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Enquadramento - Questionário Europeu
 WorkPackage 2 |Projecto MIDRIL: “Investigação e levantamento de

necessidades”.
 Objectivos:

 Conhecer a distribuição geográfica e as características dos imigrantes;
 Reunir informação sobre imigrantes e interculturalidade;
 Perceber quais os temas ou questões mais relevantes relacionadas com

os imigrantes;
 Definir um quadro transnacional comum , com base em critérios e
indicadores comuns.
 Calendário:
 6/Jan/2014 : 1º draft, validado e enviado para todos os parceiros;
 Final de Fevereiro: todos os dados recolhidos enviados aos reponsáveis
pelo WP2 (ITG e Sud Concept).

3

1- Informação Geral

1.1

NOME DO PAÍS | REGIÃO

FRANÇA, CÓRSEGA, GRÉCIA,
PORTUGAL, ÁUSTRIA, BULGÁRIA

1.2

Data do Questionário

JAN – FEV 2014

1.3

Nome da Organização

ITG, SC, ISQ, HRDC, KIST, ECQ
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2- Dados estatísticos (1/4)
2.4 )
% IMIGRANTES NA
POPULAÇÃO POR PAÍS
= (2.1+2.2) / 2.3 (%)

2.1)
Nº IMIGRANTES LEGAIS
POR PAÍS

2.2 )
Nº IMIGRANTES ILEGAIS POR
PAÍS (ESTIMADO)

2.3 )
POPULAÇÃO TOTAL POR PAÍS

PAÍS
FRANÇA
GRÉCIA

5,3
0,912

66
10,815

9%
18 %

PORTUGAL

401.320

0,3
1,036
30.298
(10.865 – Permanência Ilegal+1.653
– Sem visto de entrada+
8.608 – Sem a renovação periódica+
6.919 – Falha de obrigações legais+
2.253 – Outros)
Quantificação:
- Imigração Ilegal: desconhece-se o
número real (é variável e difícil de
contabilizar)
-Estimativa: 2014: 1 500 imigrantes
ilegais

10.427,301

4,1%

(MILHÕES)

ÁUSTRIA

BULGÁRIA

1,414.568
0,517 (de países UE)
0,547 (de países não UE)

0,036 até 01.02.2011
+4 722 novos em 2011
+14 103 novos em 2012
Total: 0,055

Aproximadamente 0,030 até 2013
+10 000 novos em 2013
Total: 0,040

• 8,507
• 7,442 (Austríacos)

• 1,066 (Não
Austríacos)

7,364

12,5 %

0,01 %
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2- Dados estatísticos – (2/4)
2.6)

2.5)
(MILHÕES)
PAÍS
FRANÇA
GRÉCIA

Nº DE IMIGRANTES LEGAIS
NA POPULAÇÃO ACTIVA POR
PAÍS (estimado)
2,9
0.256
0,347 (estimado)

2.7)
Nº DE IMIGRANTES ILEGAIS NA POPULAÇÃO
ACTIVA POR PAÍS
(estimado)
0,15
0.300
0,09 (estimado)

PORTUGAL

2.8)

POPULAÇÃO
ACTIVA POR PAÍS

% DE IMIGRANTES NA
POPULAÇÃO ACTIVA? =
(2.5+2.6) / 2.7 ( EM %)

28
0,005

10,5
11.1%

5,49

6,5% (estimado)

4,175 (c/ emprego)

18,8%

4,563

0,02

84,5%

ÁUSTRIA

Total da Força de
trabalho de
imigrantes c/
emprego: 0,74
(16,3%):

BULGÁRIA

~ 0,03 até 2011
+3 147 em 2011
+10 909 em 2012
Total: ~ 0,04

• Ilegais c/ emprego: em 2007 estimam-se 97,000
trabalhadores ilegais;
• Destes, o nº de residentes ilegais não é claro;
• Residentes Irregulares 36.252;
• De acordo com as estatísticas 5.914 residem
ilegalmente.
• Estima-se em 1.Jan.2014: 2.500 pessoas

0,03
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2- Dados estatísticos– (3/4)
2.9- Descreva os Organismos responsáveis pelas questões da imigração e interculturalidade
PAÍS

ORGANISMOS

FRANÇA

OFII - GABINETE FRANÇÊS PARA A IMIGRAÇÃO E INTEGRAÇÃO

GRÉCIA

INFORMAÇÃO INDISPONÍVEL

PORTUGAL

SEF - SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS
ACIDI - ALTO COMISSARIADO PARA A IMIGRAÇÃO E DIÁLOGO INTERCULTURAL

ÁUSTRIA

• ESTATÍSTICAS ÁUSTRIACAS:

http://www.statistik.at: Estatísticas da sociedade da informação;
• SITE OFICIAL DO GOVERNO FEDERAL PARA A IMIGRAÇÃO NA ÁUSTRIA:
http://www.migration.gv.at/en/living-and-working-in-austria.html

BULGÁRIA

• CENTROS DE APOIO DO MINISTÉRIO DOS ASSUNTOS SOCIAS (centros de informação e
suporte para todos os cidadãos austríacos nos assuntos ligados às questões sociais e
laborais):
http://www.sozialministerium.at
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA
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2- Dados estatísticos (4/4)
2.10- Comentários adicionais ou observações?
PAÍS

COMENTÁRIOS

FRANÇA

Os imigrantes são mais activos do que a população em geral e em França existem cerca de 2,9 milhões de imigrantes activos.
Os imigrantes representam 10,5% do emprego total. É um pouco mais do que a percentagem de imigrantes na população total, devido à idade desta população. Os homens imigrantes,
independentemente da sua origem, são bastante activos. As mulheres, são menos activas do que as mulheres não imigrantes, especialmente as oriundas de países terceiros.
Em relação ao emprego, a situação actual é má. A taxa global de desemprego subiu acima dos 10% em França. Nesta fase, a crise e desemprego afectam principalmente grupos da população
mais vulneráveis e com baixo nível de qualificações, incluindo os imigrantes. A taxa de desemprego neste grupo dos imigrantes ascende a 23% para os homens e 29% para as mulheres.
Os mais velhos, devido aos “prazos passados para naturalização”, tem mais experiencia da vida em França, incluindo um conhecimento melhor do mercado de trabalho, e por isto são menos
afectados do que os imigrantes não-naturalizados.
O emprego facilita o processo de naturalização, mas os mais velhos podem também facilitar este processo e dessa forma torna-se mais fácil obter emprego. Por outro lado estar naturalizado facilita
acesso a profissões reguladas e isto é visto de uma forma positiva e mais favorável pelos empregadores. OS imigrantes dos países da Área Económica Europeia são mais activos e gralemtne são
menos afectados pelo desemprego do que a população em geral.

PORTUGAL

Os dados oficiais mais recentes sobre os imigrantes legais e ilegais na população activa referem-se ao ano de 2012, por este motivo, não há informações actualizadas sobre este assunto.
O Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo publicado pela Autoridade para a Imigração e Fronteiras (SEF), em junho de 2014, revela que a evolução da população migrante em Portugal mostra
uma tendência de diminuição de residentes estrangeiros, totalizando 401 320 _ cidadãos migrantes (menos 3,8% do que em 2012), assim como o número de novas autorizações de residência
sofreram um decréscimo total de 33.246 (menos 13,7% do que em 2012).
Neste sentido, o SEF recebeu 30.130 pedidos de aquisição da nacionalidade Portuguesa (+ 1,4% do que em 2012), bem como 116 pedidos apresentados ao abrigo do regime especial de
autorização de residência para actividade de investimento. Em termos de controlo da imigração salienta-se um aumento de 1,1% no número de acções de inspecção e fiscalização realizadas pelo
SEF.

ÁUSTRIA
BULGÁRIA

Estes dados estatísticos, surgem sempre um pouco indefinidos, uma vez que a população amostra não é identificável.
Existem padrões de migração sazonal, em que um conjunto diferente de imigrantes pode voltar a um determinado país em anos diferentes.




População activa - pessoas com idade entre 20-64 anos.
Ainda não há estatísticas oficiais para 2013. Este ano foram registrados novos processos migratórios relacionados com o crescente número de refugiados e requerentes de asilo
(principalmente da Síria). Essa mudança reflecte-se no perfil dos migrantes no país.
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3- Informação qualitativa adicional acerca da
nacionalidade de migrantes (1/2)

PAÍS

3.1)

Nº/Percentagem

1º lugar:
nacionalidad
e mais
representati
va entre os
imigrantes
legais
activos

FRANCE

Argélia

3.2)

Nº/Percentagem

2º lugar:
nacionalidad
e mais
representativ
a entre os
imigrantes
legais
activos

750.000
habitantes
=330.000 activos

Marrocos

3.3)

Nº/Percentagem

3º lugar:
nacionalida
de mais
representat
iva entre
os
imigrantes
legais
activos

680.000
habitantes
= 300.000 activos

= 1,3%

Portugal

580.000
habitantes
=255.000 activos

=1,2%

= 0,9%

GREECE

Albânia

0.48

Bulgária

0.076

Roménia

0.046

PORTUGAL

Brasil

9,7%
92.120

Cabo Verde

1.5%
42.401

Ucrânia

0.9%
41.091

AUSTRIA

Alemanha

23%
164.820

Turquia

11%
114.740

Servia

BULGARIA

Rússia

11 991

Ucrânia
0,003%

3 064

10%

FYROM
0,0007%

112.477
1 091
0,0002%
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3- Informação qualitativa adicional acerca da
nacionalidade de migrantes (2/2)
3.4: Comentários adicionais e observações:
Country
FRNÇA

PORTUGAL

AUSTRIA

BULGÁRIA

Comments
Em 2010, 43% dos imigrantes (2,3 milhões) são de um país da África, 30% (1,6 milhões) do Magrebe.
Essa proporção manteve-se praticamente inalterada entre 1982-2010, enquanto a percentagem de África Subsaariana aumentou de 5% para 13% no mesmo período, um aumento
proporcional de 140%.
Aumentou significativamente de 9% para 13% entre 1999 e 2010, um aumento proporcional de 44%.
Dois em cada três africanos das ex-colônias francesas. A proporção de imigrantes da União Europeia caiu de forma constante desde 1975, de 63% para 34% (1,8 milhões) em 2008.
Esta queda deve-se principalmente ao declínio gradual do número de imigrantes italianos, espanhóis e portugueses. Além disso, desde 1999, o país de origem da diversidade de imigração
europeia, incluindo um aumento na imigração do Reino Unido e os países continentais fora da União Europeia. 19% de migrantes (1.000.000) provenientes do resto do mundo,
principalmente na Ásia.
Há entre 500 mil e 600 mil imigrantes chineses em França 3, a maioria encontra-se em área de Paris. A participação da Ásia, incluindo a Turquia, na população imigrante é de 14%.
- O relatório anual do SEF sobre a Imigração: Fronteiras e Asilo (2013) revela uma redução da população estrangeira provenientes de países de língua Portuguesa, representando cerca de
41,9%: essencialmente, os Brasileiros (23,0%): Cabo Verdianos (10, 6%) e Angolanos (5,0%)
- A nacionalidade brasileira permanece como a principal comunidade estrangeira residente em Portugal, com um total de 92,120 cidadãos. A diminuição do número de moradores desta
nacionalidade (-13,502) representa cerca de 85,9% da redução total de estrangeiros residentes em Portugal;
- Como principais fatores que contribuem para a aquisição de nacionalidade Portuguesa, são os fluxos migratórios em mudança e o impacto da atual crise econômica sobre o mercado de
trabalho;
- Também a China é uma das nacionalidades mais representativas em Portugal, em 2013, tornou-se o sexto mais relevante (18,637): com um crescimento de (6,8%) superando a guinéBissau (17,846), que cresceu 0,5%. As nacionalidades mais significativas: chineses e guineense (Bissau) foram os que apresentaram um aumento no número de moradores.

Bósnia e Herzegovina (90,963), a Croácia (61,959): Romênia (59,702), Polónia (50,271), Hungria (46,264), a Rússia (28,769), Eslováquia (28,612): Macedónia (19.377): Kosovo
(19,872), Itália (20,195 ), Bulgária (15,942), Afeganistão (14,016), Républica Checa (10,908), China (10,765): Eslovénia (11,289), Suíça (14,204), Irão (7,980). (Dossier Integração Migração Relatório de 2013) -. http://www.statistik.at
Outros continentes (2014/01/01) : países terceiros 2014/01/01 terço: 756,332: Europa (inkl Turquia.): (Total: 547,128), América Latina: (Total: 20,142), Ásia: (Total: 129,581),
África: (Total: 43,784) : América do Norte (Total: 12,464), Oceania: (Total: 2.824), Unknown: 409

As informações acima referidas só mostram os resultados de estatísticas oficiais. A situação real pode ser um pouco diferente, especialmente se se levar em conta os imigrantes ilegais
(principalmente de origem árabe).
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PAÍS5

FRANÇA

4- Informação qualitativa acerca dos sectores com
imigrantes legais activos
4.1)
1º sector
representad
o entre os
imigrantes
legais
activos

Nº/%

Educação,
410.000
saúde e
= 1,7%
serviços
sociais
(14% do total de imigrantes
activos)
Serviços (turismo, etc)
0.166, 65%

4.2)
2º sector
representeado
entre os
imigrantes
legais activos

Administração e
outros serviços
(13% do total de imigrantes
activos)

Nº/%

390.000
= 1,6%

4.3)
3º sector
representa
do entre
os
imigrantes
legais
activos
Hotelaria e
serviços
sociais
(13% dp total de migrantes
activos)

Na Córsega os
imigrantes, tal como na
Grécia trabalham nas
áreas dos serviços
(domésticos): 50%;
construção (30%) e
agricultura (20%).
Nº/%

390.000
= 1,6%

Industria

0.056, 22%

Agricultura

0.033, 13%

GRÉCIA
PORTUGAL

Alimentação e serviços
associados

24830 pessoas
(12,6%)

Construtor

23612 pessoas
(12%)

Venda de retalho, excepto
para veículos com motor.

23088 pessoas
(11,8%)

Produção

15,4%

Comércio

14,6%

Saúde e Área Social

9,8%

Restauração

Sem dados disponíveis

Comércio

Informação não
disponível

AUSTRIA

BULGÁRIA

Call
centers/sec
tor
administrati
vo/sector
da
educação

Informação não disponível
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5- Informação sobre apoios nacionais aos
imigrantes activos (1/6)
Nível do apoio e reconhecimento
5 muito alto– 4 alto– 3 média– 2 baixo– 1 muito baixo
1
5.1

Qual é a necessidade governamental
global para a imigração ativa?

5.2

Qual é o apoio nacional em favor dos
imigrantes activos actualmente no seu
país em seu país?

5.3

Qual é o nível de reconhecimento de
aptidões e competências dos imigrantes
dado pelas autoridades nacionais (através
de leis e, em geral)?

5.4

Qual é o nível de reconhecimento de
aptidões e competências dos imigrantes
pelos empregadores (na vida real)?
Como classifica a necessidade de
garantir mais reconhecimento de
competencias e aptidões aos
imigrantes no seu contexto nacional?

5.5

FR

2
AU

3
FR
PT
BU
FR
PT
AU
BU
GR

AU

FR
PT
BU
GR

AU, PT

BU
GR

BU

4
GR

FR

PT
GR, AU

5
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5- Informação sobre apoios nacionais aos
imigrantes activos (2/6)
5.6 - Comentários adicionais ou observações.
PAÍS
FRANÇA

COMENTÁRIOS
Desde 1974, a imigração por motivos de trabalho praticamente desapareceu em França, motivado pela crise económica No entanto, a
decisão tomada por cada governo 30 anos não é sinônimo de "imigração zero". Desde 1991, com exceção dos anos de 1994 a 1997,
o número anual de entradas para uma estadia mais longa sempre foi maior do que 80.000. De acordo com o Departamento de
População e Migração do Ministério do Emprego, da Coesão Social e Habitação, as entradas permanentes na França entre 2001 e
2004, são respectivamente: 107.550 124.800 136.400 e 140.100 estrangeiros. Estes números não levam em consideração os
casos de natureza temporária, como os estudantes, os requerentes de asilo ou sazonais: mais de 120.000 pessoas em 2004.
Quaisquer que sejam as incertezas sobre a precisão, estes números elevados e crescentes contradizem a imagem da França, como
país de fronteiras fechadas. Essa lacuna entre a realidade e a teoria, de que a imigração seria interrompida por 30 anos explica em
parte a imagem negativa que muitos estrangeiros legais sofreram sendo tratados de forma abusiva e ilegal.
A gestão desta imigração é "pouco sólida". Isso significa que esses imigrantes não são selecionados individualmente com base nas
suas qualificações, competências méritos ou uma necessidade específica para França. Eles são autorizados a permanecer em
França porque pertencem a grupos previtos por lei: ou são cônjuges de cidadãos franceses ou familiares autorizados a solicitar uma
reunião com a sua família.
No início de 2014, o governo anunciou a intenção de aumentar a imigração para a França de investigadores, cientistas, informáticos,
empreendedores (declaração do presidente francês F. Holanda visitar o Vale do Silício - fevereiro 2014).

PORTUGAL

Existem várias medidas nacionais de apoio e de acolhimento a cidadãos imigrantes. No entanto, é necessário desenvolver
mecanismos para fortalecer a implementação destas medidas juntamente com os empregadores e as principais partes interessadas,
a fim de promover uma melhor inclusão e empregabilidade.
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5- Informação sobre apoios nacionais aos imigrantes
activos (3/6)
5.6: Comentários adicionais ou observações.

PAÍS
AÚSTRIA

BULGÁRIA

Comentários
As novas realidades económicas requerem uma abordagem estratégica diferente de integrar com sucesso os imigrantes semi-qualificados e
altamente qualificados no mercado de trabalho. Um programa célere para desenvolver a empregabilidade dos imigrantes não qualificados
pode trazer benefícios a longo prazo, reduzindo a carga sobre o sistema de segurança social.
Balcões de acolhimento para os imigrantes | com o estabelecimento destes centros de integração, entra em prática um dos itens do programa
do governo: a extensa rede austríaca de pontos de acolhimento do OIF. As prioridades são: Línguas, Mercado de Trabalho, e aconselhamento.
O Welcome Desk informa os imigrantes sobre as suas opções, direitos e deveres e fornece informações sobre questões centrais da vida
quotidiana, na Áustria, respondendo a questões como:
•
"Onde posso aprender alemão"
•
“O que eu preciso fazer para registrar meu filho em uma escola"
•
"Quais são os valores fundamentais são importantes para a vida na Áustria?"
No ano passado, Balcões de acolhimento foram abertas nos Centros da OIF em Viena, Alta Áustria, Salzburgo, Tirol e Styria. Um Centro de
em Klagenfurt e unidades móveis de consultoria na província de Caríntia estão agora a ser adicionados.
Também foi anunciado que os projectos regionais no domínio da aprendizagem de línguas (reuniões exploratórias: workshops de conversação)
e enfrentar o mercado de trabalho (orientação para migrantes) será promovida. O serviço migrante no balcão de acolhimento do OIF faz parte
da estratégia intitulado " integração desde o inicio" com o objectivo de apoiar a integração end-to-end desde o primeiro contacto na Embaixada
da Áustria no exterior até à obtenção da cidadania austríaca.
http://www.bmeia.gv.at/en/foreign-ministry/news/press-releases/2014/integrationsminister-kurz-und-lh-kaiser-kuendigen-integrationszentrumfuer-migrantinnen-in-klagenfurt-an.html
A República da Bulgária prossegue uma política consistente para a integração dos refugiados. Cursos de línguas em búlgaros são organizadas
para os refugiados. Esses cursos podem se tornar uma prática que visa facilitar a integração de todos os imigrantes que residam legalmente.
Os projectos destinados a melhorar e reforçar a capacidade administrativa para a integração dos imigrantes de países terceiros têm sido
implementados com o apoio do Fundo Europeu para a Integração, mas essa capacidade permanece relativamente limitada.
O Centro de no âmbito da Agência Estatal de Refugiados oferece formação língua búlgara e dirige refugiados para instituições de ensino. Este
organiza a qualificação profissional dos estrangeiros que procuram ou protecção subsidiada. O Centro de auxilia estrangeiros com estatuto
concedido na procura de emprego e dá-lhes aconselhamento sobre questões de assistência social.
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5- Informação sobre apoios nacionais aos imigrantes
activos (4/6)
5.7-5.7 bis: Existe algum programa governamental para acolhimento de imigrantes
no seu país?
Country

5.7) Existe algum programa
governamental para acolhimento de
imigrantes no seu país?

5.7 bis
Detalhes

FRANCE

Sim

OFFI
Contrato de acolhimento e integração

GREECE

Sim

Secretariado Geral da População e Departamento da Coesão
Social da Direcção Geral da Politica de Migração e Integração
Social;
Concelho Grego para os refugiados;

PORTUGAL

Sim

ACIDI :
Centros Nacionais de Apoio aos Imigrantes -(CNAI)
Gabinetes de Apoio ao Emprego - (GAE)

AUSTRIA

Sim

Há uma novo programa de acolhimento implementado: Balcões de
Boas Vindas
« Plano Nacional de Acção para a Migração »
(2011): http://www.integrationsfonds.at/nap/bericht/

BULGARIA

Sim, parcialmente.

Estratégia Nacional para a Migração, Asilo e Integração 2011 –
2020
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5- Informação sobre apoios nacionais aos imigrantes
activos (5/6)
5.8-5.8 (bis): Existe algum sistema para reconhecimento das competências dos imigrantes
(pelas autoridades nacionais ou leis)
PAÍS

5.8
Existe algum sistema para reconhecimento
das competências dos imigrantes (pelas
autoridades nacionais ou leis)
Sim. Parcialmente.

FRANCE

5.8) bis
Detalhes

Programa “ENIC and NARIC”
Directório Nacional da Certificação Profissional -RNCP- (“Répertoire national des certifications
professionnelles”)

Sim

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Hellenic NARIC), um organismo supervisionado pelo ministério da educação helénco.

Sim

Sistema de Educação Regular: Escolas públicas e instituições de educação superior, sob a tutela do
ministério da educação.
Para qualificações Educação e Formação Profissional: processo de reconhecimento, validação e
certificação (RVCC).

Sim

Resumo: Procedimento para o reconhecimento formal das qualificações na Áustria
Não existem regras uniformes na Áustria para o reconhecimento formal das qualificações do exterior. O
procedimento aplicado para o reconhecimento de qualificações (graus) do exterior depende da área
para a qual é necessária a qualificação. Existem quatro tipos de reconhecimento:
• Reconhecimento profissional (acreditação profissional) das profissões regulamentadas para efeitos
da Directiva Reconhecimento da UE.
• Análise de certificados da faculdade e escolares
• Validação de graus académicos e diplomas para efeitos de exercício de uma profissão
• Acreditação de certificados de comércio especializados

GREECE
PORTUGAL

AUSTRIA

BULGARIA

Sim – fpara o ensino supeirioe e para
qualificações profissionais

Ministério da Educação e Ciência
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5- Informação sobre apoios nacionais aos imigrantes
activos (6/6)
5.9-5.9 (bis): Há reconhecimento das competências dos imigrantes pelos
empregadores no seu país?
PAÍS

5.9)

5.9) (bis)
Em caso afirmativo, porquê ?

FRANÇA

Há reconhecimento das
competências dos
imigrantes pelos
empregadores no seu país?
Sim

GRÉCIA

Sim

Se o empregador é do sector público somente após a decisão do NARIC.
Se o empregador é do sector privado só há reconhecimento após a verificação dos
documentos do futuro empregado.

PORTUGAL

Sim

Informação não disponível.

Em França, algum reconhecimento já existe, mas este processo ainda precisa ser
melhorado e ser sistemático. O reconhecimento deve ser amplamente implementado: e
não apenas ser concedido segundo critério dos empregadores.

AÚSTRIA
?
BULGÁRIA

Sim

“É muito difícil na realidade! Oficialmente… sim, mas…” Ver o ponto 5.8.
Houve um evento (dia da mão de obra especializada para refugiados) organizado em
Setembro de 2012 pela Agência de Emprego, em cooperação com a Agência Pública
para os Refugiados. O evento foi uma oportunidade para o contacto directo entre 50
refugiados desempregados e 6 empregadores de diversos sectores que divulgaram 30
ofertas de emprego para os refugiados.
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Conclusões
 Este estudo realça o facto de os países estarem dispostos a regular os fluxos de

migração, no geral, e ainda a trabalharem as leis de integração de imigrantes
(através de leis, medidas, organizações já criadas…)
 Todos os países participantes estão a organizar programas de acolhimento e

boas vindas a imigrantes
 Os países tradicionalmente ligados à recepção de imigrantes continuam a ser

atractivos (ex. França) e os novos países (anteriormente países de emigração)
começam a tornar-se atractivos (ex. Bulgária); ou países de transição (Bulgária)
 A nacionalidade de imigrantes está geralmente ligada aos países vizinhos, ou a

questões históricas (antigas colónias ou com ligações históricas).

