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Apresentação do Plano de Imigração para 2007

Quebec mantém meta de 48 mil admissões para 2007

Quebec, 31 de outubro de 2006 – A ministra da Imigração e das Comunidades
Culturais, sra. Lise Thériault, apresentou hoje na Assembléia Nacional o Plano de
Imigração do Quebec para 2007. Trata-se do terceiro plano anual resultante da
planificação trienal dos níveis de imigração para 2005-2007. O Plano de Imigração
para 2007 vem completar a planificação adotada para o período acima. 

« Tenho a satisfação de apresentar hoje um plano anual de imigração que demonstra,
uma vez mais, a importância que o nosso governo atribui ao aporte estratégico da
imigração para o desenvolvimento e a prosperidade do Quebec. Eu gostaria ainda de
lembrar que, há algumas semanas, anunciei a entrada em vigor de modificações
substanciais no Regulamento para a seleção de residentes estrangeiros, visando, em
especial, uma melhor adequação entre as necessidades do mercado de trabalho e a
seleção dos candidatos», sublinhou a ministra.

O plano de Imigração do Quebec para 2007 expressa as intenções de acolhida do
Quebec e as atividades de seleção previstas para o ano 2007, além de também traçar a
tendência dos resultados projetados para 2006. 

OBJETIVOS VISADOS EM 2007

Eis a composição do movimento de imigração planejado para 2007 :

 O Quebec prevê receber cerca de 48 mil imigrantes.

 A parcela de imigrantes admitidos em função da seleção quebequense deverá ser
da ordem de 69% do total das admissões.

 A proporção dos imigrantes com conhecimentos de francês por ocasião de sua
admissão deverá atingir cerca de 58% do volume global.

 O conjunto das admissões previstas para 2007 se divide, conforme o continente da
última residência dos candidatos, do seguinte modo: África (26%),
América (23%), Ásia (27%) e Europa (24%).
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Na categoria imigração econômica – o contingente mais volumoso submetido à
seleção quebequense – as admissões previsíveis são da ordem de 28.100 a 29.600
imigrantes. Desse total, o número de trabalhadores qualificados se situaria entre 26
mil e 27 mil, enquanto o volume de admissões na categoria gente de negócios
(empresários, empreendedores, investidores e trabalhadores autônomos) ficaria entre
1.600 e 1.900.

Na categoria de reagrupamento familiar as admissões seriam da ordem de 10.200 a
10.700, e na categoria dos refugiados, entre 6.200 e 6.600.

A REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS DO PLANO DE IMIGRAÇÃO DE 2006

O documento retrata também o panorama das admissões em 2006, com base  nos
dados atualmente disponíveis e nas previsões para o resto do ano. Assim, as admissões
deveriam situar-se em torno de 45 mil imigrantes, dos quais cerca de 60% seriam
provenientes da imigração econômica.

« As mulheres e os homens que decidem vir morar no Quebec contribuem, por um
lado, para a renovação e o rejuvenescimento da população, e por outro, contribuem
para o desenvolvimento social, econômico e cultural da sua nova sociedade. Visto que
há amplo consenso entre os atores sociais, econômicos e políticos sobre a importância
da imigração, a sociedade quebequense contribui ativamente para a vinda e a
integração dos recém-chegados. Afinal, eles representam uma riqueza inestimável para
o Quebec e suas regiões, tanto hoje como para o futuro», concluiu a ministra Lise
Thériault.

O Plano de imigração do Quebec para 2007 está disponível no seguinte endereço:
http://www.micc.gouv.qc.ca.
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Assessora de Imprensa 
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