
O Pacto em matéria de Migração e Asilo: para recomeçar e evitar os erros do 

passado, é necessário corrigir os factores de risco e ampliar os aspectos 

positivos 

O compromisso para com uma abordagem mais humana à protecção e o reforço do facto de a 

migração ser necessária e positiva para a Europa, que marcaram o lançamento do Pacto em 

matéria de Migração e Asilo pela Comissão Europeia, são bem-vindos. Todavia, esta retórica 

encontra-se escassamente reflectida nas propostas conexas. Em vez de romper com os 

pressupostos erróneos da anterior abordagem da União Europeia (UE) e de oferecer um novo 

começo, o Pacto arrisca exacerbar o foco na externalização, na dissuasão, na contenção e no 

retorno.  

Esta avaliação inicial das propostas legislativas e não legislativas pela sociedade civil assenta nas 

seguintes questões:  

1) As propostas são capazes de garantir, na legislação e na prática, o respeito pelos padrões 

jurídicos internacionais e da UE? 

2) Contribuirão para uma mais justa distribuição da responsabilidade no âmbito do asilo na 

Europa e no mundo? 

3) Funcionarão na prática? 

 

Em vez de distribuir a responsabilidade de forma automática entre os Estados-Membros, o Pacto 

introduz um sistema Dublin (com outro nome) mais complexo e o ‘patrocínio de retornos’ 

O Pacto em matéria de Migração e Asilo desperdiçou a oportunidade para reformar 

profundamente o sistema Dublin e, na prática, a responsabilidade pela análise de pedidos de asilo 

continua a ser, por defeito, do primeiro país de chegada. Adicionalmente, foi proposto um 

sistema complexo que envolve alguma forma de solidariedade.  

A proposta inclui alguns aditamentos positivos aos critérios utilizados para determinar o Estado-

Membro responsável por analisar um pedido de asilo. São exemplos uma definição alargada de 

família que inclui irmãos, um vasto conjunto de membros da família no caso de crianças não 

acompanhadas e a obtenção de um diploma ou de outra qualificação num Estado-Membro. 

Todavia, tendo em conta a actual prática dos Estados-Membros, será um desafio ultrapassar o 



princípio do primeiro país de entrada como opção preferencial em benefício de novas 

prioridades, nomeadamente o reagrupamento familiar.  

É exigida solidariedade aos Estados-Membros em caso de chegada de um elevado número de 

pessoas (“pressão migratória”) ou de desembarques decorrentes de operações de busca e 

salvamento. Os procedimentos subsequentes incluem a redacção de um conjunto de análises e 

relatórios, e compromissos por parte de Estados-Membros individualmente considerados. Se a 

resposta conjunta for insuficiente, a Comissão Europeia pode adoptar medidas correctivas. 

Assim, este parece ser menos um mecanismo que apoie a partilha de responsabilidade de forma 

previsível e mais o tipo de negociações entre Estados-Membros às quais nos habituámos. A 

complexidade da proposta levanta dúvidas sobre se será exequível na prática.  

Os Estados-Membros podem ‘patrocinar retornos’ em vez de recolocar pessoas nos seus próprios 

territórios, o que sugere idêntico enfoque no retorno e na protecção. Ao invés de apoiar os 

Estados-Membros a gerir números elevados de pedidos de asilo, esta proposta suscita numerosas 

preocupações jurídicas e de direitos humanos, especialmente caso a transferência para o 

chamado Estado patrocinador ocorra após o decurso do prazo de 8 meses. Quem irá monitorizar 

o tratamento de requerentes de asilo cujos pedidos foram recusados quando chegarem a países 

cujos governos não aceitam a recolocação?  

O Pacto propõe o alargamento da utilização de procedimentos na fronteira, incluindo o aumento 

da detenção  

Em vez de equilibrarem a responsabilidade entre Estados-Membros da UE, as propostas de 

reforma procedimental agravam a pressão sobre os Estados-Membros na fronteira externa da UE 

e sobre os países dos Balcãs Ocidentais. A Comissão propõe procedimentos de asilo e de retorno 

na fronteira obrigatórios em alguns casos, incluindo para nacionais de, ou pessoas apátridas 

residentes em, países cuja taxa média de protecção na UE seja inferior a 20%. Tal procedimento 

é opcional quando os Estados-Membros apliquem os conceitos de País Terceiro Seguro ou País 

de Origem Seguro. Todavia, anteriormente, a Comissão havia já proposto que estes conceitos se 

tornassem obrigatórios para os Estados-Membros. As ONGs reiteram a sua preocupação com o 

uso dos conceitos de País Terceiro Seguro e de País de Origem Seguro, que foram extensivamente 

discutidos entre 2016 e 2019. Em particular, a sua aplicação obrigatória não deve ser proposta 

novamente.  

O procedimento na fronteira proposto assenta em duas assunções erróneas – a de que a maioria 

das pessoas que chega à Europa não tem necessidades de protecção e a de que a análise de 

pedidos de asilo pode ser conduzida fácil e rapidamente. Nenhuma das duas está correcta. Uma 



análise integrada das decisões de primeira instância e de impugnação na UE revela que a maioria 

das pessoas que pediu asilo na Europa nos últimos três anos obteve uma forma de protecção. 

Adicionalmente, o Pacto não deve insistir na abordagem errónea de que procedimentos de asilo 

rápidos podem ser alcançados reduzindo garantias e introduzindo um sistema de triagem. A 

duração média do procedimento de asilo na Holanda, frequentemente indicada como exemplo 

paradigmático desta prática, é superior a um ano e podem decorrer dois anos até que seja 

tomada uma decisão.   

A proposta resultará, na realidade, em dois padrões de procedimentos de asilo, determinados, 

em grande medida, pelo país de origem da pessoa em causa. Tal compromete o direito individual 

ao asilo e significará que mais pessoas serão sujeitas a um procedimento de qualidade inferior. 

Propor que os Estados-Membros emitam simultaneamente uma decisão acerca do pedido de 

asilo e uma decisão de retorno sem especificar a obrigação de acautelar garantias importantes 

quanto ao non-refoulement, ao superior interesse da criança e à protecção da família e da vida 

privada, compromete o respeito por obrigações jurídicas internacionais. A proposta também 

elimina o efeito suspensivo automático da impugnação, ou seja, o direito a permanecer no 

território na pendência de uma decisão final no âmbito de procedimentos na fronteira.  

A sugestão de que as pessoas sujeitas a procedimentos na fronteira não entraram formalmente 

no território dos Estados-Membros é enganadora, contraria jurisprudência recente da UE, mas 

não altera os direitos individuais consagrados no Direito da UE e no Direito Internacional.  

A proposta também inviabiliza a possibilidade de aceder a autorizações de residência com 

fundamentos que não o asilo e envolverá, com elevada probabilidade, a detenção por períodos 

até 6 meses nas fronteiras da UE, um máximo de 12 semanas para o procedimento de asilo e 

outras 12 semanas em caso de procedimento de retorno na fronteira. Adicionalmente, as 

reformas eliminam o princípio segundo o qual a detenção deve apenas ser aplicada como medida 

de último recurso no contexto de procedimentos na fronteira. Por assentar em restrições de 

movimento mais sistemáticas no contexto da aplicação dos procedimentos na fronteira, a 

proposta restringirá o acesso de pessoas a serviços básicos prestados por actores que podem não 

operar na fronteira, incluindo assistência e representação jurídicas. São notórias as semelhanças 

práticas com a falhada ‘política de hotspots’ implementada nas ilhas gregas.  

O reconhecimento de que o superior interesse da criança deve ser uma consideração primordial 

dos Estados-Membros em todos os procedimentos é positivo. No entanto, a Comissão reduz os 

padrões de protecção das crianças, dispensando de procedimentos na fronteira apenas aquelas 

que estão desacompanhadas ou que têm menos de 12 anos de idade. Tal contraria a definição 

https://www.ecre.org/ecre-analysis-of-asylum-statistics-in-europe/
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internacionalmente reconhecida de criança como qualquer pessoa até aos 18 anos de idade 

incluída na Convenção sobre os Direitos da Criança, ratificada por todos os Estados-Membros da 

UE. 

Em situações de crise, é permitido aos Estados-Membros derrogar garantias importantes, o que 

sujeitará mais pessoas a procedimentos de asilo de qualidade inferior 

A preocupação com procedimentos injustos agudiza-se nas situações em que um Estado-Membro 

pode alegar estar a enfrentar uma ‘situação excepcional de afluência massiva’ ou mesmo o risco 

de tal situação.  

Quando tal aconteça, o âmbito do procedimento de fronteira é significativamente alargado, 

podendo o mesmo ser aplicado a todas as pessoas provenientes de países cuja taxa média de 

protecção na UE para a respectiva nacionalidade seja inferior a 75%. Tanto o procedimento de 

asilo na fronteira como o procedimento de retorno na fronteira podem ser prolongados por 8 

semanas adicionais, ou seja, um total de 5 meses cada, aumentando o período máximo de 

detenção na fronteira para 10 meses. Os Estados-Membros podem ainda suspender o registo de 

pedidos de asilo entre quatro semanas a, no máximo, três meses. Sem terem qualquer pedido 

registado durante semanas, as pessoas poderão ficar sujeitas a risco de detenção e de 

refoulement e os seus direitos a acolhimento adequado e a serviços básicos podem ser 

severamente afectados.  

Esta possibilidade permite que os Estados-Membros derroguem a responsabilidade de garantir o 

acesso ao asilo e de assegurar que os pedidos de asilo são analisados eficiente e justamente, 

aumentando, assim, o risco de refoulement. Nos casos mais extremos, em que os Estados-

Membros agem em flagrante e persistente violação das obrigações de Direito da UE, este 

processo, que implica requerer autorização à Comissão Europeia, pode ser considerado uma 

melhoria porque, actualmente, a lei é ignorada sem que a Comissão Europeia seja consultada e 

apesar das suas críticas. Todavia, este não pode ser o ponto de partida para a análise de propostas 

legislativas da UE. O impacto mais alargado desta medida será a possibilidade de a grande maioria 

das pessoas que chega à Europa ser sujeita a um procedimento de qualidade inferior.  

Triagem na fronteira: riscos e oportunidades 

A Comissão propõe um processo de “triagem pré-entrada” aplicável a todas as pessoas que 

cheguem irregularmente às fronteiras da UE, incluindo no contexto de desembarques na 

sequência de operações de busca e salvamento. O processo de triagem inclui controlos de 

segurança, saúde e vulnerabilidade e o registo de dados biométricos, mas resulta também em 



decisões relacionadas com o acesso ao asilo, incluindo a aplicação de procedimento acelerado na 

fronteira, recolocação e retorno. Este processo pode durar até 10 dias e deve ser conduzido o 

mais próximo possível da fronteira. Não é claro onde ficarão alojadas as pessoas, nem como serão 

assegurados os padrões de acolhimento durante esse período. A triagem também pode ser 

aplicada a pessoas que se encontrem no território de um Estado-Membro, o que pode levar a um 

aumento de práticas de policiamento discriminatório. Este procedimento suscita questões 

quanto ao acesso à informação, aos direitos das pessoas sujeitas a triagem, incluindo o acesso a 

advogado e o direito a impugnar a decisão; aos fundamentos de recusa de entrada; e à 

privacidade e protecção dos dados recolhidos. Uma vez que os Estados-Membros podem 

facilmente exonerar-se das responsabilidades que lhes incumbem quanto a rastreios médicos e 

de vulnerabilidade, não é claro se as necessidades relacionadas serão detectadas e acauteladas.  

A proposta de monitorização independente de direitos fundamentais na fronteira é louvável. Para 

garantir que este mecanismo resulta em responsabilização por violações de direitos na fronteira, 

incluindo o uso persistente de expulsões sumárias e de push-backs num elevado número de 

Estados-Membros, é necessário que o seu âmbito seja alargado além do procedimento de 

triagem, que seja independente das autoridades nacionais e que envolva organizações 

independentes como ONGs.  

O retorno e a deportação são as prioridades que dominam a proposta 

O objectivo preponderante do Pacto é claro: aumentar o número de pessoas retornadas ou 

deportadas da Europa. A criação das funções de Coordenador de Retorno na Comissão e de 

Director Executivo Adjunto da Frontex para o Retorno sem que sejam criados postos semelhantes 

relativamente aos padrões de protecção ou à recolocação demonstra esta ideia. O retorno é um 

elemento reconhecido da política migratória e o apoio a retornos dignos, com preferência pelos 

retornos voluntários, acesso a aconselhamento sobre o retorno e apoio à reintegração, é 

importante. Todavia, o investimento no retorno não é solução para o sistemático desrespeito 

pelos padrões em matéria de asilo nos Estados-Membros da UE.  

Nada de novo na acção externa: persistem as propostas irrealistas que arriscam comprometer os 

direitos humanos 

A tensão entre o compromisso retórico com parcerias internacionais mutuamente benéficas e a 

insistência para que a migração esteja no centro das relações da UE com países terceiros persiste. 

Continuarão as tentativas de externalização da responsabilidade no âmbito do asilo e de 

utilização incorrecta da assistência ao desenvolvimento, de mecanismos de vistos e de outras 

ferramentas para pressionar países terceiros a colaborar no controlo da migração e em acordos 



de readmissão. Tal arrisca não só contradizer o compromisso da própria UE com princípios de 

desenvolvimento, mas também comprometer a sua posição internacional, criando desconfiança 

e hostilidade de e entre países terceiros. Para além disso, recorrer a acordos informais e a 

cooperação na área da segurança para controlo migratório com países como a Líbia ou a Turquia 

arrisca potenciar abusos de direitos humanos, reforçar governos repressivos e criar mais 

instabilidade.  

Falta de ambição quanto a rotas seguras e regulares para a Europa 

Perdeu-se uma oportunidade para assinalar a disponibilidade da UE para contribuir para a 

partilha de responsabilidades no âmbito da protecção no plano internacional, em espírito de 

parceria para com os países que acolhem a grande maioria dos refugiados. Em vez de propor uma 

meta ambiciosa para a reinstalação de refugiados, a Comissão Europeia limitou-se a convidar os 

Estados-Membros a fazerem mais e converteu os compromissos dos Estados-Membros para 

2020 num plano a dois anos, o que resulta num ano perdido para a reinstalação na UE. 

O reconhecimento da necessidade de facilitar mais migração laboral de pessoas com diferentes 

níveis de competências é bem-vindo, mas a importância da migração laboral para as economias 

e para as sociedades europeias não se reflecte nos recursos, propostas ou acções. 

É necessário reforçar o apoio à busca e salvamento e a acções de solidariedade  

A tragédia humanitária no Mar Mediterrâneo tem ainda de ser resolvida, por exemplo, através 

da criação de capacidade para realizar operações de busca e salvamento financiadas e lideradas 

pela UE. A busca, o salvamento e o desembarque estão incluídos em todas as propostas 

relevantes, reconhecendo a existência de uma crise humanitária. Todavia, em vez de abordar o 

comportamento e as regulamentações dos Estados que impedem os resgates no mar e de 

potenciar o trabalho dos defensores dos direitos humanos, a Comissão Europeia sugere que é 

necessário monitorizar as normas de segurança em navios e os níveis de comunicação com 

actores privados. Parece também exigir que os actores privados cumpram não apenas a 

legislação, mas também as políticas e práticas de “gestão migratória”, o que pode interferir com 

as obrigações de busca e salvamento. 

Embora a emissão de orientações para impedir a criminalização da acção humanitária seja bem-

vinda, estas limitam-se a actos legalmente exigidos, focando-se especificamente na busca e 

salvamento. Assim, existe o risco de excluir actividades humanitárias realizadas em terra, como o 

fornecimento de alimentos, abrigo ou a prestação de informações, ou actividades realizadas por 

organizações não mandatadas por lei, também sujeitas a criminalização e restrições. 



Sinais promissores para a inclusão 

As alterações propostas que permitiriam aos refugiados obter uma residência de longa duração 

após três anos e reforçar o direito a circular e a trabalhar noutros Estados-Membros são positivas. 

Além disso, a revisão do Plano de Acção para a Inclusão e Integração e a criação de um grupo de 

peritos para recolher opiniões dos migrantes para informar a política da UE são bem-vindas. 

O caminho a seguir 

A apresentação das propostas é o início do que promete ser mais um longo e tortuoso período 

de negociações da legislação da UE sobre asilo e migração. Enquanto essas negociações 

decorrem, é importante recordar que está actualmente em vigor um quadro normativo relativo 

ao asilo na UE e que os Estados-Membros estão vinculados a obrigações no âmbito do Direito 

Internacional e do Direito da UE. 

Como tal, é necessária acção imediata dos decisores políticos da UE, incluindo dos Estados-

Membros para:  

• Implementar as normas relativas ao acolhimento e aos procedimentos de asilo existentes, 

investigar o seu incumprimento e adoptar as necessárias medidas disciplinares; 

• Salvar vidas no mar, garantindo a capacidade de busca e salvamento, permitindo o 

desembarque atempado e a rápida recolocação; 

• Prosseguir com a celebração de acordos ad hoc de solidariedade para aliviar a pressão sobre os 

Estados-Membros localizados na fronteira externa da UE e apoiar os Estados-Membros a aceitar 

a recolocação. 

No âmbito das negociações sobre o Pacto, recomendamos aos co-legisladores que: 

• Rejeitem a aplicação obrigatória de procedimentos de asilo ou de retorno na fronteira: estes 

são procedimentos de qualidade inferior, que reduzem as garantias dos requerentes e aumentam 

a detenção. Tais procedimentos irão exacerbar a actual falta de solidariedade na Europa, 

atribuindo maior responsabilidade aos Estados-Membros localizados na fronteira externa. A 

experiência dos hotspots e de iniciativas semelhantes demonstra que acrescentar procedimentos 

ou vias de asilo adicionais pode criar encargos e custos administrativos significativos e gerar mais 

ineficiência; 

• Trabalhem no sentido de erradicar a detenção relacionada com o estatuto migratório, proíbam 

a detenção de crianças relacionada com o estatuto migratório, de acordo com a Convenção dos 



Direitos da Criança, e aloquem recursos suficientes para soluções adequadas não privativas de 

liberdade para as crianças e para as suas famílias; 

• Equilibrem as propostas de reforma para que se centrem na manutenção e na melhoria dos 

padrões de asilo e de direitos humanos na Europa, e não no retorno; 

• Trabalhem em propostas que reformem profundamente o modo como se estrutura a 

responsabilidade pelas pessoas que pedem asilo na Europa, rectificando o princípio do primeiro 

país de entrada, a fim de criar mecanismos de solidariedade significativos e previsíveis; 

• Limitem as possibilidades de derrogação pelos Estados-Membros das responsabilidades pelo 

registo ou pela análise de pedidos de asilo, a fim de evitar a criação de incentivos para operar em 

modo de crise e para reduzir os padrões no domínio do asilo; 

• Aumentem as salvaguardas aplicáveis ao procedimento de triagem para garantir que é prestada 

informação; que é assegurado o acesso a advogado; que as necessidades médicas e situações 

vulneráveis são detectadas e acauteladas rapidamente; e solucionem as questões relacionadas 

com o registo e partilha de dados biométricos; 

• Garantam que o mecanismo de monitorização dos direitos fundamentais nas fronteiras tem um 

âmbito suficientemente amplo para cobrir todas as violações de direitos fundamentais ocorridas 

na fronteira, é verdadeiramente independente das autoridades nacionais, é devidamente 

financiado e contribui para a responsabilização; 

• Resistam às tentativas de utilização da ajuda ao desenvolvimento, comércio, investimento, 

emissão de vistos, cooperação de segurança e outras políticas e financiamento para pressionar 

países terceiros a cooperar com objectivos estritamente definidos da UE em matéria de controlo 

de migração; 

• Avaliem o impacto de longo prazo das políticas de externalização da migração na paz, nos 

direitos e no desenvolvimento sustentável e garantam que a política externa de migração não 

contribui para a perpetração de violações dos direitos humanos e é sensível a conflitos; 

• Expandam significativamente as rotas seguras e regulares para a Europa, implementando 

rapidamente os actuais compromissos de reinstalação, propondo novas metas ambiciosas e 

aumentando as oportunidades de protecção, bem como de migração regular para trabalhar e 

estudar na Europa; 



• Reforcem os impedimentos à criminalização da acção humanitária e de outras actividades 

independentes da sociedade civil e eliminem os obstáculos à prestação de assistência vital e 

outros tipos de assistência humanitária pela sociedade civil em terra e no mar; 

• Estabeleçam uma Operação de Busca e Salvamento no Mar Mediterrâneo financiada e dirigida 

pela UE; 

• Desenvolvam as propostas promissoras de apoio à inclusão através do acesso à residência de 

longa duração e direitos conexos e da implementação do próximo Plano de Acção para a 

Integração e Inclusão a nível da UE, nacional e local. 

 

Comunicado redigido pelo European Council on Refugees and Exiles (ECRE), subscrito por mais 

de oitenta organizações não-governamentais, entre as quais o CPR, que o traduziu para 

Português. A versão original do comunicado, em Inglês, e a lista completa de signatários podem 

ser consultadas aqui.  
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