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ADENDA À NOTA PONTO "I/A"
de: Secretariado-Geral do Conselho
para: Comité de Representantes Permanentes / Conselho
Assunto: Declaração conjunta sobre uma parceria de mobilidade entre a União Europeia e a 

Arménia

A República da Arménia, a União Europeia e os Estados-Membros da União Europeia 

participantes, a saber o Reino da Bélgica, a República da Bulgária, a República Checa, a República 

Federal da Alemanha, a República Francesa, a República da Itália, o Reino dos Países Baixos, a 

República da Polónia, a Roménia e o Reino da Suécia (a seguir designados por "Signatários"),

DELIBERANDO no quadro de cooperação existente, nomeadamente o Acordo de Parceria e 

Cooperação que vigora desde 1 de Julho de 1999 e o Plano de Acção relativo à Política Europeia de 

Vizinhança UE-Arménia, aprovado em 14 de Novembro de 2006, e tendo em conta a Declaração 

Conjunta da Cimeira da Parceria Oriental realizada em Praga a 7 de Maio de 2009, a Declaração 

Conjunta da Comissão Europeia e do Governo da Arménia assinada em 29 de Abril de 2011 e a 

Declaração Conjunta da Cimeira da Parceria Oriental realizada em Varsóvia a 30 de Setembro

de 2011;
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RECORDANDO que as negociações de um acordo de associação com a Arménia, para substituir o 

actual acordo de parceria e cooperação, tiveram início em Julho de 2010;

ASSINALANDO os benefícios e as oportunidades que uma migração bem gerida pode 

proporcionar tanto aos migrantes como aos Signatários;

Recordando a Declaração Conjunta aprovada na Conferência Ministerial de Praga de Abril de 2009 

consagrada ao tema "Construir Parcerias de Migração";

CONFIRMANDO o seu empenhamento em facilitar ainda mais a circulação de pessoas entre a 

Arménia e a União Europeia, tentando ao mesmo tempo garantir uma melhor gestão dos fluxos 

migratórios, nomeadamente graças à prevenção e redução da imigração irregular, em conformidade 

com as melhores normas internacionais;

RECORDANDO a Abordagem Global das Migrações aprovada pelo Conselho da União Europeia, 

a Comunicação da Comissão Europeia relativa à migração circular e às parcerias de mobilidade 

entre a União Europeia e países terceiros, apresentada a 16 de Maio de 2007, as Conclusões do 

Conselho, de 18 de Junho de 2007, sobre o alargamento e reforço da Abordagem Global das 

Migrações às regiões que confinam com as fronteiras este e sudeste da UE, bem como as 

Conclusões do Conselho sobre as parcerias de mobilidade e a migração circular no quadro da 

Abordagem Global das Migrações, aprovadas em 10 de Dezembro de 2007;

RECORDANDO a Missão da UE à Arménia sobre Migrações, conduzida de 10 a 12 de Dezembro

de 2008 com o objectivo de reforçar o diálogo entre a Arménia e a UE sobre as questões 

relacionadas com a migração;

RECONHECENDO os acordos bilaterais vigentes em matéria de migração e os acordos de 

cooperação entre a Arménia e alguns dos Estados-Membros;

REITERANDO o forte empenhamento dos Signatários em celebrar e pôr em prática acordos sobre a 

facilitação da emissão de vistos e a readmissão de pessoas que residam sem autorização;
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DECIDIRAM criar uma Parceria de Mobilidade baseada na reciprocidade. Essa Parceria terá por 

objectivos – dentro dos limites das competências respectivas dos Signatários e tendo em conta o seu 

mercado de trabalho e a sua situação socio-económica – gerir melhor a migração legal, 

nomeadamente a migração circular, temporária e laboral, reforçar formas de cooperação em matéria 

de migração e desenvolvimento, prevenir e combater a migração irregular e o tráfico e contrabando 

de seres humanos, bem como promover uma política eficaz em matéria de regresso e readmissão, 

respeitando os direitos humanos e os instrumentos internacionais relevantes no domínio da 

protecção dos refugiados e tendo em conta a situação específica dos migrantes e o desenvolvimento 

socio-económico dos Signatários.

Para o efeito, ESFORÇAR-SE-ÃO POR continuar a desenvolver o diálogo e a cooperação em 

matéria de migração, seguindo, nomeadamente, as seguintes orientações:

Mobilidade, migração legal e integração

1. Promover um melhor enquadramento da mobilidade legal e laboral, inclusive através da 

facilitação da migração temporária, circular e laboral, coadjuvado por mais informação e 

iniciativas concretas e eficazes e uma melhor protecção dos migrantes.

2. Aumentar a capacidade de monitorizar o fenómeno migratório, designadamente mediante o 

reforço da capacidade da Arménia de gerir as migrações, inclusivamente graças a uma maior 

cooperação e coordenação inter-serviços que permita um intercâmbio de informações eficaz, 

bem como a um melhor enquadramento jurídico e controlo da sua aplicação, especialmente 

através do desenvolvimento de recursos humanos qualificados; apoiar a criação e a 

actualização periódica do perfil de migração da Arménia e desenvolver o quadro jurídico e 

técnico no que respeita à recolha e gestão de dados relacionados com a migração, 

nomeadamente formas de cooperação com instituições nacionais e agências europeias, como a 

Fundação Europeia para a Formação (adiante designada "FEF").
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3. Informar os migrantes potenciais acerca das diversas oportunidades de migração legal para a 

União Europeia, incluindo a migração laboral, bem como dos requisitos aplicáveis à estada 

legal, inclusive acerca das possibilidades de estudar nos Estados-Membros; explorar as 

possibilidades de promover a migração laboral e desenvolver o quadro jurídico relativo às 

condições de emprego dos migrantes, que correspondam às oportunidades oferecidas pelo 

mercado de trabalho, respeitando plenamente as competências dos Signatários neste domínio 

e tendo em conta as diferentes situações do mercado de trabalho e as necessidades na Arménia 

e nos Estados-Membros; fornecer informações sobre as oportunidades de emprego, a situação 

do mercado de trabalho e as políticas de migração na Arménia e na União Europeia;

4. Ministrar formação antes da partida, especialmente nas áreas do ensino e da formação 

profissional e da aprendizagem de línguas; promover ou criar programas de intercâmbio e 

programas conjuntos na área do ensino e formação profissional e do ensino superior, 

incluindo programas de mobilidade académica e profissional, em conformidade com os 

comunicados ministeriais do Processo de Bolonha; instituir e reforçar sistemas de 

reconhecimento das qualificações académicas e profissionais, tendo em conta a Convenção de 

Lisboa sobre o Reconhecimento de Qualificações Relativas ao Ensino Superior na Região 

Europa.

5. Analisar melhor a problemática da protecção social dos migrantes legais e dos seus familiares, 

inclusive promovendo a negociação e a assinatura de acordos bilaterais de protecção social;

6. Aprofundar o diálogo sobre as questões que se prendem com a emissão de vistos e melhorar 

as capacidades consulares graças ao reforço da cooperação entre as missões diplomáticas dos 

Estados-Membros na Arménia ou assegurar a sua representação por outros postos consulares 

já presentes nos Estados-Membros.
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Migração e desenvolvimento

7. Prevenir, reduzir e combater os efeitos negativos da fuga de cérebros e do desperdício de 

competências, designadamente mediante a adopção de políticas de regresso que visem em 

particular migrantes experimentados da Arménia, e tomando em consideração os padrões 

mais elevados em termos de recrutamento ético; facilitar o reconhecimento de competências e 

qualificações, desenvolver instrumentos de adequação da oferta à procura de trabalho e 

incentivar os intercâmbios de estudantes, investigadores e especialistas, a formação e a 

criação de programas de intercâmbio e trabalho temporários, designadamente com a ajuda da 

FEF.

8. Promover e apoiar o regresso voluntário e a reintegração sustentável dos migrantes que 

regressam ao país, graças à implementação de programas conjuntos específicos de formação e 

possibilidades de melhorar as qualificações profissionais dos migrantes e ajuda na procura de 

emprego; criar programas conjuntos específicos destinados a proteger e a prestar assistência 

às categorias vulneráveis de migrantes de regresso ao país; desenvolver o espírito empresarial 

e estabelecer um enquadramento jurídico para as pequenas e médias empresas;

9. Intensificar a cooperação com as comunidades arménias no estrangeiro, reforçando os seus 

laços com a diáspora; apoiar programas que permitam criar condições para impulsionar o 

investimento da diáspora no seu país de origem, e inclusivamente desenvolver esforços no 

sentido de facilitar a transferência barata e segura das remessas de fundos e maximizar o seu 

impacto no desenvolvimento; reforçar a cooperação no domínio da dupla tributação e da 

portabilidade dos direitos; envolver a diáspora no regresso sustentável ou nas actividades de 

migração circular.
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Luta contra a imigração irregular e o tráfico de seres humanos, readmissão, segurança dos 

documentos de identidade e de viagem, gestão das fronteiras

10. Intensificar os esforços desenvolvidos pelos Signatários para prosseguir o combate contra a 

imigração irregular e o tráfico de seres humanos e reforçar a implementação da gestão 

integrada das fronteiras, melhorando ainda mais as capacidades de vigilância e gestão neste 

domínio e a cooperação transfronteiras, em conformidade com os padrões internacionais mais 

elevados na matéria; reforçar a segurança dos documentos de viagem, dos documentos de 

identidade e dos títulos de residência e cooperar plenamente em matéria de regresso e 

readmissão;

11. Desenvolver mecanismos eficazes e iniciativas concretas no intuito de prevenir e combater a 

migração irregular, nomeadamente através de acções que visem uma maior sensibilização da 

opinião pública.

12. Alargar a aplicação dos procedimentos de readmissão, nomeadamente através da celebração e 

implementação do Acordo de Readmissão UE-Arménia, e intensificar a cooperação com os 

Estados-Membros da UE graças à celebração de acordos em matéria de cooperação nas 

fronteiras e à implementação de programas conjuntos específicos nesta área;

13. Reforçar a segurança dos documentos de identidade e facilitar a autenticação da identidade 

dos cidadãos mediante a introdução de sistemas de detecção das impressões digitais e de 

cartões electrónicos de identificação multifuncionais.

14. Intensificar a luta conjunta contra a imigração irregular e a criminalidade transfronteiras a ela 

associada graças à adopção de medidas operacionais conjuntas, nomeadamente ao 

intercâmbio de informações, boas práticas e análise de riscos e a uma melhor 

interoperabilidade operacional entre as organizações competentes de guarda das fronteiras dos 

Estados-Membros da UE e da Arménia. Neste contexto, a Agência Europeia de Gestão da 

Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados-Membros da União Europeia 

(adiante designada "FRONTEX") pode ser envolvida nessa parceria, conforme apropriado.



14963/11 ADD 1 JFS/eg 7
DG H 1 B PT

Asilo e protecção internacional

15. Reforçar a capacidade do Governo arménio no sentido de implementar uma política de asilo e 

dar protecção internacional em conformidade com os mais elevados padrões internacionais.

16. Facilitar o acolhimento dos requerentes de asilo e a apresentação dos pedidos de asilo através 

do desenvolvimento de procedimentos simplificados específicos, especialmente no que 

respeita às pessoas com necessidades especiais.

Implementação

17. A Parceria de Mobilidade foi concebida como um plano estrutural de cooperação a longo 

prazo conforme com a Abordagem Global das Migrações e baseado na cooperação e no 

diálogo político, que se desenvolverá com base nas relações existentes entre a Arménia e a 

Comunidade Europeia e seus Estados-Membros no âmbito do seu Acordo de Parceria e 

Cooperação, ou do acordo que sucederá a este último, e da Parceria Oriental, e evoluirá com o 

tempo.

18. A UE tenciona contribuir para a implementação da parceria através de iniciativas da UE e dos 

Estados-Membros, dentro dos limites das respectivas competências, em conformidade com os 

procedimentos aplicáveis e na devida observância do princípio da preferência da UE. As 

agências da UE, especialmente a Fundação Europeia para a Formação (FEF) e a FRONTEX, 

bem como o Serviço Europeu de Acção Externa, através nomeadamente da Delegação da UE 

na Arménia, podem ser envolvidas, se for o caso, na implementação da parceria. A parceria 

fica aberta a qualquer outro Estado-Membro que nela deseje participar.

19. A fim de determinar as questões de interesse comum e as necessidades ligadas à migração e 

ao asilo, os Signatários tencionam continuar a desenvolver o diálogo e a consulta, num 

espírito de parceria.
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20. Os Signatários tencionam reunir-se pelo menos duas vezes por ano ao nível adequado, no 

âmbito da estrutura existente para o diálogo e a cooperação, a fim de reconsiderarem as 

prioridades e desenvolverem mais a parceria, se necessário.

21. É sua intenção cooperarem no terreno, a nível operacional, por forma a garantir a assegurar a 

coordenação entre si, e a evitar a sobreposição de actividades, no que respeita à 

implementação da parceria, designadamente graças à integração dos parceiros e intervenientes 

relevantes presentes na Arménia através de uma plataforma de cooperação, se for caso disso.

22. Tendo em vista a implementação da Parceria de Mobilidade, os Signatários confirmam as 

suas intenções no que respeita às iniciativas enumeradas no Anexo, sob reserva da 

disponibilidade dos meios financeiros necessários e – no que toca à UE – respeitando a 

repartição de competências entre a Comunidade e os Estados-Membros e os procedimentos 

aplicáveis. Tencionam assegurar devidamente a coordenação dos seus esforços e a 

actualização regular do Anexo, que contém uma lista das actividades propostas.

23. Sempre que necessário, os Signatários procederão a uma avaliação da actual parceria.

24. O disposto na presente declaração conjunta não tem por objectivo criar direitos ou impor 

obrigações de natureza jurídica por força do direito internacional.

Feito em ..., a ...

A Arménia, a União Europeia e os Estados-Membros da União Europeia participantes, a saber, o 

Reino da Bélgica, a República da Bulgária, a República Checa, a República Federal da Alemanha, a 

República Francesa, a república da Itália, o Reino dos Países Baixos, a República da Polónia, a 

Roménia e o Reino da Suécia
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Pela República da Arménia,

Pela União Europeia,

Pelo Reino da Bélgica,

Pela República da Bulgária,

Pela República Checa,

Pela República Federal da Alemanha,

Pela República Francesa,

Pela República da Itália,

Pelo Reino dos Países Baixos,

Pela República da Polónia,

Pela Roménia,

Pela Reino da Suécia,
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ANEXO

Anexo

à Declaração Conjunta sobre a Parceria de Mobilidade com a Arménia

No âmbito da Parceria de Mobilidade, os Participantes confirmam que tencionam adoptar as 

seguintes iniciativas:

I) Mobilidade, migração legal e integração

Objectivo: Apoiar a capacidade de monitorizar o fenómeno migratório, designadamente mediante o 

reforço da capacidade da Arménia de gerir as migrações.

a) Proposta da UE no sentido de apoiar o reforço das capacidades da Arménia de gerir as 

migrações, em particular através do estabelecimento e regular actualização de um perfil 

pormenorizado das migrações na Arménia, incluindo o fornecimento de apoio ao reforço de 

capacidades, a fim de ajudar os decisores arménios a definirem e implementarem as políticas 

mais apropriadas em estreita cooperação com outros parceiros;

b) Proposta da Bulgária, França, Países Baixos, Roménia e Suécia no sentido de reforçar as 

capacidades administrativas da Arménia em matéria de gestão dos processos migratórios, 

nomeadamente através da partilha de experiências na área da migração legal e laboral, de 

formação de funcionários quanto à redacção de documentos estratégicos no domínio da 

migração e da integração, de gestão da migração legal e laboral;

Objectivo: Informar os potenciais migrantes sobre as possibilidades de migração legal para a 

União Europeia e o emprego legal nos Estados-Membros, bem como sobre os riscos da migração 

ilegal; ministrar formação antes da partida; incentivar o intercâmbio de estudantes e profissionais, 

o reconhecimento de qualificações académicas e profissionais, o intercâmbio de informações sobre 

o Quadro Europeu de Qualificações e a legislação nacional sobre qualificações, a protecção social 

dos migrantes legais.
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c) Proposta da França no sentido de incentivar a mobilidade circular dos jovens profissionais e 

estudantes; proposta da Itália, Polónia e Suécia de intercâmbio de informações sobre as 

possibilidades de migração por vias legais, incluindo a migração circular; proposta da 

Roménia de informar os eventuais trabalhadores arménios migrantes das oportunidades de 

migração legal e dos riscos decorrentes da imigração irregular; proposta da Roménia de pôr 

em prática programas de "formação antes da partida" e promover programas conjuntos de 

estudo baseados no sistema de Bolonha, a fim de facilitar o reconhecimento dos estudos e 

diplomas na Roménia e na Arménia; proposta da Itália de divulgar um manual sobre a 

imigração e a integração no país, por intermédio das autoridades locais na Arménia, da 

Embaixada da Arménia e das associações de migrantes arménios na Itália; facilitação da 

mobilidade externa dos arménios que residem legalmente na Alemanha;

d) Com o apoio da FEF, recolha de informações seleccionadas sobre o mercado de trabalho e 

implementação da investigação, incluindo a elaboração e análise de dados, sobre migração e 

competências, a facilitação do reconhecimento das qualificações e a adequação entre as 

competências e os postos de trabalho/lugares vagos disponíveis, bem como a sensibilização 

quanto à importância do sistema de Validação da Aprendizagem Não Formal e Informal para 

as pessoas e as instituições do mercado de trabalho, a fim de utilizar melhor as competências 

adquiridas pelos migrantes retornados;

e) Proposta da Bulgária de negociação de acordos bilaterais nos domínios da segurança social e 

da gestão da migração de mão-de-obra;

II) Migração e desenvolvimento

Objectivo: Incentivar as sinergias positivas entre migração e desenvolvimento, a fim de prevenir, 

reduzir e combater os efeitos negativos da fuga de cérebros e do desperdício de competências;

facilitar a reintegração harmoniosa no mercado de trabalho da Arménia dos cidadãos arménios 

que regressam ao seu país, bem como o reconhecimento das competências e qualificações 

adquiridas no estrangeiro em seu próprio benefício e para o desenvolvimento da Arménia, 

especialmente através do incentivo ao empreendedorismo dos migrantes.
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a) Proposta da França no sentido de apoiar medidas que visem utilizar plenamente as 
competências e as qualificações profissionais dos migrantes adquiridas no estrangeiro em 
benefício do desenvolvimento da Arménia;

b) Proposta da Bélgica, Bulgária, República Checa, França, Alemanha, Países Baixos, Suécia e 
UE, no sentido de facilitar, com o apoio da FEF, a reintegração harmoniosa no mercado de 
trabalho da Arménia dos cidadãos arménios que regressam ao seu país, nomeadamente através 
do estabelecimento de um programa sustentável de assistência a curto prazo e de acções de 
reintegração a longo prazo, incluindo apoio aos empresários migrantes e a criação de 
microempresas, apoio ao regresso de peritos e de migrantes altamente competentes, 
reconhecimento das competências e incentivo a programas de assistência médica e de 
reintegração social;

c) Proposta da Alemanha no sentido de continuar a promover canais de envio de remessas bem 
informados e economicamente rentáveis, a fim de contribuir melhor para o desenvolvimento 
do país de origem dos migrantes;

d) Partilha de experiências e intercâmbio de boas práticas na área do emprego e das políticas de 
ensino, incluindo a ligação, com o apoio da FEF, entre as futuras políticas do mercado de 
trabalho e da migração de mão-de-obra e as políticas do ensino e formação profissionais;

e) Proposta da Roménia de promover a cooperação entre as ONG, especialmente as associações 
da diáspora, e as instituições estatais na Roménia e na Arménia, a fim de facilitar a 
reintegração de pessoas repatriadas no sistema de ensino nacional e no mercado de trabalho 
da Arménia;

III) Luta contra a imigração irregular e o tráfico de seres humanos, readmissão, segurança 
dos documentos de identidade e de viagem, gestão das fronteiras

Objectivo: Desenvolver mecanismos eficazes e iniciativas concretas de prevenção e de luta contra 
a imigração irregular, implementar eficientemente procedimentos de readmissão, reforçar a 
segurança dos documentos de identidade e melhorar a vigilância das fronteiras e a capacidade de 
gestão das fronteiras.
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a) Proposta da Bélgica, Bulgária, Alemanha, Países Baixos, Polónia, Roménia e UE no sentido 
de apoiar medidas que visem compartilhar os aspectos práticos das políticas de retorno, 
incluindo o intercâmbio das melhores práticas em matéria de processos de readmissão;

b) Proposta da Bélgica e Polónia no sentido de partilhar os conhecimentos e as melhores práticas 
em matéria de reforço das competências e estruturas administrativas no combate ao tráfico de 
seres humanos;

c) Proposta da Bulgária, Países Baixos, Polónia e UE de apoio ao reforço da vigilância da 
fronteira da Arménia, bem como das suas capacidades de gestão das fronteiras, incluindo 
trocas de informações e análises de riscos que visem melhorar a eficiência do controlo das 
fronteiras, o fornecimento de equipamento e de formação, e actividades na área da 
investigação e do desenvolvimento relacionadas com a gestão das fronteiras;

IV) Asilo e protecção internacional

Objectivo: Reforçar a capacidade do Governo arménio no sentido de implementar uma política de 
asilo e dar protecção internacional em conformidade com os mais elevados padrões internacionais.

a) Apoio da UE ao reforço da capacidade do Governo arménio no sentido de implementar uma 
política de asilo, incluindo protecção internacional, em conformidade com os mais elevados 
padrões internacionais.

b) Proposta da Suécia de organizar, no âmbito do Processo de Söderköping, um seminário sobre 
o Currículo Europeu de Asilo (CEA) e, posteriormente, estudo preliminar sobre a 
transferência do CEA para a Arménia e outros países da Parceria Oriental;

c) Proposta da Polónia de partilhar os conhecimentos relativos aos sistemas de informação sobre 
os países de origem;

As iniciativas acima propostas serão analisadas por forma a serem implementadas na base de um 
acordo mútuo e tendo na devida conta a situação socioeconómica dos Estados participantes e os 
meios financeiros disponíveis.

_______________


