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II FÓRUM PARLAMENTAR IBERO-AMERICANO 

DECLARAÇÃO FINAL 

 

Os Parlamentares da Comunidade Ibero-Americana, representantes da 
soberania dos nossos povos, reunidos em Montevideu, República Oriental 

do Uruguai, no II Fórum Parlamentar Ibero-Americano celebrado nos dias 
25 e 26 de Setembro de 2006, contando com a presença de delegados de 
dezoito países e de convidados especiais de cinco Organismos 

Internacionais. 

CONSIDERANDO: que as nossas heranças culturais, os valores partilhados 

e os desafios históricos comuns que enfrentamos são os aspectos centrais 
em que está baseado o processo de construção da Comunidade Ibero-

Americana de Nações; 

CONSCIENTES: do significado do fenómeno migratório a nível global, 

consequência directa das divergências nos desenvolvimentos regionais e 
dos desequilíbrios económicos mundiais; 

CONSIDERANDO: que é do interesse de todos alcançar os maiores e 
melhores níveis de desenvolvimento sobre bases democráticas, de respeito 

ilimitado dos direitos humanos, de solidariedade, de integração e de 
cooperação; 

CONSIDERANDO: a importância que adquire hoje a Migração Ibero-
americana e a sua vinculação com as políticas demográficas, económicas, 

de direitos humanos e de género; 

CONSIDERANDO: que o Sistema Ibero-americano, construído desde 1991 
em torno às Cimeiras de Chefes de Estado e de Governo, deve incluir 

também as vozes, reflexões e contributos dos Parlamentares eleitos pelos 
seus povos; 

CONSCIENTES: da necessidade de encontrar caminhos consensuais e 
efectivos, que dêem resposta aos milhões de migrantes da Ibero-América; 
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CONSIDERANDO: inadiável a necessidade de formular políticas migratórias, 
que respeitem os direitos fundamentais e a dignidade das pessoas e 

regulem de forma adequada os fluxos migratórios com uma visão e uma 
estratégia comuns definindo políticas temporais, e após ter deliberado 

sobre os seguintes eixos estratégicos: 

1) Políticas demográficas e desenvolvimento. Migração e direitos 

humanos 

2) Políticas de regulação e integração perante os fluxos migratórios. 

Remessas. 

3) A cooperação para o tratamento dos fluxos migratórios entre a 
Península Ibérica e a América Latina. “Ganhadores e Perdedores” 

nas políticas migratórias. 

4) Migrações e género. 

Congratulamo-nos pela adopção de uma agenda de trabalho futuro para ir 
avançando face às urgentes soluções que as nossas sociedades reclamam 

globalmente. 

Destacamos que é imprescindível impulsionar novas políticas integradas, 

bem como vários processos e acções que conduzam a uma melhor 
compreensão do fenómeno migratório. 

Salientamos os avanços já alcançados através de soluções concretas 
bilaterais ou multilaterais que vêm beneficiar os nossos compatriotas 

migrantes, contribuindo assim para um desenvolvimento humano 
sustentável. 

Queremos sublinhar, contudo, a nossa preocupação perante a permanência 
de situações nas quais alguns dos imigrantes não vêem respeitados os 
direitos humanos inerentes à sua pessoa. 

As diferentes formas de discriminação agravam o fenómeno migratório. A 
discriminação de género no acesso ao mercado de trabalho, bem como no 

seu funcionamento, favorecido pela insuficiência de políticas destinadas às 
mulheres e pelas limitações por razões de raça, idade ou aparência física, 

entre muitas outras, promovem a migração das mulheres. 

Noutras situações, a migração é forçada, como nos casos de tráfico de 

pessoas, donde frequentemente a exploração sexual e a escravatura 
encoberta são resultado da migração. 
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Por estes motivos, aspiramos a que cada um dos nossos países, como a 
sempre ideal cooperação entre os nossos Estados, desenvolva políticas de 

inclusão e integração social que garantam o exercício da cidadania, 
incluindo a possibilidade de acesso à nacionalidade ou à dupla 

nacionalidade. 

Igualmente, comprometemo-nos a promover medidas anti-discriminatórias 

no sentido de fomentar o desenvolvimento equitativo e a ratificação de 
instrumentos regionais e/ou internacionais, bem como o controlo e a 

penalização do tipo de actividades referidas. 

Comprometemo-nos como Parlamentares Ibero-American@s a: 

1) Fomentar políticas de inclusão e integração social dos emigrantes 

evitando a discriminação, assegurando-lhes o mesmo tratamento 
que aos nacionais, de acordo com a legislação do país de 

acolhimento e os acordos bilaterais e multilaterais. 

2) Aprovar políticas de retorno dos emigrantes aos seus países de 

origem através da cooperação, de maneira a garantir a sua 
reinserção nas melhores condições. 

3) Assumir uma agenda parlamentar comum que incorpore a 
problemática e o enfoque de género nas políticas migratórias. 

4) Desenvolver igualmente políticas migratórias que respondam às 
necessidades das populações indígenas num quadro de respeito e 

promoção da sua identidade cultural. 

E, por outro lado, exortamos à próxima Cimeira de Chefes de Estado e de 

Governo para que inclua na sua agenda a consideração das seguintes 
medidas: 

1) Acordar mecanismos de cooperação e diálogo político permanentes 

entre os Estados em matéria migratória. 

2) Apoiar a proposta de criação de um Fórum Ibero-Americano sobre 

migrações e desenvolvimento como mecanismo de consulta e 
coordenação, com o apoio, entre outros, da Organização 

Internacional para as Migrações e, simultaneamente, instar à 
Cimeira de Chefes de Estado e de Governos Ibero-americanos a 

analisar a pertinência da adopção de mecanismos de solidariedade 
e cooperação migratórios. 
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3) Desenvolver políticas estatais que reforcem os mecanismos de 
integração social dos emigrantes, com especial atenção às 

especificidades da migração das mulheres. Tais políticas, 
necessariamente, deverão ter em conta tanto as situações nos 

países de acolhimento como a elaboração de programas de retorno 
que estimulem a reinserção do emigrante. Neste sentido, 

desenvolver redes de integração e inserção social de ida e regresso. 

4) Desenvolver políticas administrativas e legislativas que permitam 

reduzir os custos do envio de remessas económicas aos países de 
origem, facilitando também o investimento produtivo. 

5) Continuar a promover acordos de segurança social com vista a 

assegurar o reconhecimento efectivo dos anos de trabalho e a 
auferir prestações por velhice, por invalidez e de sobrevivência 

correspondentes. 

6) Impulsionar políticas que respeitem os direitos humanos, favoreçam 

a integração social e económica e promovam as condições materiais 
para o exercício da cidadania no âmbito da comunidade ibero-

americana. 

7) Impulsionar através de acordos ibero-americanos bilaterais e 

multilaterais de migração a entrada, a residência e a plena 
integração laboral, actuando contra a economia subterrânea e o 

tráfico e exploração de seres humanos. 

Sala de Sessões da Assembleia Geral, em Montevideu, a 26 de 

Setembro de 2006. 

 


