
MIGRAÇÕES

PCTP
PDR

PAN

"Reforçar o diálogo entre Estados-Membros e a Comissão Europeia com os 
restantes países e blocos políticos, de modo a encontrar uma plataforma comum de 
entendimento baseada em fatos e dados científicos para gerir as migrações"
"Rejeitar visões nacionalistas, xenófobas, racistas, sexistas, homofóbicas e 
transfóbicas na gestão de migrações"
"Constituir plataformas de comunicação, partilha, cooperação e diálogo 
diplomáticos ao mais alto nível entre a UE e os governos dos países de origem das 
vagas de migração, para que seja possível atuar a montante,
ao invés de se tentar resolver o problema a jusante"

PS

"Defendemos uma resposta solidária da União Europeia à chamada crise dos 
refugiados, à altura das obrigações humanitárias previstas nas convenções 
internacionais, que dite a partilha dos esforços com respeito pela capacidade de 
cada Estado-Membro e que seja enquadrada pela necessária revisão do sistema 
europeu de asilo."
"Preconizamos, por outro lado, uma política integrada para as migrações, que 
comece por atacar as causas fundamentais dos fenómenos migratórios por via de 
cooperação para o desenvolvimento e para a segurança nos países de origem, que 
promova a segurança nas fronteiras externas da União Europeia e o combate ao 
tráfico de seres humanos e que assegure vias legais para uma gestão controlada das 
migrações (...)"

ALIANÇA

"Sendo Portugal um país periférico na Europa, é em simultâneo importante pela sua 
posição geográfica como ponte entre continentes, pela antiguidade como nação 
consciente de si, pela riqueza da sua experiência multicultural, global, secular. (…) 
Que os deputados europeus assumam um compromisso: todos os meses, um grupo 
de eleitos em Portugal visitará uma comunidade de portugueses no Mundo."

PNR

"Não queremos evitar a mobilidade, mas queremos ter controlo sobre ela, 
reactivando fronteiras e defendendo novas políticas de imigração para cidadãos 
europeus e não europeus. Quanto aos “refugiados” só devem de ser recebidos por 
quem os aceita e nunca por imposição."
"Denunciar o “Pacto Global para a Migração”"
"Denunciar os acordos de Schengen e repor o controlo sobre as fronteiras"

NÓS

"Devemos acabar com a cobardia da política de imigração e asilo da UE que deixa 
chegar os refugiados do Médio Oriente e do Norte da África aos países vizinhos, e 
paga os governos a partir do orçamento da EU. Os enormes fundos europeus devem 
ser investidos nesses países de acolhimento para ajudar a fixar trabalhos para os 
migrantes."

PTP



PSD

"A UE tem de reformar a legislação relativa ao asilo e criar um verdadeiro espaço 
único de asilo na Europa. É necessário desenvolver um mecanismo de redistribuição 
de pedidos de asilo automático e de harmonizar as condições de acolhimentos e os 
critérios de reconhecimento deste estatuto. (...) Em paralelo, e também com a ajuda 
da Frontex, a União deve tornar mais eficaz a sua política de retorno."

BE

"As migrações resultam do desespero e da miséria extrema que levam milhões de 
pessoas a atravessar desertos e oceanos, (...) dando um contributo inestimável para 
a diversidade social e cultural, para o equilíbrio do saldo demográfico e para a 
sustentabilidade dos sistemas de segurança social. (...) Neste contexto europeu 
Portugal (...) deu passos importantes para humanizar as leis de imigração que 
precisam de ser aprofundados, a par da eliminação de práticas administrativas 
obsoletas e discriminatórias. O Bloco tem-se empenhado neste combate 
civilizacional que urge aprofundar em Portugal e prosseguir no plano europeu."

IL

"(...) defendemos uma Europa que não promova a imigração ilegal. Tendo, 
obviamente, a obrigação moral de salvar pessoas em risco de vida, não podemos 
criar incentivos a que mais continuem a arriscar a sua vida oferecendo entrada 
prioritária a quem o faz. (...) A forma de entrar na UE deve ser igual para todos, não 
se
deve dar prioridade àqueles que entram de barco de forma ilegal, tem de ser dada 
prioridade àqueles que têm mais necessidade e que sofrem perseguições nos países 
de origem. Só com fronteiras externas estáveis poderemos ter fronteiras internas 
abertas."
"As prioridades têm que ser baseadas em critérios válidos e não no meio como se 
entra na UE. (...) Propomos que, em relação aos imigrantes económicos, a UE estude 
a possibilidade de introduzir um sistema de pontos baseado em critérios claros.

MAS
"Fim da (…) Europa-Fortaleza."
"Ninguém é ilegal, direito irrestrito de asilo"

CDS PP

"A União Europeia deve acolher sem reservas, requerentes de asilo que, fugindo de 
circunstâncias que colocam em risco as suas vidas, nomeadamente em razão de 
situações de conflito, são credores de protecção nos termos das leis internacionais. 
(...) o CDS sublinha a necessidade de diferenciação entre requerentes de asilo e 
migrantes, estes últimos sujeitos a leis de imigração. (...) O CDS defende maiores 
investimentos em çentros de acolhimento e hotspots capazes de, à entrada, 
distinguirem cada caso, assegurando rigor na entrada e humanismo na integração."

PURP

"No cumprimento da Constituição, não renegará a entrada de Migrantes, porque 
somos um Povo solidário (não racista, xenófobo ou outro) mas, salvaguardando 
sempre a defesa dos Nacionais, em primeiro lugar. (...) A integração desses, deverá 
ser muito selectiva, quer na quantidade (somos um País pobre) e que os mesmos se 
sujeitem rigorosamente às Leis vigentes com a nossa cultura ancestral."



BASTA

"Lutaremos para que a Europa assuma a necessidade de fechar as fronteiras à 
imigração ilegal e defenderemos a criação de Legislação Europeia que puna não 
apenas a Imigração Ilegal, mas todos os que não contribuam de forma activa para o 
desenvolvimento do país que os acolheu. Portugal escolherá quais e quantos 
imigrantes deverá acolher, atendendo às necessidades que o país tiver e à 
capacidade dos que chegam se integrarem e aceitarem as nossas leis e os nossos 
costumes."

L

"A Primavera Europeia luta por uma Europa mais humana. Devemos unir-nos para 
formular um sistema pan-europeu que garanta corredores legais e seguros, respeite 
os direitos fundamentais dos refugiados e migrantes, apoie a sua integração na 
sociedade e lute contra as causas da migração involuntária desde a sua origem."

CDU
"O respeito pelos direitos dos migrantes e dos refugiados; a rejeição da ‘Europa 
fortaleza’ e do seu cariz securitário e repressivo (…)"
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