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Entrevista de António Vitorino: os avanços em matéria de Política de Asilo e de 

Imigração desde 1999 (Lisboa, 24 Outubro 2007)

[Miriam Mateus] Na Comissão, o outro grande dossier que teve a seu cargo foi o da Política de Asilo e de 

Emigração. O que é que a Política Comum da União Europeia traz aos Estados-Membros neste domínio? 

Houve algumas evoluções significativas durante estes últimos anos?

[António Vitorino] Bom, a ideia de uma Política Europeia de Asilo e de Emigração é uma ideia que só 

ganha, digamos assim, uma base nos Tratados, com a entrada em vigor do Tratado de Amesterdão em 1999, 

em Maio de 1999. Em matéria de asilo, a fase que foi completada quando eu ainda estava na Comissão, 

quando eu era comissário, até 2004, foi a chamada primeira fase do sistema de asilo que tem a ver com a 

adopção de um conjunto de normas mínimas comuns em matéria de asilo, e que são hoje aplicadas pelos 27 

Estados-Membros da União Europeia. Neste momento estamos a assistir a um processo de transição para a 

segunda fase de uma Política Europeia de Asilo, que é a construção a partir de 2010 de um sistema europeu 

comum de asilo.

Em matéria de emigração, o balanço talvez seja menos vasto na medida em que é um dos domínios de 

matérias mais complexos na União Europeia, hoje em dia ainda há um alto grau de desconfiança dos 

Estados-Membros entre si. Mas há que reconhecer que foram feitos progressos em matéria de algumas 

regras comuns sobre os direitos e as obrigações dos emigrantes de países terceiros na União Europeia, sobre 

a luta contra a emigração clandestina e o tráfico de seres humanos através de incriminações comuns e de 

uma acção e de uma cooperação policial e dos serviços de estrangeiros e fronteiras mais eficaz no controlo 

da fronteira externa da União Europeia, que é uma fronteira comum, e na garantia da segurança interna do 

espaço europeu e também a adopção em Novembro de 2004 de um conjunto de princípios fundamentais 

sobre a política de integração dos emigrantes nas sociedades europeias.

Eu creio que é incontestável que, dada a natureza dos fluxos migratórios, que são transnacionais, que são de 

uma grande flexibilidade e que envolvem números muito relevantes de pessoas, nenhum Estado 

isoladamente tem hoje a capacidade de garantir a regulação adequada dos fluxos migratórios. E portanto, a 

cooperação a nível europeu impõe-se pela própria dimensão do fenómeno.


