
International Migration Outlook: SOPEMI 2011 - ISBN 978-92-64-112605 © OECD 2011

International Migration Outlook: SOPEMI
2011
Summary in Portuguese

Perspectivas da Migração Internacional: SOPEMI 2011
Sumário em Português

• Esta publicação analisa os desenvolvimentos recentes em matéria de movimentos e políticas de migração nos países
da OCDE e em alguns países não-membros, incluindo a migração de trabalhadores altamente qualificados e menos
qualificados, temporários e permanentes, assim como estudantes.

• Três capítulos especiais cobrem: o 50º aniversário da OCDE e o trabalho do SOPEMI; o empreendedorismo
imigrante; e a imigração para Israel.
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Migração Internacional e SOPEMI festejam
o 50º aniversário da OCDE.

A OCDE sempre foi vista como um fórum único para o trabalho analítico e o intercâmbio de ideias, experiências
e melhores práticas no que diz respeito aos aspectos socioeconómicos da migração. Ao mesmo tempo, tem-se
desenvolvido uma gama maior de estatísticas sobre migração e envidado um grande esforço para aperfeiçoar a
comparabilidade de dados. Há muitas décadas, o Sistema de Observação Permanente das Migrações Internacionais
(SOPEMI), sob os auspícios do Grupo de Trabalho sobre Migração da OCDE, é o único monitor dos movimentos e
políticas de migração. Assistiu aos altos e baixos da migração de "trabalhadores convidados", ao enrijecimento das
políticas migratórias nos anos 1980, às mudanças após a queda da Cortina de Ferro nos anos 1990 e à renovação do
interesse pela migração laboral nos anos 2000, até que a crise financeira de 2008 voltasse a questionar as políticas
migratórias mais abertas. O envelhecimento demográfico e a globalização da economia mundial apresentam muitos
desafios aos países da OCDE com referência à migração. Neste contexto, a OCDE continua a ser um observatório
privilegiado dos movimentos e políticas de migração e uma plataforma de intercâmbio sobre o que funciona ou não:
um instrumento crítico para que se tire o maior proveito da migração internacional, apoiando o crescimento económico
tanto dos países de origem como dos de destino.

A edição de 2011 de Perspectivas da
Migração Internacional mostra uma queda
acentuada dos fluxos de imigração para a
OCDE…

Em geral, em todos os 24 países da OCDE com estatísticas padronizadas, além da Federação Russa, os influxos
de imigrantes permanentes na população residente atingiu 4,3 milhões. Observou-se um declínio de quase 7% em
2009, depois de uma redução de cerca de 5% registada em 2008, porém a percentagem permaneceu superior à de
todos os anos anteriores a 2007.

… principalmente da imigração de livre
circulação e da imigração laboral.

A imigração de livre circulação foi responsável por boa parte do declínio observado em 2009, mostrando uma
queda de mais de 230.000, ou seja, quase 22% a menos em relação a 2008. A imigração laboral também diminuiu,
com uma queda de aproximadamente 6%, e agora tem a mesma ordem de magnitude que a circulação livre. Outras
categorias de imigração, nomeadamente a familiar e a humanitária, menos sensíveis às condições económicas, tiveram
variações menores em comparação com 2008.

A imigração laboral temporária permanece
importante, embora afectada pela recessão
económica...

O número de trabalhadores temporários que entraram em países da OCDE atingiu aproximadamente 1,9 milhões
em 2009, ultrapassando significativamente o número de imigrantes laborais permanentes, que se manteve em torno
de 1,5 milhão. Houve um declínio em 2009 em relação a 2008 de aproximadamente 16%. Esta baixa ocorreu após
uma redução de 1% observada em 2008 e quase uma década de fluxos que apresentavam um aumento médio anual de
7%. A maior das categorias simples de trabalhadores migrantes temporários, mais de um em cada quatro em 2009, é a
do trabalho sazonal, em grande parte composta por trabalhadores pouco qualificados da agricultura. A segunda maior
categoria é a do trabalho de férias, cerca de 20% em 2009. Os casos registados como transferências intra-empresas
correspondem a aproximadamente 6% dos trabalhadores temporários em 2009.

… enquanto o número de requerentes de
asilo continua estável.

O número de requerentes de asilo nos países da OCDE manteve-se à volta de 363.000 em 2009, praticamente
inalterado em relação a 2008. Este valor é relativamente baixo, se comparado às altas históricas atingidas no início e
em meados dos anos 1990 ou mesmo em relação aos 600.000 observados no começo da década. A crise económica
não teve, portanto, um impacto evidente no número de solicitações. Tão-pouco, segundo dados preliminares, houve
aumento deste número em 2010. O Iraque, a Sérbia e o Afeganistão são os principais países de origem.
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Os crescentes fluxos de estudantes
estrangeiros conduzem a estadias
permanentes.

Com um número cada vez maior de países que consideram os estudantes estrangeiros como fonte potencial de
migrantes altamente qualificados ou formados, o número de estudantes estrangeiros nos países da OCDE continuou
a aumentar em 2008, em cerca de 5% em relação a 2007 para a totalidade dos países da OCDE, ultrapassando 2,3
milhões. Do total de estudantes estrangeiros, mais de 18%, quase 410.000, provêm da China; 7%, da Índia (163.000);
e 5%, da Coreia (110.000). As taxas estimadas de "permanência" ou "retenção" variam em 17% para a Áustria, entre
32 e 33% para a França e o Canadá, ficando a maioria dos demais países entre 20 e 30%.

A China representa quase 10% dos fluxos;
e a Roménia, Índia e Polónia, menos da
metade deste valor.

A emigração da China representa aproximadamente 9% do total de influxos, aos passo que os romenos, indianos
e polacos constituem, respectivamente, 5%, 4,5% e 4% das entradas em 2009. Em comparação com os movimentos
observados antes da crise, a maior redução absoluta foi observada na emigração dos novos Estados-membros da UE,
nomeadamente da Roménia, Polónia e Bulgária.

A população imigrante dá uma importante
contribuição ao crescimento demográfico de
muitos países da OCDE.

Em 2009, os nascidos no estrangeiro somavam 14% da população total dos países da OCDE para os quais há dados
disponíveis. Trata-se de um aumento de 13% em relação a 2006 e de 37% em comparação com a década passada. Em
20 dos 34 países da OCDE, os imigrantes ultrapassam 10% da população total. Países com tradição de acolhimento,
como a Alemanha e os Países Baixos (com 13 e 11 % de população de imigrantes, respectivamente), foram superados
pelos novos países de acolhimento: Irlanda e Espanha.

O relatório deste ano faz uma revisão
dos desenvolvimentos estruturais e
institucionais das políticas de migração…

O desenvolvimento das políticas migratórias em 2009 e 2010 foi parcialmente afectado pela recessão económica,
com medidas restritivas adoptadas em alguns países da OCDE no que tange à migração laboral. É o caso,
nomeadamente, não só da Espanha e da Irlanda, mas também do Reino Unido, nos quais a mudança de governo
acarretou uma abordagem mais restritiva para com a migração laboral. As políticas familiares e humanitárias, assim
como os controlos de fronteiras, foram reforçados no período analisado, ainda que por razões distintas.

… incluindo políticas de integração.

Em paralelo, programas de integração voltados para as novas chegadas, em especial para as famílias de imigrantes
e refugiados, estão a difundir-se e muitos países da OCDE estão a expandir a dimensão e o alcance destes programas,
com vista a melhorar a capacidade dos imigrantes recém-chegados de comunicar no idioma do país de acolhimento,
bem como o conhecimento das principais instituições da sociedade. Medidas dirigidas à integração no mercado laboral,
principalmente no que diz respeito ao reconhecimento das qualificações estrangeiras, também foram notórias em
2009-2010, da mesma forma que a integração dos filhos de imigrantes continuou a atrair especial atenção do poder
público.

O relatório observa o impacto
desproporcional da crise económica no
emprego de imigrantes na OCDE.

Como foi salientado na edição anterior de Perspectivas da Migração Internacional (OCDE, 2009, 2010), os
imigrantes foram seriamente afectados, e quase imediatamente, pela recessão económica. Entre o primeiro e o terceiro
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trimestres de 2008 e 2009, a taxa de desemprego dos estrangeiros aumentou consideravelmente em todos os países
da OCDE. A situação tem-se relativamente estabilizado desde então, mas o crescimento económico permanece em
geral insuficiente para contornar a falta de empregos. Em Espanha, por exemplo, no quarto trimestre de 2010, a taxa
de desemprego entre os estrangeiros era de 29,3%, ao passo que a cifra para os nativos era de 18,4%. Neste contexto,
um impacto negativo duradouro não pode ser descartado, sobretudo para grupos específicos que foram em particular
gravemente afectados, como é o caso dos imigrantes.

Os jovens imigrantes são particularmente
afectados…

Em muitos países, os jovens imigrantes costumavam ter resultados relativamente insatisfatórios no mercado de
trabalho antes da crise. Em todos os países para os quais se dispõe de dados, com excepção da Alemanha, a taxa de
emprego dos jovens imigrantes com idade entre 15 e 24 anos diminuiu nos três últimos anos e com maior intensidade do
que para os nativos. Em média, nos países europeus da OCDE, 24,5% dos jovens imigrantes estavam desempregados
no terceiro trimestre de 2010, ao passo que a percentagem para os nativos foi de 19,6%. Os números referentes aos
Estados Unidos foram, respectivamente, 15,8% e 18.8%; para o Canadá, 19,4% e 14,2%; Austrália, 12,9% e 11,3%;
Nova Zelândia, 19,9% e 16,4%. É imprescindível abordar este problema, a fim de evitar impactos de efeitos negativos
duradouros na integração dessa população no mercado de trabalho, o que poderia provocar estigmatização e agitação
social.

… embora as mulheres imigrantes tenham
obtido melhores resultados do que os
homens.

Enquanto os homens imigrantes atravessavam um período difícil no mercado de trabalho, as mulheres eram bem
menos afectadas. Uma razão é que, para as mulheres imigrantes, os empregos se concentram em sectores (por exemplo,
social e serviços domésticos) que não sofreram muito com a crise económica. Outra explicação possível seria que
talvez as mulheres imigrantes tenham aumentado a sua participação na mão-de-obra, a fim de compensar as perdas
de rendimentos dos homens imigrantes.

Criação de empregos no decorrer e depois
da crise.

Durante a recessão económica, embora a criação líquida de empregos seja negativa, as novas contratações
não param. Assistiu-se a um aumento de empregos de imigrantes em alguns sectores (educação, saúde, cuidados
prolongados, serviços domésticos), ao passo que houve uma retracção noutros (construção, finanças, comércio por
grosso e a retalho, etc.). No entanto, resta verificar se os trabalhadores imigrantes demitidos conseguem ter novas
oportunidades. Neste contexto, existe o risco de persistirem longos períodos de desemprego para categorias específicas
de trabalhadores, principalmente para os homens com qualificação baixa ou média.

Dois capítulos especiais tratam questões
centrais: ...

A edição de 2011 de Perspectivas da Migração Internacional inclui dois capítulos especiais. O primeiro trata o
empreendedorismo imigrante nos países da OCDE. O outro, sobre a imigração para Israel, é parte de uma série de
capítulos que cobrirá os novos membros da OCDE.

… o empreendedorismo imigrante nos
países da OCDE e a sua contribuição para
a criação de emprego...

Em média, nos países da OCDE, a percentagem de empreendedores imigrantes difere apenas ligeiramente da
dos nativos. Há, porém, variações significativas entre os países e ao longo do tempo. No entanto, os imigrantes são
mais susceptíveis de iniciar um novo negócio na maioria dos países da OCDE, apesar de a taxa de sobrevivência
desses negócios ser menor do que a dos novos negócios iniciados por empreendedores nativos. Um proprietário
estrangeiro de uma empresa de pequeno ou médio porte que trabalhe por conta própria cria entre 1,4 e 2,1 empregos
adicionais, um pouco menos do que os seus homólogos nativos (entre 1,8 e 2,8). Vários países da OCDE têm
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introduzido políticas específicas de auxílio aos empreendedores imigrantes. Um primeiro conjunto de políticas consiste
em medidas focalizadas no apoio a imigrantes já estabelecidos no país anfitrião para a criação ou o desenvolvimento de
negócios. O segundo tipo de medidas inclui políticas específicas de admissão que regulam a entrada e a permanência
de empreendedores e investidores estrangeiros num país. Estas políticas de admissão são concebidas para seleccionar
empreendedores cujo capital humano e financeiro e cujos projectos de negócios possam atender às necessidades
económicas do país e garantir o sucesso dos seus empreendimentos.

… e a imigração internacional para Israel e
o seu impacto.

Israel, um país com 7,5 milhões de habitantes, tem-se construído com base na imigração: desde a sua criação em
1948, Israel aceitou 2,8 milhões de imigrantes e um em cada quatro Israelitas de hoje nasceu no estrangeiro. No início
dos anos 1990, os influxos, na maior parte da antiga União Soviética, representavam 10% da população da época. A
imigração desde então diminuiu, atingindo níveis inferiores à média da OCDE. Embora a imigração permanente para
Israel seja quase inteiramente "étnica", os imigrantes costumam ter melhor formação académica do que os Israelitas.
Os imigrantes permanentes parecem conseguir rapidamente um trabalho e ter taxas de emprego mais altas do que a
população local. No entanto, estes imigrantes acabam por sofrer devido ao excesso de qualificação e, para a maioria
dos grupos, os seus salários aumentam com a duração da sua permanência, mas sem se equipararem completamente
aos dos nativos. A política de integração oferece uma remuneração considerável desde o início e a possibilidade de
escolha: os imigrantes recebem um "pacote" de pagamentos em dinheiro e vales que podem ser gastos com moradia,
formações e consumo. Os trabalhadores transfronteiriços palestinianos representaram uma parcela significativa do
total da mão-de-obra empregada em Israel durante muitos anos, até serem amplamente substituídos por trabalhadores
temporários – nem sempre portadores de documentos – de outros países a partir do início dos anos 1990. O sistema de
gestão da migração laboral temporária tem por base uma permanência máxima de cinco anos, ficando os trabalhadores
restritos a um sector específico e com limitação de mobilidade. O sistema apresenta uma série de problemas críticos,
principalmente a cobrança ilegal de taxas e inspecção insuficiente, o que torna os trabalhadores estrangeiros mais
vulneráveis e faz, muitas vezes, com que recebam salários reais inferiores aos padrões mínimos israelitas. Por fim, a
análise empírica do impacto dos trabalhadores estrangeiros temporários na situação do mercado laboral dos Israelitas
mostra um quadro complexo em que diferentes grupos são afectados positiva ou negativamente pelas várias categorias
de trabalhadores estrangeiros.
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