
 
 
 

 
 
 
 
 
 Inclui orientações sobre, entre outras matérias, a organização dos serviços gratuitos de apoio aos 

migrantes e os tipos de ajuda que lhes devem prestar, bem como sobre a informação que os Estados 
devem disponibilizar à OIT. 

 
 
 Prevê o controlo dos intermediários que se dediquem ao recrutamento, à introdução ou à colocação 

de trabalhadores migrantes. 
 
 
 Preconiza: 

 
● A facilitação das migrações, nomeadamente por medidas em matéria de formação profissional e de acesso 
às escolas; 
● A adopção de medidas destinadas a permitir a reagrupamento 
familiar; 
● A possibilidade para os trabalhadores migrantes, autorizados a residir num território e os membros das suas 
famílias autorizados a juntarem-se a eles, de ocuparem um emprego nas mesmas condições que os nacionais, 
ou, pelo menos, a limitação das restrições neste domínio. 

 
 
 Recomenda que: 

 
● Um Estado deve abster-se de afastar do seu território um trabalhador migrante que tenha sido regularmente 
admitido (e, se for o caso, os membros da sua família) por razões de insuficiência de recursos do trabalhador 
ou da situação do mercado de trabalho, salvo se tiver sido celebrado um acordo para o efeito entre o país de 
emigração e o país de imigração. 

 
● O Estado de origem de um trabalhador migrante, que tenha mantido a sua nacionalidade e a ele regresse, 
deve conceder-lhe o benefício de medidas de assistência e de promoção de emprego de desempregados, sem 
quaisquer condições prévias de residência ou de emprego. 

 
● Nos casos apropriados, os Estados devem celebrar acordos bilaterais relativos à aplicação da Convenção N.º 
97 e da Recomendação N.º 86. Para esse efeito, o Anexo à Recomendação inclui um Modelo de Acordo 
destinado a servir de guia para os Estados. 

 
 
 

 

Texto retirado de: BUREAU INTERNACIONAL DO TRABALHO – Guia 
das Normas Internacionais do Trabalho, Lisboa, Gabinete de 
Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho e da 
Solidariedade Social, 2009. 
 
Texto integral da Recomendação em inglês disponível em: 
http://www.ilo.org/ilolex/english/recdisp2.htm  
 
Guia de Recursos “Migrantes” em inglês disponível em: 
http://www.ilo.org/public/english/support/lib/resource/subject/mi
gration.htm 
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