transportadores que encaminhem para
o território dos Estados-Membros nacionais de paı́ses
terceiros que não possuam a documentação necessária
para aı́ serem admitidos puseram de novo em destaque o
interesse comum pela luta contra a imigração clandestina,
a necessidade de cooperação e a determinação no combate às redes.

I. INTRODUÇÃO

1.

2.

O Conselho Europeu de Laeken de 14 e 15 de Dezembro
de 2001 reafirmou o seu compromisso no que se refere
às orientações polı́ticas e aos objectivos definidos em
Tampere sobre a criação de um espaço de liberdade, de
segurança e de justiça na União Europeia, e considerou
que o objectivo de alcançar nesse espaço uma verdadeira
polı́tica comum de asilo e de imigração pressupõe a
introdução de diversos instrumentos, nomeadamente a
integração da polı́tica dos fluxos migratórios na polı́tica
externa da União Europeia. Nessa medida, solicitou o
desenvolvimento de um plano de acção baseado na
comunicação da Comissão relativa à imigração clandestina e ao tráfico de seres humanos.
A prevenção da imigração clandestina e a luta contra este
fenómeno constituem os elementos essenciais da polı́tica
comum e global da União Europeia em matéria de asilo e
de imigração. A entrada em vigor do Tratado de Amesterdão introduziu novas competências, com a inclusão do
novo tı́tulo IV no Tratado que institui a Comunidade
Europeia. Enquanto o artigo 62.o desse Tratado constitui
a base jurı́dica da regulamentação relativa aos controlos
nas fronteiras e à polı́tica de vistos, o n.o 3 do artigo 63.o
evoca explicitamente as medidas relativas à imigração
clandestina e à residência ilegal, incluindo o repatriamento de residentes em situação ilegal. Além disso, dado
que a imigração clandestina é, na maior parte dos casos,
facilitada por redes de criminalidade organizada que
operam a nı́vel internacional, as disposições pertinentes
do tı́tulo VI do Tratado da União Europeia relativas
à cooperação policial e judiciária em matéria penal
(artigos 29.o, 30.o e 31.o do Tratado da União Europeia)
também são aplicáveis.

3.

O Plano de Acção de Viena do Conselho e da Comissão
sobre a melhor forma de aplicar as disposições do Tratado
de Amesterdão relativas à criação de um espaço de
liberdade, de segurança e de justiça, de Dezembro de
1998, já precisava que, paralelamente à prioridade que
deveria ser atribuı́da ao controlo dos fluxos migratórios,
era necessário apresentar rapidamente propostas práticas
para combater a imigração clandestina de forma mais
eficaz.

4.

Além disso, o Conselho Europeu de Tampere de Outubro
de 1999 sublinhou nas suas conclusões a necessidade de
uma gestão mais eficaz dos fluxos migratórios em todas
as etapas e de tratar o problema da imigração clandestina
na sua fonte. Por outro lado, o Conselho Europeu
solicitou uma cooperação mais estreita entre os Estados-Membros e confirmou que os novos Estados-Membros
deveriam aceitar na sua totalidade o acervo pertinente,
incluindo as disposições definidas no âmbito da cooperação de Schengen. O acordo a que o Conselho chegou
sobre a directiva relativa à definição do auxı́lio à entrada,
à circulação e à permanência irregulares e sobre a decisãoquadro de acompanhamento relativa ao reforço do
quadro penal para prevenir o auxı́lio à entrada, à circulação e à permanência irregulares, bem como sobre a
directiva relativa à harmonização das sanções pecuniárias
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5.

A Comissão consolidou um primeiro conjunto de objectivos para reforçar a luta contra a imigração clandestina no
Painel de avaliação dos progressos realizados na criação
de um espaço de liberdade, segurança e justiça na União
Europeia. Para além das melhorias a nı́vel do intercâmbio
de informações e de estatı́sticas, é referido o reforço da
luta contra o tráfico de seres humanos e a exploração
económica dos imigrantes, bem como a cooperação com
os paı́ses de origem e a definição de uma polı́tica comum
coerente em matéria de readmissão e de regresso.

6.

Assim, em 15 de Novembro de 2001, a Comissão
aprovou a Comunicação ao Conselho e ao Parlamento
Europeu relativa a uma polı́tica comum em matéria de
imigração clandestina, na qual se convida o Conselho da
União Europeia a aprovar, o mais rapidamente possı́vel,
um plano de acção para prevenir e combater a imigração
clandestina, indicando quais as acções que devem ser
elaboradas prioritariamente.

A. Dimensão do fenómeno
7.

A imigração clandestina apresenta facetas múltiplas no
que se refere às pessoas implicadas e às formas que
seguiram para entrar e residir ilegalmente na UE. Em
primeiro lugar, temos as pessoas que entraram ilegalmente no território de um Estado-Membro transpondo a
fronteira de forma ilegal ou através de um posto fronteiriço, mas utilizando documentos falsos ou falsificados.
Com frequência, estas entradas ilegais ocorrem de modo
individual ou independente. Todavia, as entradas ilegais
são cada vez mais organizadas por intermediários, que
fornecem transporte, alojamento temporário, documentos de viagem, informações, vigilância ou outros serviços
de apoio desde os paı́ses de origem, passando pelos paı́ses
de trânsito, até ao paı́s de destino. O preço dos serviços
dos intermediários é muito elevado, de modo que muitos
imigrantes clandestinos têm de lhes pagar uma grande
parte ou mesmo todas as suas economias. Nos casos em
que os imigrantes clandestinos não podem pagar, tornam-se frequentemente vı́timas dos passadores, que os exploram para obterem o «reembolso» das despesas da viagem.

8.

Existe também um número elevado de pessoas que
residem clandestinamente na União Europeia e que
entraram com um visto ou uma autorização de residência
válidos, mas permaneceram mais tempo do que a autorização permitia. Outras entram simplesmente com documentos de viagem válidos, quando a sua nacionalidade os
isenta da obrigação de visto para uma estada de curta
duração. No entanto, esta residência legal torna-se ilegal
a partir do momento em que a pessoa em causa inicia
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uma actividade independente ou assalariada não coberta
pela isenção de visto ou pelo visto obtido. Em muitos
casos, pessoas que possuem uma autorização de residência e de trabalho válida permanecem simplesmente mais
tempo do que o legalmente autorizado ou violam de
outra forma a regulamentação relativa à residência.
9.

Devido à natureza do fenómeno, não é possı́vel avaliar a
percentagem exacta de cada uma das categorias de
residentes em situação ilegal. Contudo, parece óbvio que
cada categoria representa uma parte significativa da
imigração clandestina em termos globais e que qualquer
acção futura deverá portanto visar cada uma destas
categorias. No entanto, para garantir a eficácia desta
acção, é necessária uma análise mais aprofundada do
fenómeno, por forma a poder determinar melhor os
instrumentos adaptados às várias categorias de residentes
ilegais e formas de residência ilegal.

10. Por conseguinte, devem ser incentivados os esforços no
sentido de analisar as formas de residência ilegal na União
Europeia, a fim de ajustar melhor as futuras medidas aos
verdadeiros problemas que devem ser tratados para
prevenir e lutar eficazmente contra a imigração clandestina.

B.

C.

C 142/25

Relação com paı́ses terceiros

13. Os esforços de gestão dos movimentos migratórios não
podem ser plenamente eficazes se não forem implementadas medidas no inı́cio da cadeia da migração, através da
promoção da paz, da estabilidade polı́tica, dos direitos do
Homem, dos princı́pios democráticos, bem como de um
desenvolvimento económico, social e ambiental sustentável nos paı́ses de origem. Com esta finalidade, convém
integrar as questões da imigração nas parcerias existentes,
que constituem o quadro geral das nossas relações com
os paı́ses terceiros.

14. No contexto do alargamento, os paı́ses candidatos devem
adoptar na sua legislação e práticas internas o acervo
comunitário existente em matéria de luta contra a
imigração clandestina. Isto pressupõe igualmente a transposição integral do acervo de Schengen, tal como previsto
no artigo 8.o do Protocolo de Schengen. Os paı́ses
candidatos devem também elaborar planos de acção
nacionais pormenorizados relativos à implementação
deste acervo.

Obrigações internacionais e direitos do Homem

11. As medidas relativas à luta contra a imigração clandestina
devem encontrar o justo equilı́brio entre o direito de
decidir se convém ou não admitir no território nacionais
de paı́ses terceiros e a obrigação de proteger as pessoas
que necessitam verdadeiramente de protecção internacional. Devem, nomeadamente, respeitar as obrigações de
protecção decorrentes da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, designadamente o seu artigo 3.o, e
da Convenção de Genebra relativa ao Estatuto dos
Refugiados, designadamente os seus artigos 33.o e 31.o
Este último estabelece que «os Estados contratantes não
aplicarão sanções penais, devido a entrada ou estada
irregulares, aos refugiados que, chegando directamente
do território onde a sua vida ou liberdade estavam
ameaçadas no sentido previsto pelo artigo 1.o, entrem ou
se encontrem nos seus territórios sem autorização, desde
que se apresentem sem demora às autoridades e lhes
exponham razões consideradas válidas para a sua entrada
ou presença irregulares».
12. Na medida em que impede um recurso abusivo ao sistema
de asilo, uma acção eficaz contra a imigração clandestina
desempenha um papel essencial se se pretender obter a
adesão do público à admissão de refugiados por motivos
humanitários. No entanto, a luta contra a imigração
clandestina deve ser conduzida de forma equilibrada. Por
conseguinte, os Estados-Membros deverão explorar a
possibilidade de oferecer um acesso rápido à protecção,
por forma a que os refugiados não necessitem de
recorrer à imigração clandestina ou aos passadores.
Independentemente das medidas postas em prática para
lutar contra a imigração clandestina, devem ser respeitadas as necessidades especı́ficas de grupos potencialmente
vulneráveis, como os menores e as mulheres.

15. Deverá também avançar-se na cooperação com os paı́ses
de trânsito. Os passadores utilizam vários modos de
transporte e diferentes itinerários para as suas actividades
ilegais. Dado que geralmente não existem ligações directas
a partir dos principais paı́ses de origem, a norma
consiste em transitar por paı́ses terceiros. Os imigrantes
clandestinos tiram partido das lacunas a nı́vel dos controlos nas fronteiras e de outras deficiências das medidas de
controlo. Alguns paı́ses de trânsito mostram uma certa
relutância em combater de forma adequada os fluxos
migratórios ilegais, para não se tornarem por sua vez
paı́ses de destino. Por conseguinte, é necessário estabelecer um diálogo com os paı́ses de trânsito, por forma a
apoiar os seus esforços para tratar o problema.

16. A União Europeia e os seus Estados-Membros deverão
continuar a participar activamente noutras instâncias
internacionais e a celebrar acordos multilaterais sobre
esta questão. O reforço da cooperação internacional
poderá igualmente facilitar e promover a cooperação dos
paı́ses terceiros e outras acções destinadas a lutar contra
a imigração clandestina. Nomeadamente, quando são
aplicadas medidas sobre imigração clandestina em paı́ses
terceiros, a experiência de organizações internacionais,
como, por exemplo, o ACNUR, podem revelar-se muito
úteis em vários aspectos. Em primeiro lugar, estas organizações poderiam confirmar que as medidas em causa
respeitam plenamente as necessidades de protecção justificadas. Em segundo lugar, o facto de utilizar infra-estruturas existentes em vez de criar novas infra-estruturas permitiria obter efeitos de sinergia. Por último, tal
participação poderia conduzir a uma melhor compreensão mútua entre os vários intervenientes.
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D. Aplicação das regras existentes
17. Obviamente, existe já em todos os Estados-Membros da
União Europeia um quadro jurı́dico em matéria de luta
contra a imigração clandestina, bem como regulamentação relativa à emissão de vistos, aos controlos nas
fronteiras, à entrada e permanência ilegais, à introdução
clandestina de migrantes, ao tráfico de seres humanos, ao
emprego ilegal e à responsabilidade das transportadoras.
Alguns princı́pios comuns relativos a estas questões
foram expostos em várias recomendações ao abrigo do
regime do Tratado da União Europeia. Além disso, e
muito mais importante, no âmbito de Schengen foi
estabelecido um grande número de regras vinculativas. A
este respeito, há que destacar a importância da avaliação
do acervo de Schengen.
18. Não faz qualquer sentido introduzir novas regras ou
harmonizar as regras a nı́vel da União Europeia se a
aplicação das regras já existentes não for assegurada
através de recursos suficientes e, sobretudo, com a
determinação necessária. Os esforços comuns estão condenados ao fracasso se os serviços e as práticas dos
Estados-Membros não respeitarem as regras adoptadas
em comum, por exemplo em matéria de emissão de
vistos e de controlos nas fronteiras comuns. Quer sejam
paı́ses de trânsito, quer de destino, os Estados-Membros
devem, por conseguinte, trabalhar intensamente no sentido de alcançar uma verdadeira parceria baseada na
confiança mútua na aplicação, por cada um deles, das
disposições regulamentares.
19. A criação de um espaço de liberdade, de segurança e de
justiça exige que todos os Estados-Membros apliquem
efectivamente regras comuns. A força do sistema de
segurança comum mede-se pelo seu ponto mais fraco.
Por conseguinte, é crucial atribuir a maior prioridade à
boa aplicação das regras existentes.
20. Em todo o caso, o plano de acção deverá ser desenvolvido
tendo em conta o conteúdo do direito comunitário
aplicável.

E. Sanções
21. As actividades ilegais, que estão regularmente ligadas aos
fluxos migratórios irregulares, constituem uma grande
fonte de inquietude em todos os Estados-Membros. O
tráfico e a introdução clandestina de seres humanos,
nomeadamente, são consideradas actividades totalmente
inaceitáveis que exigem a adopção de disposições penais
adequadas. A nı́vel da UE, nenhum Estado-Membro
deveria ser considerado por eventuais criminosos como
um espaço para a prática de actos ilı́citos. Deste modo,
seria possı́vel reforçar a justiça na União Europeia e dar
um sinal inequı́voco de que os Estados-Membros estão
empenhados em aplicar sanções severas. Na sua conclusão n.o 23, o Conselho Europeu de Tampere insistiu, por
conseguinte, na adopção de legislação que preveja sanções
severas contra os crimes graves e, no n.o 45 das conclu-
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sões de Laeken, o Conselho referiu que há que prosseguir
os esforços tendentes a superar as dificuldades ligadas à
diferença de sistemas jurı́dicos, no âmbito do reforço do
espaço de liberdade, de segurança e de justiça.
22. A Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade
Organizada Transnacional, aprovada em Palermo em 12
a 15 de Dezembro de 2000, e os seus dois protocolos
anexos relativos à luta contra o tráfico de pessoas e ao
tráfico de migrantes constituem actualmente a base para
um reconhecimento global do problema e para uma
abordagem comparável para o resolver. Por conseguinte,
é fundamental assegurar uma ratificação rápida destes
instrumentos, bem como uma implementação coordenada das suas disposições a nı́vel da União Europeia.

II. MEDIDAS E ACÇÕES

A. Polı́tica em matéria de vistos
23. Nos termos do artigo 61.o do Tratado que institui a
Comunidade Europeia, a polı́tica em matéria de vistos
constitui uma medida de acompanhamento directamente
relacionada com a livre circulação de pessoas no que diz
respeito aos controlos nas fronteiras externas. Ao mesmo
tempo que facilita a livre circulação de pessoas, a
polı́tica em matéria de vistos pode também contribuir
significativamente para a prevenção da imigração clandestina e coadjuvar na luta contra o terrorismo. No entanto,
a polı́tica de vistos, por si só, não pode combater a
imigração clandestina, por exemplo quando se trata de
nacionais de paı́ses terceiros que entram legalmente na
UE mas permanecem mais tempo do que o autorizado.
24. A adopção do regulamento do Conselho que fixa a lista
dos paı́ses terceiros cujos nacionais estão sujeitos à
obrigação de visto para transporem as fronteiras externas
e a lista dos paı́ses terceiros cujos nacionais estão isentos
dessa obrigação constitui um passo suplementar para o
desenvolvimento de uma polı́tica de vistos harmonizada
e um instrumento para prevenir a entrada de pessoas não
autorizadas no território dos Estados-Membros.
25. Dada a constante evolução dos fluxos migratórios, estas
listas deverão ser reavaliadas anualmente, sem prejuı́zo
dos mecanismos ordinários de revisão previstos no
regulamento.
I.

Regras uniformes em matéria de vistos e de segurança

26. As questões relativas à segurança e à identificação foram
abordadas através da utilização de documentos seguros,
que deverão permitir identificar claramente a pessoa em
causa. Além disso, os documentos de viagem destinam-se a provar que o seu titular está autorizado a exercer
certos direitos. Desde que os documentos de viagem
existem, têm sido objecto de falsificação e de uso
fraudulento por razões óbvias. Por conseguinte, os Estados tentam continuamente aumentar o grau de segurança
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destes documentos. Um exemplo de cooperação com
muito êxito no domı́nio da segurança dos documentos é a
evolução do visto autocolante UE/Schengen. Estabelecido
com base no Regulamento (CE) n.o 1683/95 do Conselho,
de 29 de Maio de 1995, que estabelece um modelo-tipo
de visto, tornou-se um documento que obedece a normas
muito exigentes, eficaz contra a falsificação ou as tentativas de falsificação. Os paı́ses terceiros deverão igualmente
ser encorajados e mesmo ajudados a reforçar os seus
esforços para tornar os seus documentos de viagem mais
seguros.
27. Por conseguinte, devem ser adoptadas medidas destinadas
a melhorar a segurança da utilização dos vistos e das
autorizações de residência com base nas novas tecnologias. Em particular, será tida em conta a possibilidade de
incluir nos vistos e, se for caso disso, nas autorizações de
residência, não só a fotografia do requerente mas também
os seus dados biométricos.
II.

Criação de estruturas administrativas comuns

28. A conclusão n.o 22 do Conselho de Tampere sublinhou
que «deverá continuar a desenvolver-se uma polı́tica
comum activa em matéria de vistos e documentos falsos,
que compreenderá uma cooperação mais estreita entre as
missões diplomáticas da UE em paı́ses terceiros e, se
necessário, a criação de serviços comuns de emissão de
vistos da UE».
29. Para o desenvolvimento dessa polı́tica comum em matéria
de vistos, de acordo com a abordagem seguida nas
referidas conclusões, é indispensável partir de um reforço
da cooperação entre as representações diplomáticas e
consulares dos Estados-Membros nos paı́ses de onde
provêm os fluxos migratórios.
30. O intercâmbio de informações relativas às práticas em
matéria de emissão de vistos e às tendências observadas
no domı́nio da falsificação de documentos tem já lugar,
quer a nı́vel formal, quer informal. Esta cooperação útil
deverá continuar a ser promovida e reforçada através da
assistência mútua no domı́nio da formação do pessoal.
É igualmente uma prática corrente em vários locais
representar outros Estados-Membros em paı́ses em que
estes não tenham a sua própria representação.
31. Neste contexto, a ideia da criação de postos conjuntos
para a emissão de vistos foi lançada regularmente, mas
sem nenhum resultado concreto até ao presente, devido
a dificuldades práticas, jurı́dicas e de partilha de custos,
pelo que é necessário levar por diante o estudo sobre a
criação desses serviços consulares comuns, tal como
preconizado nas conclusões de Laeken (ponto 42).
32. No entanto, afigura-se óbvio que uma das vantagens
esperadas destes postos conjuntos seria uma redução dos
custos de emissão de vistos. Esta partilha de custos
permitiria fornecer os meios financeiros necessários para
os Estados-Membros melhorarem o equipamento técnico
utilizado para a emissão de vistos (detecção de documen-
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tos falsos ou falsificados, acesso a bases de dados em
linha com documentos de viagem tipo, condições de
armazenamento seguras para os vistos autocolantes virgens, etc.). Além disso, a partilha de pessoal daria origem
a uma partilha de experiências e de conhecimentos em
matéria de avaliação de riscos no que diz respeito à
imigração clandestina ou à possibilidade de os visitantes
permanecerem quando a sua autorização de residência
chega ao seu termo. Numa perspectiva de médio ou longo
prazos, outra grande vantagem dos postos conjuntos
consistira numa implementação mais uniforme das regras
comuns e na redução do «visa shopping».
33. Por conseguinte, e por todas essas razões, independentemente do carácter imprescindı́vel de um aumento da
colaboração consular local, devem ser adoptadas gradualmente medidas destinadas a criar, no futuro, postos
conjuntos para a emissão de vistos, tendo em vista a
exigência de alcançar uma maior eficácia no controlo
das fronteiras externas, de acordo com o previsto nas
conclusões de Laeken. A curto prazo, poderiam levar-se a cabo as possı́veis iniciativas de Estados-Membros
interessados no estabelecimento de serviços ou infra-estruturas comuns, como «projecto-piloto» prioritário.
Ao mesmo tempo, seria realizado um estudo de viabilidade sobre os problemas jurı́dicos, técnicos e financeiros
suscitados pelo estabelecimento de serviços consulares
comuns de carácter integrado.

III. Desenvolvimento de um sistema europeu de identificação
de vistos
34. A criação de estruturas administrativas comuns poderá,
por si só, constituir um grande passo em frente na via da
harmonização das polı́ticas e práticas dos Estados-Membros em matéria de vistos. Todavia, poderá prever-se uma abordagem alternativa e complementar, que
consistiria em utilizar as possibilidades oferecidas pelas
modernas tecnologias da informática e da comunicação.
35. Além disso, o n.o 42 das conclusões de Laeken recorda
que o Conselho e os Estados-Membros devem adoptar as
disposições necessárias para a criação de um sistema
comum de identificação dos vistos. Foi aventada a
hipótese de completar este sistema com a introdução de
um registo central europeu de residentes estrangeiros.
36. No contexto da prevenção das ameaças terroristas, as
conclusões do Conselho Justiça e Assuntos Internos de
20 de Setembro de 2001 convidaram a Comissão a
apresentar propostas destinadas a criar um sistema que
permita proceder ao intercâmbio de informações relativas
aos vistos emitidos. Um trabalho de reflexão e um
estudo de viabilidade poderão determinar se um sistema
electrónico comum poderá complementar a segurança
dos documentos, por forma a criar um processo de
identificação duplo, baseado em documentos seguros e
numa base de dados.
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37. Para garantir que os serviços competentes disponham de
uma informação tão ampla e útil quanto possı́vel, a
referida base de dados não deveria limitar-se aos vistos
concedidos, mas deveria conter também os dados relativos aos vistos solicitados e recusados.
38. Tal sistema poderá conter informações, que já são
actualmente recolhidas ou exigidas aos requerentes de
vistos, tais como os sinais particulares. Além disso, poderá
ser tirada e armazenada uma fotografia electrónica, a
juntar aos dados biométricos do requerente. Os documentos de viagem deverão igualmente ser digitalizados e
arquivados, o que apresentaria duas grandes vantagens.
Em primeiro lugar, as manipulações subsequentes do
documento de viagem poderiam ser facilmente detectadas
através da comparação do documento de viagem com a
sua imagem. Em segundo lugar, a imagem arquivada dos
documentos de viagem poderia ser utilizada para obter
novos documentos de viagem rapidamente, sempre que
uma pessoa é obrigada a abandonar o paı́s, mas tenta
ocultar a sua identidade. De qualquer modo, o desenvolvimento deste sistema deverá basear-se numa definição
clara das necessidades e objectivos, bem como numa
avaliação global das iniciativas existentes (incluindo as
possibilidades já oferecidas pelo SIS e o VISION) e dos
recursos a mobilizar.
39. Qualquer sistema deste tipo deverá ser concebido em
conformidade com as regras em vigor em matéria de
protecção de dados de carácter pessoal.
40. Por conseguinte, devem ser adoptadas medidas urgentes
destinadas a instaurar um sistema comum de identificação
de vistos, sem prejuı́zo do estudo dos eventuais problemas
técnicos e jurı́dicos que poderiam levantar-se.

B. Intercâmbio e análise das informações

I.

Estatı́sticas

41. Segundo um ponto de vista amplamente partilhado, a
dimensão do fenómeno da imigração, tanto legal como
clandestina, é significativa e não pode ser negligenciada
devido às suas implicações sociais, económicas e polı́ticas
nos paı́ses de destino. Todavia, por definição, é impossı́vel
dispor de um quadro preciso da amplitude do fenómeno
nos Estados-Membros da União Europeia. Só se pode
fazer uma estimativa a partir de dados pouco precisos
associados ao fenómeno, tais como o número de entradas
recusadas, o número de detenções de imigrantes clandestinos efectuadas na fronteira ou no paı́s, o número de
pedidos de protecção internacional rejeitados, o número
de pedidos de regularização de processos nacionais e o
número de regressos sob escolta ou forçados.
42. O Conselho de Maio de 2001 decidiu instituir um
relatório público anual que consiste numa panorâmica
geral e numa análise estatı́sticas para debater as tendências
observadas em matéria de asilo e de fluxos migratórios e
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as evoluções das polı́ticas neste domı́nio na União
Europeia. Uma secção do relatório analisaria os dados
relativos à imigração clandestina.
43. Por conseguinte, deverão adoptar-se as medidas necessárias para pôr à disposição dos Estados-Membros dados
estatı́sticos fiáveis que permitam analisar regularmente,
tanto os fluxos migratórios legais como a imigração
clandestina.

II.

Recolha de informações, serviços de informação e análise

44. Não obstante, os números por si só não são suficientes
para compreender o fenómeno e para preparar decisões
com objectivos operacionais. É também indispensável
dispor de uma análise mais aprofundada das suas causas,
dos métodos de entrada e das consequências para as
nossas sociedades. Os Estados-Membros reuniram um
número considerável de informações e adquiriram experiência neste domı́nio, mas a dimensão europeia do
fenómeno não foi ainda suficientemente explorada.
Embora tenham sido desenvolvidas redes formais e
informais de intercâmbio de informações ao longo dos
anos com este objectivo, é necessário melhorar o
intercâmbio de informações a nı́vel europeu, a fim
de permitir à Comunidade conceber polı́ticas comuns
adequadas, em ligação com as medidas referentes à
Europol constantes do presente plano global.
45. Por forma a estabelecer um intercâmbio de informações
constante entre os Estados-Membros, foi criado um
centro para o intercâmbio de informações, o CIREFI,
onde, com uma regularidade mais ou menos mensal, os
peritos dos Estados-Membros partilham informações,
nomeadamente sobre as tendências actuais em matéria
de fluxos migratórios irregulares. No entanto, esta forma
de cooperação deverá ser reforçada, o que exigiria um
trabalho em rede mais intenso entre os serviços operacionais dos Estados-Membros, nomeadamente no domı́nio
da análise. Neste contexto, será útil estudar como os
instrumentos existentes poderão ser mais bem aproveitados.
46. Por conseguinte, de entre as iniciativas que devem ser
abordadas neste contexto, assinala-se um estudo de
viabilidade com vista desenvolver um sistema europeu de
intercâmbio de informações sobre a migração e os paı́ses
de origem, de acordo com o previsto nas conclusões de
Laeken (ponto 40).

III. Desenvolvimento do sistema de alerta
47. Através de uma resolução do Conselho de Maio de 1999,
foi criado um sistema de alerta rápido para a transmissão
de informações relativas à imigração clandestina e às
redes facilitadoras. O objectivo consistia em instaurar um
quadro de comunicação permanente normalizado que
permitisse aos Estados-Membros denunciar de forma
imediata um fenómeno de migração clandestina.
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48. Todavia, o sistema de alerta rápido encontra-se ainda
numa fase rudimentar. Os principais problemas com que
se debate são a sua utilização insuficiente, as lacunas na
distribuição das informações dentro dos serviços em
causa nos Estados-Membros e uma infra-estrutura técnica
deficiente. Numa primeira fase, poderiam ser elaboradas
novas orientações comuns relativas aos casos em que o
sistema deve ser utilizado. No entanto, a infra-estrutura
administrativa e técnica parece ser o principal obstáculo.
Os serviços operacionais devem ter a possibilidade de
transmitir e obter informações o mais facilmente possı́vel,
sete dias por semana e vinte e quatro horas por dia. Esta
é a razão pela qual o sistema de alerta rápido deverá ser
desenvolvido sob a forma de um sı́tio web intranet seguro.
O êxito desta abordagem dependerá obviamente em
grande medida da possibilidade de os serviços operacionais terem acesso ao sistema sem dificuldade.
49. Por conseguinte, deverão adoptadas medidas destinadas a
implementar e gerir um sistema de alerta rápido que
venha desenvolver o já existente.

C. Medidas a montante das fronteiras

I.
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criar, em ligação com o desenvolvimento do sistema de
alerta, uma rede de informação de todos os oficiais de
ligação dos Estados-Membros que lhes permita elaborar
relatórios conjuntos a analisar posteriormente pelo grupo
CIREFI.

II.

Apoios técnico e financeiro a acções desenvolvidas nos
paı́ses terceiros

53. Na aplicação da abordagem relativa aos vários elos da
cadeia, é essencial apoiar medidas bem orientadas nos
paı́ses de origem e de trânsito. Algumas destas formas de
assistência foram já identificadas nas conclusões do
Conselho Europeu de Tampere, com vista, nomeadamente, a ajudar os paı́ses em questão a reforçar a sua
capacidade em matéria de combate ao tráfico de seres
humanos e a respeitar as suas obrigações em termos de
readmissão. Nesta mesma linha, cabe recordar os planos
de acção preparados pelo grupo de alto nı́vel do asilo e
migração.
54. Neste contexto, poderiam ser financiados projectos orientados no domı́nio da migração e do asilo nas seguintes
áreas:

Apoio e aconselhamento por parte de oficiais de ligação

50. Foram dados os primeiros passos para desenvolver o
conceito de oficiais de ligação nos paı́ses de trânsito e de
origem e para coordenar estes esforços entre os Estados-Membros. Em conformidade com as conclusões, que
foram aprovadas pelo Conselho em Novembro de 2000
e em Maio de 2001, o trabalho em rede está a ser
intensificado entre os oficiais de ligação dos Estados-Membros, por exemplo no que diz respeito à cooperação
com a zona dos Balcãs ocidentais.
51. Futuramente, a UE deverá continuar a reforçar a rede de
oficiais de ligação no domı́nio da imigração e do transporte aéreo, favorecendo uma cooperação mais estreita.
Convém assegurar o intercâmbio de informações permanente entre estes oficiais de ligação, bem como entre os
oficiais de ligação da polı́cia e outros funcionários dos
serviços de informação dos Estados-Membros. Deve ser
ministrada regularmente uma formação comum, com
base em tarefas e mandatos previamente definidos. A
assistência mútua entre oficiais de ligação deverá ser
apoiada.
52. Por conseguinte, dado que é necessário existir uma
coordenação e um ajustamento das acções dos Estados-Membros no que diz respeito à utilização de oficiais e
peritos de ligação e de outros intervenientes neste domı́nio, bem como uma maior cooperação nos controlos de
embarque nos pontos de origem, devem ser adoptadas,
tomando como base a experiência iniciada na região dos
Balcãs, que poderiam estender-se a outras regiões de
interesse estratégico para a União, medidas destinadas a
coordenar de modo eficaz as tarefas, a formação e a
colocação desses oficiais de ligação; para o efeito, há que

—

apoio às infra-estruturas de acolhimento para os
requerentes de asilo,

—

desenvolvimento dos serviços de registo públicos,

—

criação de centros de acolhimento para imigrantes
ilegais em paı́ses de trânsito,

—

campanhas de sensibilização,

—

melhoramento da segurança dos documentos,

—

luta contra a corrupção,

—

destacamento dos oficiais de ligação,

—

reuniões de peritos, formação e seminários,

—

apoio ao repatriamento de imigrantes em situação
irregular,

—

melhoramento da gestão e do equipamento de
controlo das fronteiras.

55. Por conseguinte, devem ser adoptadas, dentro dos recursos disponı́veis, medidas destinadas a complementar as
acções nacionais de apoio técnico e financeiro a paı́ses
terceiros, no âmbito das orientações europeias sobre a
imigração, dedicando especial atenção à coerência global
das acções externas dos Estados-Membros e da União.
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III. Campanhas de sensibilização
56. Na sua conclusão n.o 22, o Conselho Europeu de Tampere
precisa que as campanhas de informação nos paı́ses de
origem constituem outra forma de agir sobre os fluxos
de imigração irregular. O conceito de campanhas de
informação enquanto tal deverá ser interpretado em
sentido lato. Poderão prever-se iniciativas destinadas a
sensibilizar o público em geral para os problemas e os
riscos relacionados com a imigração clandestina, bem
como iniciativas dirigidas a grupos especı́ficos, tais como
os desempregados, as mulheres ou os estudantes.
57. Por conseguinte, dado que a preparação de campanhas
de informação, por parte tanto da União Europeia como
dos Estados-Membros, requer uma solução adaptada a
cada paı́s ou mesmo região de origem, e sendo além disso
a dimensão cultural um elemento fundamental dessas
campanhas, as mesmas devem ser cuidadosamente preparadas por forma a assegurar que produzem o efeito
desejado na região e no público-alvos.

D. Medidas relativas à gestão das fronteiras
58. Os controlos de alto nı́vel nas fronteiras externas constituem um contributo importante para prevenir a imigração clandestina. Convém igualmente sublinhar que a
gestão das fronteiras não se centra exclusivamente no
aspecto da imigração, servindo igualmente outros objectivos: fins aduaneiros, segurança do trânsito, prevenção da
entrada de mercadorias perigosas ou ilı́citas, identificação
de pessoas procuradas com vista à sua detenção ou
extradição a pedido de uma autoridade judicial competente, etc.
59. Todos estes elementos devem ser integrados numa estratégia coerente, que deverá basear-se nas conclusões de
Tampere e Laeken. Deverão ter-se em conta a próxima
comunicação da Comissão sobre o controlo fronteiriço,
bem como os resultados do estudo de viabilidade sobre a
polı́cia europeia de fronteiras e o seminário sobre polı́cia
e segurança de fronteiras.

I.

Gestão das fronteiras num espaço comum

60. A existência e o melhoramento dos controlos fronteiriços
externos, que deverão ser objecto de um sistema de
avaliação de riscos, num espaço comum como o que
surgiu na sequência da Convenção de Aplicação do
Acordo de Schengen, de 14 de Junho de 1985, relativa à
supressão gradual dos controlos nas fronteiras comuns,
não deve fazer esquecer a realidade dos fluxos migratórios
clandestinos no interior desse espaço comum, devendo
pois evitar-se dar autorização legal de entrada a estrangeiros que possam permanecer ilegalmente nos paı́ses da
União Europeia uma vez expirada essa autorização legal.
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61. Por conseguinte, há que enfrentar os efeitos indesejáveis
da supressão dos controlos nas fronteiras comuns, em
especial na perspectiva do alargamento, como a facilitação do trânsito ilegal entre os Estados-Membros e o
incentivo que este pode constituir para as redes de tráfico
de seres humanos, com medidas eficazes que partam
dessa realidade e evitem o trânsito entre os Estados-Membros com vista à permanência ilegal. Todavia, essas
medidas não devem constituir um entrave à liberdade de
circulação de pessoas num espaço de liberdade, de
segurança e de justiça, nos termos das disposições
previstas no Tratado de Amesterdão, no plano de acção
de Viena e nas conclusões de Tampere e Laeken.
II.

Controlo das fronteiras marı́timas

62. As estatı́sticas evidenciam que, nos últimos anos, o
número de imigrantes ilegais entrados por via marı́tima
aumentou por várias razões (extensão das fronteiras
marı́timas, dificuldade de as controlar, etc.).
63. Esta situação demonstra a necessidade de serem adoptadas iniciativas legislativas e/ou operacionais a nı́vel europeu destinadas a melhorar os controlos nas fronteiras
marı́timas. Assim sendo, a Comissão é convidada a levar
a cabo um estudo de viabilidade sobre o melhoramento
desse controlo.
III. Programas de estudos e de formação comuns
64. Tal como já foi salientado, os controlos nas fronteiras são
efectuados de acordo com princı́pios uniformes baseados
numa norma comum. Todavia, estes elementos devem
continuar a ser desenvolvidos. Um factor-chave para
melhorar a qualidade da cooperação poderá consistir na
elaboração de um programa de estudos harmonizado
para os funcionários da Guarda de Fronteira, tendo em
conta as especificidades de cada sistema de formação
nacional.
65. Outra medida destinada a reforçar a cooperação entre
as autoridades de controlo das fronteiras consiste na
harmonização da formação dos funcionários da Guarda
de Fronteira. As questões relativas ao controlo das
fronteiras devem ser confiadas a um serviço especializado,
que exige conhecimentos especı́ficos. Uma gestão profissional da Guarda de Fronteira requer um programa de
estudos e uma formação com objectivos bem definidos.
Recorde-se, além disso, que o quadro jurı́dico difere de
um paı́s para outro. Deverá estudar-se cuidadosamente o
eventual contributo da Academia Europeia de Polı́cia
(AEP) para a realização destes objectivos.
66. Por conseguinte, convém analisar se seria possı́vel dar
uma resposta mais eficaz a estas necessidades especı́ficas
através da criação de uma rede de estruturas de formação
nacionais já existentes e que proporá serviços adequados
e orientados, tais como a concepção de programas,
seminários, grupos de trabalho, etc., que criem condições
para o fomento de acções de formação conjunta.
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Cooperação na gestão das fronteiras e intervenção de
equipas conjuntas

67. Os artigos 7.o e 47.o da Convenção de Aplicação do
Acordo de Schengen apelam a uma cooperação mais
estreita no domı́nio do controlo das fronteiras. Esta
cooperação pode assumir a forma de um intercâmbio de
oficiais de ligação. Com base em acordos bilaterais, o
destacamento recı́proco de oficiais de ligação é já uma
realidade. Estes oficiais de ligação podem ser afectados às
autoridades operacionais da guarda das fronteiras externas. Não executam quaisquer tarefas relacionadas com a
soberania dos Estados, mas aconselham e apoiam as
autoridades competentes nas fronteiras. Convém examinar se um intercâmbio deste tipo poderá ser melhorado
gradualmente, não só através de uma cooperação bilateral
entre Estados-Membros, mas também mediante uma
abordagem comunitária coerente. Do mesmo modo, é
importante ter em conta a integração de novos Estados-Membros. Poderia estudar-se a utilidade de um mecanismo de apoio em matéria de cooperação técnica,
conforme referido no ponto relativo ao melhoramento
da cooperação e da coordenação a nı́vel operacional,
constante da Comunicação da Comissão ao Conselho e
ao Parlamento Europeu, de 15 de Novembro de 2001,
relativa a uma polı́tica comum em matéria de imigração
clandestina.
68. Por conseguinte, sem prejuı́zo dos acordos que existam
neste domı́nio entre os Estados-Membros, e sendo necessário analisar a criação e a conexão dos diferentes serviços
operacionais dos Estados-Membros, devem ser adoptadas
medidas destinadas a desenvolver e intensificar a cooperação prática e a coordenação nos controlos e na
vigilância das fronteiras, e a analisar a necessidade e a
viabilidade de um serviço comum de fronteiras externas.

E.

Polı́tica de readmissão e repatriação

69. A polı́tica de readmissão e repatriação constitui uma
parte integrante e crucial da luta contra a imigração
clandestina. Em virtude da sua importância, deve ser
objecto de uma reflexão própria, independente e mais
profunda, para a qual a Comissão deve apresentar urgentemente um Livro Verde dedicado à análise das eventuais
medidas e acções a empreender para dar corpo a uma
polı́tica comunitária de repatriação e que deverá analisar
igualmente a conveniência de criar um instrumento
financeiro para a repatriação.
70. Não obstante, podem já destacar-se algumas acções
concretas cuja implementação deve ser considerada.
I.

Estabelecimento de uma abordagem comum e cooperação
entre os Estados-Membros no que se refere à execução das
medidas de repatriação

71. Uma polı́tica comunitária em matéria de regresso deverá
basear-se em dois elementos: princı́pios comuns e medidas comuns. Entre os princı́pios comuns importantes
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conta-se, por exemplo, o reforço da obrigação prevista no
direito internacional de readmitir os próprios nacionais,
princı́pio confirmado nas conclusões de Tampere
(ponto 26). De igual modo, deve ser possı́vel assegurar
que os nacionais de paı́ses terceiros abandonem o território dos Estados-Membros quando não tenham um estatuto jurı́dico que os autorize a permanecer de forma
permanente ou temporária.
72. Não obstante, as medidas e regulamentações comuns não
devem ser um obstáculo para a cooperação administrativa
entre os Estados-Membros, que tem de ser melhorada e
desenvolvida.
73. Neste contexto, é de assinalar que um sistema europeu
de identificação de vistos facilitará significativamente o
processo de identificação de residentes ilegais e de
emissão de documentos de viagem para efeitos de
regresso.
74. Por conseguinte, sem prejuı́zo da definição de princı́pios
comuns, é necessário enveredar por uma colaboração
mais estreita relativamente às questões do trânsito e da
readmissão, bem como da identificação de residentes
ilegais e da emissão de documentos de viagem para
efeitos de regresso.

II.

Acordos de readmissão com paı́ses terceiros

75. O conceito de acordos de readmissão, que foi aprovado
na conclusão n.o 27 do Conselho Europeu de Tampere,
deve ser desenvolvido. Todavia, antes da negociação
de qualquer acordo de readmissão, convém tomar em
consideração o interesse da União Europeia e dos Estados-Membros.
76. Mas não é preciso esperar pela conclusão e aplicação dos
primeiros acordos comunitários de readmissão, que a
Comissão está a negociar com base nos mandatos
conferidos pelo Conselho, para identificar sem demora os
paı́ses terceiros de que provém a imigração clandestina e
com os quais é necessário negociar e celebrar novos
acordos de readmissão, de acordo com o estabelecido nas
conclusões de Laeken (ponto 40). A UE deve igualmente
usar o seu peso polı́tico para encorajar os paı́ses terceiros
que mostrem uma certa relutância em cumprir as suas
obrigações em matéria de readmissão.
77. Por conseguinte, há que determinar os paı́ses terceiros
com os quais é necessário negociar e celebrar novos
acordos de readmissão, e adoptar medidas comuns destinadas a fazer com que os referidos paı́ses cumpram a sua
obrigação de readmitir os seus próprios cidadãos, em
conformidade com as regras já estabelecidas no direito
internacional. Tais acordos devem incluir igualmente a
obrigação de readmissão de nacionais de paı́ses terceiros
e apátridas procedentes do paı́s em causa ou que nele
tenham residido.
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III. Trânsito de repatriados
78. Uma questão que está estreitamente relacionada com a
readmissão é a questão do trânsito: em muitas ocasiões,
constata-se que os nacionais de paı́ses terceiros que se
encontram em situação ilegal no território dos Estados-Membros não chegaram lá directamente a partir do seu
paı́s de origem, mas sim transitando pelo território de
outros paı́ses.
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no domı́nio do tráfico de seres humanos e da introdução
clandestina de migrantes, tal como concluı́do também
pela task force operacional dos chefes de polı́cia europeus
em Março de 2001.

85. Por conseguinte, com esta finalidade deverá ser aplicado
na sua integralidade o artigo 30.o do TUE e a Europol
deverá ter a possibilidade de:
—

facilitar e apoiar em maior medida a preparação,
coordenação e realização de acções de investigação
especı́ficas pelas autoridades competentes dos Estados-Membros, incluindo acções operacionais efectuadas por equipas de investigação conjuntas, que
incluam representantes da Europol para efeitos de
apoio,

80. As disposições normativas relativas aos procedimentos
de repatriação e as práticas correspondentes distinguem-se pela sua heterogeneidade, o que dificultará de futuro
a definição de uma polı́tica comunitária eficaz em matéria
de repatriação de nacionais de paı́ses terceiros que se
encontrem em situação ilegal no território dos Estados-Membros.

—

solicitar às autoridades competentes dos Estados-Membros que conduzam investigações em casos
especı́ficos e desenvolver competências especializadas que poderão ser colocadas à disposição dos
Estados-Membros para os auxiliar na investigação de
casos relacionados com o tráfico de seres humanos e
a sua introdução clandestina,

81. Por conseguinte, seria oportuno analisar a oportunidade
de tomar medidas conformes com o n.o 3, alı́nea b), do
artigo 63.o do Tratado CE destinadas a alcançar normas
comuns referentes aos procedimentos de repatriação.

—

participar, quando seja possı́vel e apropriado, na
comparação e intercâmbio de informações produzidas pelos organismos de execução das leis relativas
às transacções financeiras suspeitas relacionadas
com o tráfico e a introdução clandestina de seres
humanos. O Conselho de Administração da Europol
é convidado a considerar a hipótese da celebração
de acordos com os paı́ses de trânsito para promover
o intercâmbio operacional de informações.

79. Por conseguinte, deverão ser estabelecidas regras sobre o
trânsito dos candidatos ao regresso a nı́vel da União
Europeia, bem como com os paı́ses terceiros, se necessário.

IV.

Normas comuns para os procedimentos de repatriação

F. Europol
82. A detecção e o desmantelamento das redes criminosas
constituem prioridades absolutas da luta contra a imigração clandestina. Esta acção é favorecida pela cooperação policial, no âmbito da qual o papel da Europol
poderá ser reforçado.
83. O objectivo do trabalho da Europol no domı́nio do
combate à imigração clandestina consiste, tal como
noutras áreas, em proporcionar apoio aos Estados-Membros no que diz respeito à prevenção, investigação e
análise dos crimes em causa. A Europol fornece produtos
estratégicos, que incluem não só elementos descritivos
mas também antecipativos. Estes elementos permitem
uma boa avaliação das ameaças e dos riscos. A Europol
presta apoio operacional através de boletins informativos
e de ficheiros analı́ticos. Apoia igualmente as investigações e operações conjuntas. As operações conjuntas já
efectuadas permitiram o desenvolvimento de investigações de acompanhamento e a observação, detenção e
condenação de vários suspeitos.
84. Devem ser tomadas medidas destinadas a conferir à
Europol mais poderes operacionais, a fim de lhe permitir
trabalhar conjuntamente com as autoridades nacionais

G. Sanções
86. Muitos instrumentos jurı́dicos e práticos que a UE está
a criar progressivamente em domı́nios estreitamente
relacionadas, tais como a cooperação policial e judiciária,
devem ser também mobilizados de modo concreto, por
forma a encontrar uma abordagem global na luta contra
os passadores e os traficantes de seres humanos. Os
magistrados de ligação, sempre que existam, a rede
judiciária europeia e, nomeadamente, o Eurojust, deverão
melhorar as suas actividades relacionadas com este tipo
de crimes. Além disso, a adopção da Convenção relativa
ao auxı́lio judiciário mútuo, de 29 de Maio de 2000, bem
como os recentes progressos relativos ao seu protocolo
sobre a melhoria da assistência mútua em matéria penal,
nomeadamente na área do combate à criminalidade
organizada, ao branqueamento do produto do crime e
da criminalidade financeira, constituirão instrumentos
importantes para aumentar a eficiência da cooperação
judiciária no âmbito da luta contra o tráfico de seres
humanos.
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Introdução clandestina de migrantes

Distinção entre a introdução clandestina e o tráfico de
seres humanos
87. As expressões «introdução clandestina» (smuggling) e
«tráfico» (trafficking) são muitas vezes utilizadas como
sinónimos, embora convenha estabelecer uma distinção
clara entre as duas noções, devido a diferenças substanciais. Também é útil proceder a esta distinção do ponto
de vista da aplicação da lei. Foi efectuada uma clarificação
da terminologia e das definições no âmbito da Convenção
das Nações Unidas contra a Criminalidade Transnacional
Organizada e dos seus dois protocolos adicionais relativos
ao tráfico de migrantes (introdução clandestina) e ao
tráfico de seres humanos, assinados em Palermo em 15 de
Dezembro de 2001.
88. Estas definições tornam claro que a introdução clandestina de migrantes está relacionada com o apoio à
transposição clandestina das fronteiras e à entrada ilegal.
Por conseguinte, a introdução clandestina contém sempre
um elemento transnacional, o que não se verifica necessariamente no caso do tráfico, cujo elemento-chave consiste
no objectivo da exploração. O tráfico implica a intenção
de explorar uma pessoa, independentemente da questão
da forma como a vı́tima chega ao local em que a
exploração tem lugar. Nos casos em que são transpostas
fronteiras, a entrada no paı́s de destino pode ser feita de
forma legal ou ilegal. A imigração clandestina pode
igualmente abranger certos aspectos da situação de
tráfico, mas o seu âmbito de aplicação é mais lato e diz
mais respeito à entrada e residência irregulares das
pessoas de uma forma geral. Consequentemente, em
sentido lato, os imigrantes clandestinos não são necessariamente vı́timas de traficantes.
89. Por conseguinte, em matéria de introdução clandestina
de migrantes deverão ser tidas em conta as seguintes
considerações:
—

—

No que diz respeito ao problema da introdução
clandestina de migrantes, o artigo 27.o da Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen exige
que sejam previstas «sanções adequadas contra quem
fomente ou tente fomentar, com fins lucrativos, um
estrangeiro a entrar ou a permanecer no território
de uma parte contratante violando a legislação desta
parte contratante em matéria de entrada e residência
de estrangeiros»;
O Conselho chegou recentemente a um acordo
polı́tico acerca de uma directiva relativa à definição
do auxı́lio à entrada, à circulação e à permanência
irregulares, bem como a uma decisão-quadro de
acompanhamento relativa ao reforço do quadro
penal para a repressão do auxı́lio à entrada e à
permanência irregulares.

II.
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Tráfico de seres humanos

90. O Conselho alcançou um acordo polı́tico sobre uma
decisão-quadro relativa ao tráfico de seres humanos.
Além disso, no domı́nio das medidas legislativas contra o
tráfico de seres humanos, é também importante sublinhar
que deve ser atribuı́da particular importância às vı́timas.
A adopção da decisão-quadro relativa ao estatuto das
vı́timas em procedimento penal, de 15 de Março de
2001, é particularmente pertinente neste contexto. Prevê
medidas destinadas a salvaguardar, por exemplo, o direito
das vı́timas à informação e à protecção no âmbito do
processo penal.

91. Todavia, também é importante clarificar o estatuto das
vı́timas do tráfico no que diz respeito a certos benefı́cios
ou à assistência especial quando elas estiverem dispostas
a cooperar nas investigações relativas aos seus exploradores. Esta clarificação forneceria uma base para uma
ajuda e uma protecção mais estruturadas, directamente
orientadas para a situação e as necessidades pessoais das
vı́timas, bem como para a necessidade da aplicação da
legislação e de um procedimento judiciário que permita
levar a cabo investigações eficazes contra os traficantes.

III. Emprego ilegal
92. Um número significativo de imigrantes clandestinos
entraram no paı́s de destino legalmente, mas permaneceram após o termo da sua autorização de residência,
devido à possibilidade de continuarem a trabalhar. Desde
a Recomendação do Conselho, de 27 de Setembro de
1996, sobre a luta contra o emprego ilegal de nacionais
de Estados terceiros, a questão sensı́vel do emprego ilegal
de nacionais de Estados terceiros não voltou a ser
abordada no Conselho. A Comissão aprovou uma comunicação sobre o trabalho não declarado em 1998, que diz
igualmente respeito ao emprego ilegal de residentes em
situação ilegal nacionais de Estados terceiros.

93. Por conseguinte, a fim de tratar globalmente o problema
da imigração clandestina, deve abordar-se a questão do
emprego ilegal de residentes em situação ilegal, com
estudo prévio da situação das legislações dos Estados-Membros.

IV.

Imigração clandestina e benefı́cios económicos

94. Há que destacar os progressos efectuados na preparação
e adopção de normas relativas ao branqueamento de
capitais, à identificação, detecção, congelamento, apreensão e perda dos instrumentos e produtos do crime para a
prevenção e a repressão da introdução clandestina de
migrantes e do tráfico de seres humanos.
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95. Por conseguinte, deverá ser dada prioridade, como princı́pio comum, à apreensão de todos os benefı́cios económicos provenientes das actividades criminosas relacionadas
com a imigração clandestina, assim como ao confisco de
meios de transporte utilizados para o tráfico de imigrantes. Por conseguinte, se tal ainda não tiver sido feito,
devem ser adoptadas e devidamente aplicadas regras
relativas à apreensão, incluindo disposições sobre a
responsabilidade das pessoas colectivas que participem
nessas actividades. As sanções a aplicar às pessoas
colectivas poderiam, por exemplo, prever a exclusão do
direito a beneficiar de vantagens ou auxı́lios públicos ou
a proibição de exercer actividades comerciais. Além disso,
os traficantes, os passadores ou as pessoas colectivas
responsáveis deverão assumir todos os custos relacionados com o regresso, incluindo os custos relativos à
segurança social e outras despesas públicas incorridas
durante a estada.
V. Responsabilidade das transportadoras
96. Actualmente, as transportadoras são já obrigadas a assegurar o regresso dos estrangeiros a quem é recusada a
entrada com base no artigo 26.o da Convenção de
Aplicação do Acordo de Schengen, de 14 de Junho de
1985. Além disso, as transportadoras são obrigadas a
tomar as medidas necessárias para se assegurar de que os
estrangeiros transportados se encontram na posse de
documentos de viagem válidos. Em Junho de 2001, o
Conselho adoptou uma directiva que complementa as
disposições do artigo 26.o Esta directiva prevê três
possibilidades de sanções contra as transportadoras que
não respeitem as obrigações que lhes incumbem.
97. Por conseguinte, deve efectuar-se um seguimento das
orientações da referida directiva, a fim de velar pela sua
transposição e observância.
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III. AVALIAÇÃO DO PLANO

98.

As medidas e acções a desenvolver e implementar no
que toca à prevenção e luta contra a imigração ilegal,
como parte essencial da polı́tica comum de asilo e
imigração da União Europeia terão de ser numerosas e
de ı́ndoles muito diversas, como se viu neste plano
global para a luta contra a imigração ilegal e o tráfico de
seres humanos, sendo necessário, para a sua plena
efectividade, prever um mecanismo de acompanhamento e avaliação das iniciativas apresentadas, e dos
progressos e resultados alcançados.

99.

Tal acompanhamento e avaliação deve ser efectuado a
nı́vel adequado e com uma periodicidade que resulte
útil, a fim de assegurar um rápido desenvolvimento do
ambicioso programa de trabalho instaurado por este
instrumento, e tendo em conta as novas dimensões que
apresenta o fenómeno da imigração à escala mundial.

100. Assim sendo, a Comissão Europeia deverá elaborar um
relatório anual de acompanhamento e avaliação do
plano global para a luta contra a imigração ilegal e o
tráfico de seres humanos na União Europeia, relatório
que será apresentado para debate ao Conselho.
101. O relatório anual de acompanhamento e avaliação da
Comissão incluirá um indicador, também actualizado
anualmente, que mostre os progressos alcançados em
cada medida e acção a desenvolver.
102. Do mesmo modo, convida-se a Comissão a ter em conta
o conteúdo do presente plano global na elaboração das
próximas directivas a apresentar ao Conselho.
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ANEXO

SUMÁRIO DAS MEDIDAS E ACÇÕES A ADOPTAR E EXECUTAR NA LUTA CONTRA A IMIGRAÇÃO ILEGAL E O TRÁFICO DE
SERES HUMANOS (1)

Polı́tica em
matéria de
vistos

Regras uniformes em matéria de A curto prazo: melhoramento da segurança dos documentos com base nas novas
vistos e de segurança
tecnologias.
A médio prazo: possı́vel inclusão de dados biométricos nos documentos.
Criação de estruturas administrati- A curto prazo: implementação de um «projecto-piloto» de utilização de infra-estruturas
vas comuns
comuns.
A curto prazo: reforço da cooperação consular.
A médio prazo: entrada em funcionamento de serviços consulares integrados.
Desenvolvimento de um Sistema A curto prazo: realização de um estudo de viabilidade para determinar as caracterı́sticas do
Europeu de Identificação de Vistos Sistema Comum de Identificação de Vistos.
A médio prazo: criação na prática do Sistema Comum de Identificação de Vistos.

Intercâmbio e
análise das
informações

Estatı́sticas

A curto prazo: relatório anual de descrição estatı́stica e análise dos dados.
A médio prazo: revisão do sistema.

Recolha de informações, serviços A curto prazo: estudo de viabilidade para desenvolver um sistema europeu de intercâmbio
de informação e análise
de informações.
A médio prazo: determinação de um sistema europeu de intercâmbio de informações.
Desenvolvimento do sistema de A curto prazo: execução e avaliação do sistema de alerta existente.
alerta
Medidas a
montante das
fronteiras

Apoio e aconselhamento por parte A curto prazo: intensificação da colaboração no seio da rede de oficiais de ligação.
de oficiais de ligação

Apoios técnico e financeiro a A curto prazo: implementação dos planos de acção do grupo de alto nı́vel do asilo e
acções desenvolvidas nos paı́ses migração.
terceiros
Campanhas de sensibilização
Medidas
relativas à
passagem das
fronteiras

A médio prazo: preparação de campanhas nos paı́ses de origem e trânsito.

Gestão das fronteiras num espaço A curto prazo: criação na prática de um sistema de avaliação de riscos.
comum

Controlo das fronteiras marı́timas A curto prazo: elaboração de um estudo de viabilidade para melhorar o controlo nas
fronteiras marı́timas.
A médio prazo: implementação de acções para melhorar o controlo das fronteiras
marı́timas.
Programas de estudos e de for- A curto prazo: análise da possı́vel contribuição da AEP para o melhoramento da formação.
mação comuns
A médio prazo: criação de uma rede de organizações nacionais de formação.
Cooperação na gestão das frontei- A curto prazo: intensificação da cooperação dos serviços operacionais dos Estadosras e intervenção de equipas con- -Membros.
juntas
A curto prazo: análise da viabilidade de um serviço comum das fronteiras externas.
A médio prazo: acções e medidas baseadas no estudo de viabilidade.
(1) A curto prazo: acções e medidas a implementar logo que possı́vel e, em princı́pio, no prazo de um ano.
A médio prazo: acções e medidas a implementar logo que possı́vel e, em princı́pio, no prazo de três anos.
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Polı́tica de
readmissão e
de repatriação
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Estabelecimento de uma abordagem comum e cooperação entre os
Estados-Membros no que se refere
à execução das medidas de repatriação
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A curto prazo: melhoramento da cooperação prática entre os serviços competentes.
A curto prazo: definição de critérios adequados e disposições práticas para a repartição
entre os Estados-Membros dos custos resultantes da aplicação das directivas relativas à
expulsão, conforme previsto na directiva do Conselho relativa ao reconhecimento mútuo
de decisões de expulsão.
A curto prazo: análise das acções e medidas que poderão ser previstas com base no Livro
Verde da Comissão sobre repatriação.

Acordos de readmissão com paı́ses A curto prazo: celebração dos acordos pendentes.
terceiros
A curto prazo: identificação dos paı́ses terceiros com que é necessário negociar acordos.
A médio prazo: celebração de outros acordos de readmissão distintos dos pendentes.
Trânsito de repatriados

A curto prazo: definição de regras sobre o trânsito de repatriados, ao nı́vel da União
Europeia e com os paı́ses terceiros, se necessário.

Normas mı́nimas comuns para os A médio prazo: analisar a possibilidade de adoptar medidas destinadas a alcançar normas
procedimentos de repatriação
mı́nimas comuns referentes aos procedimentos de repatriação.
Europol

A médio prazo: aplicar na ı́ntegra o artigo 30.o do Tratado da União Europeia, outorgando à Europol maiores competências
para apoiar investigações nos Estados-Membros em matéria de redes de imigração clandestina, incluindo o tráfico de seres
humanos; apoio aos Estados-Membros, e participação, quando seja possı́vel e apropriado, no cotejo e intercâmbio de
informações, dos organismos responsáveis pela execução de leis relativas a esses casos.

Sanções

Introdução clandestina de mi- A curto prazo: implementação dos novos instrumentos comunitários destinados à luta
grantes
contra o tráfico ilı́cito de seres humanos.
Tráfico de seres humanos

A curto prazo: determinação da possibilidade de conceder às vı́timas do tráfico de seres
humanos certos benefı́cios ou assistência especial.

Emprego ilegal

A curto prazo: realização de um estudo sobre as legislações dos Estados-Membros.
A médio prazo: preparação de uma proposta para harmonizar o tratamento a nı́vel
europeu do emprego ilegal.

Imigração clandestina e benefı́cios A curto prazo: análise da possibilidade de adoptar disposições relativas ao confisco dos
económicos
benefı́cios económicos e de meios, em especial meios de transporte utilizados para
actividades delituosas relativas à imigração ilegal.
Responsabilidade das transporta- A curto prazo: acompanhamento da directiva relativa à responsabilidade das transportadodoras
ras.

