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- PASSE – Processo Automático e Seguro de Saídas e Entradas
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- RAPID – Reconhecimento Automático de Passageiros Identificados Documentalmente
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Sumário Executivo
O presente Relatório de Política 2013 – Parte 2, foi realizado pelo Ponto de Contacto Nacional
Português da Rede Europeia das Migrações (REM), nos termos do artigo 9.º (1) da Decisão do
Conselho 2008/381/CE, e contém a descrição dos principais desenvolvimentos ocorridos em
matéria de imigração e asilo, no período compreendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de
2013, em Portugal.
A compilação dos Relatórios Nacionais – Parte 2, em conjunto com a informação recolhida nos
Relatórios Nacionais – Parte 1, servirão, em 2014, para a atualização dos Country Fact Sheets,
bem como para a publicação dos Informs da REM sobre os desenvolvimentos políticos no
domínio do asilo e da migração em 2014.
Em termos metodológicos, a elaboração deste documento contou com a colaboração prestada
por várias entidades, cabendo particular reconhecimento aos parceiros da Rede Nacional das
Migrações1 e às unidades orgânicas do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)2. Realce para
a recolha e análise de informação documental em diversas fontes, tal como: legislação, peças
jurisprudenciais, planos, relatórios, artigos em publicações especializadas ou generalistas.

Em termos de principais desenvolvimentos no decurso de 2013 podem enunciar-se os seguintes
aspetos:


Manutenção do enunciado político estratégico para a imigração e asilo do XIX Governo
Constitucional, assente em três pilares fundamentais – regulação, fiscalização e
integração;



Alteração da Lei da Nacionalidade, mediante a publicação da Lei Orgânica n.º 1/2013,
de 29 de julho;



Publicação do Decreto Regulamentar n.º 2/2013, de 18 de março (primeira alteração do
Decreto Regulamentar n.º 84/2007, de 5 de novembro), o qual regula a aplicação da Lei
da Imigração – Lei n.º 29/2012, de 9 de agosto – a qual constitui também a primeira

1

DGACCP/MNE, ACIDI, I.P./PCM, IEFP, I.P./MSESS, GEE/ME, CRC/MJ, DGES/MEC, OIM, CRUP.

2

O GAR; o GTF; o GADR; a DCInv; o GSI; o GRICRP; e por fim, a DRLVTA.
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alteração à Lei n.º 23/2007, de 4 de julho (que aprovou o regime jurídico de entrada,
permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional);


Publicação do Despacho n.º 1661-A/2013, de 28 de janeiro, (alterando o Despacho n.º
11820 -A/2012,de 4 de setembro de 2012) definindo os novos requisitos mínimos para a
obtenção de autorização de residência para atividades de investimento;



Publicação da Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira
n.º 23/2013/M, deliberando sobre os deveres de intervenção do Estado Português
relativamente às mulheres vítimas de tráfico para efeitos de exploração sexual;



Publicação da Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira
n.º 24/2013/M, tendente a promover o combate à prostituição é escravatura do século
XXI;



Aprovação e publicação do III Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Tráfico de
Seres Humanos 2014 -20173;



Aprovação e publicação do V Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência
Doméstica e de Género 2014-20174 e do V Plano Nacional para a Igualdade, Género,
Cidadania e Não-discriminação 2014-20175;



A não aprovação do contingente global indicativo de vistos de residência para a
admissão de cidadãos estrangeiros para o exercício de uma atividade profissional
subordinada, atentas as limitações do mercado trabalho nacional;



Criação da Rede de Apoio e Proteção às Vítimas do Tráfico (RAPVT), no quadro da
implementação do II Plano Nacional Contra o Tráfico de Seres Humanos;



Conclusão da implementação do II Plano Nacional Contra o Tráfico de Seres Humanos
e do II Plano para a Integração dos Imigrantes.



Início da 5ª Geração do Programa Escolhas (2013-2015).



Implementação do APIS (Advance Passenger Information System), permitindo a
receção antecipada das listas de passageiros enviadas pelas companhias aéreas, de modo

3

Resolução do Conselho de Ministros n.º 101/2013.

4

Resolução do Conselho de Ministros n.º 102/2013.

5

Resolução do Conselho de Ministros n.º 103/2013.
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a proceder à deteção automática de não conformidades e medidas cautelares sobre
documentos e pessoas;


Implementação da nova versão do RAPID (Reconhecimento Automático de Passageiros
Identificados Documentalmente), a qual permite a passagem na fronteira externa
mediante a utilização do cartão de cidadão nacional.



Participação nacional no contexto da definição e implementação das políticas de
migrações e asilo europeias, designadamente na construção do Sistema Europeu
Comum de Asilo, bem como nas agências europeias, em particular FRONTEX e EASO;



Foram iniciados os trabalhos tendentes à transposição do acervo relativo à proteção
internacional aprovado em 2011 no quadro europeu, designadamente através da
Proposta de Lei 187/XII, que procede à primeira alteração à Lei n.º 27/2008, de 30 de
junho, que estabelece as condições e procedimentos de concessão de asilo ou proteção
subsidiária e os estatutos de requerente de asilo, de refugiado e de proteção subsidiária.

Apesar dos debates político e público incidirem especialmente na situação económico-financeira
nacional e internacional, houve lugar a discussão naqueles fora, bem como nos meios de
comunicação, relativamente às questões de imigração e asilo. Neste âmbito refira-se o debate
referente à revisão da Lei do Asilo, à alteração da Lei da Nacionalidade e ao impacto da
chegada de um conjunto alargado de requerentes de proteção internacional de nacionalidade
síria, provenientes da Guiné-Bissau.

O Relatório de Política Anual está estruturado da seguinte forma: Migração Legal (que inclui a
integração e os vistos) e Mobilidade; Proteção Internacional; Menores Desacompanhados e
Outros Grupos Vulneráveis; Ações contra o Tráfico de Seres Humanos; Migração e
Desenvolvimento de Política; Migração Irregular; Retorno; e implementação de legislação da
União Europeia.
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1. Introdução
O Relatório Anual de Política 6foi redigido pelo Ponto de Contacto Nacional Português da Rede
Europeia das Migrações (REM), que é assegurado pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
(SEF), através do Gabinete de Estudos, Planeamento e Formação (GEPF). Para a sua elaboração
e consolidação foram considerados os contributos de um conjunto alargado de intervenientes,
que a seguir se enunciam:


SEF, através das seguintes Unidades Orgânicas: o Gabinete Técnico de Fronteiras
(GTF); o Gabinete de Sistemas de Informação (GSI); o Gabinete de Relações
Internacionais, Cooperação e Relações Públicas (GRICRP); o GEPF; o Gabinete de
Asilo e Refugiados (GAR); o Gabinete de Apoio às Direções Regionais (GADR); a
Direção Central de Investigação (DCInv); e a Direção Regional de Lisboa Vale do Tejo
e Alentejo (DRLVTA) – Ministério da Administração Interna (MAI);



Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas (DGACCP),
Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE);



Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), Ministério da Educação e Ciência (MEC);



Conservatória dos Registos Centrais (CRC), Ministério da Justiça (MJ);



Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP, I.P.), Ministério da Solidariedade,
Emprego e Segurança Social (MSESS);



Gabinete de Estratégia e Estudos (GEE), Ministério da Economia (ME);



Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI, I.P.), Presidência
do Conselho de Ministros (PCM);



Organização Internacional para as Migrações (OIM); e



Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP).

Foi ainda recolhida outra informação relevante (entre janeiro e março de 2014), junto das
seguintes fontes:

6



Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (AAAES);



Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR);



Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR);



Observatório da Imigração;

O conteúdo deste relatório deverá ser analisado em paralelo com a informação prestada e constante do Relatório Nacional – Parte
1. Os dois relatórios relevam, no seu conjunto, para efeitos da elaboração do Relatório Anual da Comissão sobre Imigração e
Asilo.
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Programa Escolhas;



Assembleia da República;



Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT);



Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP);



Conselho Português para os Refugiados (CPR);



Guarda Nacional Republicana (GNR);



Observatório do Tráfico de Seres Humanos (OTSH);



Polícia Judiciária (PJ);



Polícia de Segurança Pública (PSP);



Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS); e



Marinha Portuguesa.

Foram ainda tidos em consideração artigos informativos em imprensa, conteúdos em sítios de
internet oficiais, bem como intervenções parlamentares, enquanto fontes para o presente
relatório.
O Relatório utiliza os termos e as definições decorrentes do regime legal português e, sempre
que possível, do Glossário de Imigração e Asilo, elaborado e publicado no âmbito das
atividades da REM.

1.1. Estrutura da política de Asilo e Migração
A estrutura político-institucional relevante para a imigração e asilo é, no geral, a descrita no
estudo nacional sobre A Organização de Políticas de Asilo e Migração em Portugal (SEF,
2009), bem como nos anteriores relatórios anuais de política elaborados no âmbito do Projeto da
REM, sem prejuízo de alterações pouco significativas decorrentes da atuação do XIX Governo
Constitucional.
O Governo é o órgão responsável pela definição das políticas de imigração, asilo, acolhimento e
integração. Em termos específicos, cabe ao MAI a execução e gestão da política de imigração,
através do controlo da circulação de pessoas nas fronteiras, da entrada, da permanência e
residência, e da saída e afastamento de estrangeiros em território nacional. Cabe também ao
MAI, em matéria de asilo, a apreciação e decisão sobre a concessão do estatuto de refugiado7.

7

Decreto-Lei n.º 126-B/2011, de 29 de dezembro (Lei Orgânica do Ministério da Administração Interna).
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No âmbito do MAI, cabe ao SEF proceder ao controlo da circulação de pessoas nos postos de
fronteira e da permanência de estrangeiros em território nacional; prevenir e combater a
criminalidade relacionada com a imigração ilegal e o tráfico de seres humanos; gerir os
documentos de viagem e de identificação de estrangeiros; instaurar e decidir os processos de
expulsão administrativa de estrangeiros; e instruir os processos de pedidos de asilo. O SEF
assegura ainda a representação do Estado Português em grupos e comités da União Europeia
(UE) referentes às matérias de imigração e asilo8. O SEF tem também a competência de emissão
de passaportes portugueses comuns e temporários, centralizando desde 2011numa única
entidade todo o processo da cadeia de identidade (registo/produção/emissão/controlo) do
Passaporte Eletrónico Português (PEP)9.
Ainda sob a tutela do MAI as forças de segurança GNR e PSP, exercem subsidiariamente ao
SEF, o controlo e fiscalização de estrangeiros em território nacional.
A GNR detém ainda competências ao nível da vigilância e patrulhamento da costa portuguesa,
bem como a gestão e operação do Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo
(SIVICC).
A Polícia Marítima detém competências no que se prende com o controlo da costa – zona de
domínio público marítimo e das águas territoriais nacionais – colaborando com a PJ e com o
SEF no âmbito do combate à imigração ilegal e tráficos de pessoas e estupefacientes.
A intervenção na área da migração e asilo deverá ser entendida num quadro de colaboração e
articulação com outras entidades oficiais, como é o caso a montante do MNE10, cujas
competências em matéria de regulação e promoção da imigração legal são, sobretudo, referentes
à concessão de vistos consulares, a cargo da Direção de Serviços de Vistos e Circulação de
Pessoas, unidade orgânica integrada na DGACCP.
Complementarmente o MSESS regista uma participação ativa em matéria de asilo e imigração,
sobretudo pela intervenção e colaboração prestadas pela ACT e pelo IEFP, I.P.. A ACT integra
a administração direta do Estado e detém competências na área do aconselhamento, informação

8

Neste âmbito salienta-se a representação no Comité Estratégico de Imigração, Fronteiras e Asilo (CEIFA) e no Grupo de Alto
Nível de Asilo e Migração (GANAM)

9

10

Decreto-Lei n.º 97/2011 de 20 de setembro, Decreto-Lei n.º 126-B/2011, de 29 de dezembro e Portaria n.º 270/2011, de 22 de
setembro.
Decreto-Lei, N.º 121/2011, de 29 de Dezembro (Lei Orgânica do Ministério dos Negócios Estrangeiros).
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e inspeção das condições de trabalho em Portugal, incluindo as especificidades relacionadas
com os estrangeiros. O IEFP, I.P. é responsável pela monitorização do processo de contratação
de estrangeiros e elaboração de relatórios de execução do contingente anual de admissão de
trabalhadores estrangeiros.
De salientar, também, a atuação do Gabinete de Estratégia e Estudos (GEE), no âmbito do
Ministério da Economia (ME). Assim, para os efeitos que neste documento relevam, o GEE
contribui com a preparação do relatório de suporte à definição do contingente global de
oportunidades de emprego para nacionais de países terceiros.
No âmbito da Presidência do Conselho de Ministros (PCM) evidencia-se a atuação do ACIDI
I.P.11 na operacionalização da política de integração de imigrantes. O ACIDI, I.P. tem por
missão colaborar na conceção, execução e avaliação das políticas públicas, transversais e
sectoriais, relevantes para a integração dos imigrantes e das minorias étnicas, bem como
promover o diálogo entre as diversas culturas, etnias e religiões. Neste contexto, é de destacar as
atribuições do Conselho Consultivo para os Assuntos da Imigração (COCAI) e da CICDR,
ambos coordenados e presididos pelo ACIDI, I.P. e com papéis diferenciados no domínio das
políticas de integração e combate à discriminação e exclusão.
Destaque ainda para o Instituto Nacional de Estatística, I.P.12, a quem cabe a responsabilidade
das estatísticas oficiais em matéria de migrações e asilo (população, migrações, demografia,
economia, emprego, educação, etc.).
No que respeita à execução das políticas de asilo e proteção internacional, salienta-se o papel
desempenhado pelo CPR, uma organização não-governamental (ONG) que representa o
ACNUR em Portugal. Nos termos da Lei do Asilo, intervém nos procedimentos do asilo,
designadamente no aconselhamento, apoio jurídico, assistência aos requerentes e na
representação e defesa dos interesses de menores desacompanhados requerentes de asilo.
A competência para decidir sobre os pedidos de aquisição de nacionalidade portuguesa cabe ao
Instituto dos Registos e Notariado (IRN), através da CRC, em conformidade com a Lei da
Nacionalidade Portuguesa.

11

Decreto-Lei N.º 126-A, de 29 de Dezembro (Lei Orgânica da Presidência do Conselho de Ministros).

12

Decreto-Lei nº 136/2012, de 2 de Julho (Lei Orgânica do Instituto Nacional de Estatística, I.P.)
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Além das entidades que intervêm, em termos gerais, na gestão da migração e asilo em Portugal ,
é oportuno e relevante evidenciar e destacar o papel desempenhado por outros organismos,que,
de forma indireta, participam no processo de decisão e regulação dos fluxos migratórios.
Assim, contexto das políticas de atração de imigrantes altamente qualificados e estudantes
internacionais, há que atentar no papel desempenhado pelo MEC através da DGES, à qual
compete assegurar a conceção, execução e a coordenação das políticas do ensino superior,. De
sublinhar, entre outras competências, o apoio que presta às solicitações feitas pela AAAES, no
âmbito dos processos de acreditação e de avaliação do ensino superior.
Igualmente na esfera das competências do MEC há a considerar a intervenção e a atuação da
Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), que contempla nas suas
atribuições a recolha, monitorização, tratamento, produção e divulgação de informação
estatística adequada, no quadro do Sistema Estatístico Nacional e nas áreas de intervenção deste
Ministério, e o apoio técnico estatístico prestado em matéria de definição e estruturação das
políticas, prioridades e objetivos. Cabe também à DGEEC a elaboração, difusão e apoio na
criação de instrumentos estatísticos de planeamento e de avaliação das políticas e programas do
MEC, procedendo ao respetivo acompanhamento e avaliação.
Numa perspetiva descentralizada, há a assinalar na Região Autónoma dos Açores, a intervenção
do Conselho Consultivo Regional para os Assuntos da Imigração, criado no âmbito da
Presidência do Governo Regional dos Açores. Este Conselho assegura a participação e a
colaboração das associações representativas dos imigrantes, dos parceiros sociais, das
instituições de solidariedade social e outras organizações que prestam apoio social e cultural aos
imigrantes, na definição e coordenação das políticas de integração social e de combate à
exclusão. Integra também, entre outras, diversas direções regionais e institutos, bem como a
Associação dos Imigrantes nos Açores, o Centro Comunitário de Apoio ao Imigrante, a
Associação de Municípios dos Açores, o SEF e o ACIDI, I.P..

Em termos legislativos, a política de imigração e asilo são norteados pela Lei da Imigração (Lei
n.º 23/2007, de 4 de julho, alterada pela Lei n.º 29/2012, de 9 de agosto – regime jurídico de
entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional) e pela Lei de
Asilo (Lei n.º 27/2008, de 30 de junho – condições e procedimentos de concessão de asilo ou
proteção subsidiária e os estatutos de requerente de asilo, de refugiado e de proteção
subsidiária).
13
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2. Abordagem dos desenvolvimentos da política de asilo e migração

2.1. Desenvolvimentos políticos
O ano de 2013 ficou marcado pela continuidade do XIX Governo Constitucional, que assenta
num acordo de governo com incidência parlamentar celebrado entre o Partido Social Democrata
(PSD) e o Centro Democrático Social – Partido Popular (CDS-PP).
No decorrer de 2013 foram feitas várias alterações na composição do executivo, sendo
composto atualmente por 14 ministérios, sendo de relevar:


Designação de novo Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, o qual tutela as
políticas de integração (maio de 2013);



Substituição do Secretário de Estado da Administração Interna com responsabilidade
direta sobre as áreas da imigração e asilo e com a tutela o SEF (dezembro de 2013).

2.2. Desenvolvimentos gerais no asilo e migração
Apesar de a política migratória em Portugal não constituir um tema de primeira linha no debate
público, no ano em referência afirmaram-se como acontecimentos mais significativos no
domínio da imigração e asilo as propostas de revisão da nova Lei do Asilo, de alteração
legislativa à Lei da Nacionalidade e, noutra perspetiva, o incidente diplomático com a GuinéBissau, devido ao transporte de um conjunto alargado de cidadãos sírios que requereram
proteção internacional.
Manteve-se, igualmente, um consenso político alargado relativamente à abordagem geral da
imigração e asilo em Portugal e temas como a imigração, o asilo, o racismo e a xenofobia,
foram, ainda que pontualmente, discutidos e regularmente noticiados pelos media.
De salientar em 2013 a celebração de inúmeros protocolos, a realização de diversas iniciativas e
o desenvolvimento e/ou implementação de novos instrumentos que visam agilizar os
mecanismos de atração, admissão, controlo da permanência e retorno nestes domínios. Os
mesmos serão enunciados de forma breve e por ordem cronológica, obedecendo a critérios de
impacto e relevância para o desenvolvimento destas políticas.
Assim, o SEF e o Sistema de Segurança Interna, celebraram a 1 de janeiro um protocolo relativo
ao funcionamento do Gabinete Nacional SIRENE, através do qual o SEF cedeu a título gratuito
14
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ao Gabinete todo o mobiliário e equipamento informático discriminado, para uso exclusivo das
atividades daquela entidade.
A dia 5 de março foi inaugurada a primeira Loja do Passaporte, na área das partidas
internacionais do Aeroporto de Lisboa. O evento foi presidido pelo Ministro da Administração
Interna e contou com a presença do Secretário de Estado da Administração Interna. Esta Loja
resultou de um acordo entre o SEF e a ANA Aeroportos de Portugal, tornando-se um espaço
onde o cidadão nacional pode pedir passaporte comum e onde também é emitido o passaporte
temporário. No mesmo local podem ser levantados os passaportes pedidos na Loja, bem como
os pedidos com urgência noutros balcões.
O Sistema de Informação Schengen de Segunda Geração (SIS II) foi lançado a 9 de abril. A sua
criação constitui uma das principais medidas adotadas para compensar a abolição do controlo
nas fronteiras internas. Trata-se de uma base de dados comum aos países que integram o Espaço
Schengen e que possibilita às autoridades nacionais responsáveis pelo controlo de fronteiras,
pela imigração, pela aplicação da lei e pela emissão de vistos desses Estados, o acesso a
informações sobre pessoas (não autorizadas a entrar e/ou permanecer no Espaço Schengen, a
deter, desaparecidas, notificadas para comparecer perante uma autoridade judiciária ou a
submeter a controlos discretos ou específicos, entre outras) e objectos (documentos em brancos
ou já emitidos, veículos e chapas de matrícula, armas, notas de banco, entre outros). O SIS II
constitui um elemento essencial para o bom funcionamento do Espaço de Liberdade, Segurança
e Justiça europeu.
Na edição Segurex 2013, o SEF e a Vision-Box, empresa portuguesa parceira no
desenvolvimento e promoção do RAPID (Reconhecimento Automático de Passageiros
Identificados Documentalmente), apresentaram candidatura ao Prémio Inovação com o RAPID
última geração (vb i-match 5), tendo sido distinguido com Menção Honrosa Espaço Inovação. A
participação do SEF assenta na divulgação das Fronteiras Inteligentes e do PEP, contando com
demonstrações dos sistemas de controlo de fronteiras (RAPID e PASSE), do trabalho realizado
num Laboratório de Peritagem Documental e de uma Loja do Passaporte.
De sublinhar que o RAPID Segunda Geração é um sistema de controlo automático de fronteiras
por verificação biométrica de identidade que utiliza eGates VB i-match. Este sistema permite,
simultaneamente, um efetivo controlo das fronteiras e uma boa experiência de utilização,
conjugando a facilidade de utilização com o reforço da segurança nacional. A nova VB i-match
5 foi desenvolvida tendo em conta a integração com o cartão do cidadão português,
possibilitando a utilização de e-Gates pelos passageiros que viajam dentro do Espaço Schengen.
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Em abril, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e a Agência Europeia dos Direitos
Fundamentais (FRA) publicaram um manual comum sobre o direito europeu em matéria de
asilo, fronteiras e imigração (FRA, 2013). A relevância deste documento reside no facto de ser o
primeiro guia completo para o direito europeu em questões relacionadas com asilo, fronteiras e
imigração. Esta publicação apresenta a legislação em vigor sobre asilo, fronteiras e imigração da
UE e o Conselho da Europa e sintetiza as normas europeias aplicáveis a esta área de trabalho.
Assume-se, desta forma, como uma importante ferramenta de trabalho para o Gabinete Europeu
de apoio em matéria de Asilo (EASO), para além de permitir a todos os profissionais da área do
direito a nível nacional e europeu, funcionários de imigração, ONGs e outras entidades que
articulem com autoridades nacionais, a possibilidade de beneficiar da leitura deste guia para
solucionar questões jurídicas.
No âmbito da regularização de permanência em território nacional, e tendo em vista assegurar a
uniformização e agilização da obtenção de Autorização de Residência para futebolistas
profissionais que pretendam exercer atividade subordinada em Portugal, foi celebrado a 24 de
maio um protocolo entre o SEF e a Liga Portuguesa de Futebol Profissional.
A 17 de junho foi celebrada a Carta de Compromisso entre a Comissão Nacional de Proteção
das Crianças e Jovens em Risco, a GNR, a PSP, o SEF, a PJ, a Direção-Geral de Reinserção e
Serviços Prisionais, a Direção-Geral da Autoridade Marítima e o Comando-Geral da Polícia
Marítima. Este documento visa estabelecer, de acordo com as respetivas atribuições e
competências de cada um dos outorgantes, formação nos domínios da Promoção e Proteção dos
Direitos da Criança, da intervenção Tutelar Educativa e intervenção Tutelar Cível.
A rede de serviços dos Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante (CNAI) – one-stop-shops, - foi
destacada como boa prática e inovação social no relatório Guide to Social Innovation da
Comissão Europeia (2013). Neste documento internacional, centrado na Inovação Social em
Respostas à Administração Pública, este modelo português foi considerado inovador e eficiente,
pelo facto de reunir num único espaço diversos serviços que funcionam de acordo com uma
filosofia comum e em cooperação permanente. O relatório enaltece ainda a natureza
participativa dos imigrantes implícita a este modelo, o que constitui um fator de sucesso na
integração dos mesmos em Portugal. Por outro lado, evidencia a importância dos mediadores
interculturais nos CNAI enquanto elementos-chave para a promoção da integração social e
cultural dos cidadãos estrangeiros no novo país de acolhimento.
A sessão pública sobre Género e Interculturalidade, ocorrida a 20 de Junho, foi uma iniciativa
conjunta que teve como enquadramento as Políticas Públicas de Igualdade de Género e de
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Integração de Imigrantes, designadamente o IV Plano Nacional para a Igualdade, Género,
Cidadania e Não Discriminação (2011-2013), o IV Plano Nacional contra a Violência
Doméstica (2011-2013) e o II Plano para a Integração de Imigrantes (2010-2013). Através da
disponibilização de um conjunto de folhetos informativos sobre a parentalidade e a violência
doméstica, esta iniciativa pretendeu promover a igualdade de género junto das comunidades
imigrantes provenientes da Europa de Leste, Ásia e dos Países Africanos de Língua Oficial
Portuguesa (PALOP).
No âmbito das celebrações do Dia Mundial dos Refugiados, a 20 de junho, a Cruz Vermelha
Portuguesa associou-se a parceiros nacionais e internacionais para assinalar a data, bem como
para apelar e sensibilizar a comunidade para as questões que estão associadas a este grupo
vulnerável. Esta instituição humanitária faz parte da Rede Alargada de Instituições para o
Acolhimento e Integração de Refugiados em Portugal criada em 2005, prestando serviços de
restabelecimento dos laços familiares diretamente a refugiados e requerentes de asilo, incluindo
a pesquisa e localização de familiares separados, tendo como grupo prioritário os menores
desacompanhados.
A Associação dos Imigrantes nos Açores, através do Centro Local de Apoio ao Imigrante
(CLAI), sugeriu a data de 15 de julho como o Dia Municipal do Imigrante e do Diálogo
Intercultural, tendo sido a mesma instituída pelo Município de Ponta Delgada,. Para assinalar a
data foi promovida uma conferência, intitulada O Contributo dos Imigrantes no
desenvolvimento do Concelho de Ponta Delgada, a qual teve como objetivos destacar o
contributo prestado pelos imigrantes que residem e trabalham no concelho de Ponta Delgada
para o desenvolvimento concelhio, bem como promover uma relação de tolerância e de diálogo
intercultural.
Pelo Decreto n.º 28/2013, de 8 de agosto, foi aprovado o Protocolo de Aplicação entre o
Governo da República Portuguesa e o Governo da Federação da Rússia (relativo à Aplicação do
Acordo de Readmissão entre a Comunidade Europeia e a Federação da Rússia, de 25 de maio de
2006), assinado em Moscovo, em 8 de fevereiro de 2013. O Protocolo tem por objetivo
estabelecer procedimentos rápidos e eficazes de identificação e repatriamento de pessoas que
não preencham, ou que deixem de preencher, as condições em vigor para a entrada,
permanência ou residência nos territórios da Federação da Rússia ou de um dos EstadosMembros da UE, e facilitar o trânsito dessas pessoas num espírito de cooperação.
A 13 de agosto foi implementado o Mecanismo de Agilização dos Procedimentos de Controlo
de Fronteira entre o Serviço de Migração e Estrangeiros de Angola (SME) e o SEF. A
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implementação deste instrumento deve ser contextualizada no âmbito do Protocolo Bilateral
entre o Governo da República Portuguesa e o Governo da República de Angola sobre a
facilitação de vistos, bem como pela necessidade de agilizar os procedimentos de controlo de
fronteira nos Aeroportos Internacionais de Angola e Portugal.
Os termos de implementação do Mecanismo de Agilização dos Procedimentos de Controlo de
Fronteira entre Angola e Portugal foram desenvolvidos em duas vertentes, designadamente no
Controlo Automático de Passageiros – RAPID-CAP; e na Separação de Fluxos de Passageiros
(SFP) com origem/destino a Angola e origem/destino a Portugal – SFP nos Aeroportos
Internacionais de Angola e Portugal.
O mês de setembro foi assinalado pela participação de Portugal na Declaração de Roma contra o
Racismo, de entre os 17 signatários, a qual condena o racismo e promove a diversidade cultural.
Este documento foi redigido como resposta aos insultos racistas e atos de violência que visaram
a Ministra italiana para a Integração, Cécile Kyenge, a primeira responsável política de origem
africana na História de Itália.
O documento teve como intenção chamar a atenção dos 28 Estados-Membros da UE para a
necessidade urgente de aprovação de um Pacto 2014-2020 para uma Europa da Diversidade e de
Luta contra o Racismo, sublinhando aos responsáveis políticos que estes devem ser modelos de
aceitação da diversidade e da tolerância e não atores da divisão e da intolerância.
Ainda naquele mês, o Centro SOLVIT Portugal foi apontado, por relatório divulgado pela
Comissão Europeia que avalia o desempenho daquela Rede, como um dos centros com melhor
desempenho no âmbito da resolução informal de problemas ligados à livre circulação de
pessoas. Os centros SOLVIT estão sediados na administração pública nacional de cada um dos
Estados-Membros da UE (assim como da Noruega, da Islândia e do Liechtenstein) e têm como
objetivo dar uma resposta às dificuldades decorrentes de uma aplicação incorreta da legislação
comunitária, procurando solucionar os problemas apresentados pelos cidadãos e pelas empresas.
Com vista à transposição do acervo de proteção internacional13, o Governo apresentou uma
proposta de alteração à Lei de Asilo (Proposta de Lei 187/XII, 5 de dezembro). Todavia, esta
Proposta de Lei não teve um acolhimento consensual por todos os partidos políticos, nem pelas

13

Diretivas n.º 2011/95/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro, n.º 2013/32/UE, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 26 de junho e n.º 2013/33/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho
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diferentes entidades que intervêm neste domínio (ex. Comissão Nacional de Proteção de Dados,
organismo responsável pela defesa da privacidade dos cidadãos, emitiu um parecer alegando
que as alterações propostas carecem de consulta ao CPR e ao ACNUR; e o CPR considera que
as alterações ameaçam os direitos de quem necessita de proteção internacional). A comunicação
social dedicou igualmente atenção a esta questão, designadamente o jornal diário Público14 e o
Jornal da Madeira.15
De salientar a alteração à Lei da Nacionalidade (Lei Orgânica n.º 1/2013, de 29 de julho), que
consagra a possibilidade de aquisição da nacionalidade, por naturalização, dos descendentes de
judeus sefarditas portugueses, através da demonstração da tradição de pertença a uma
comunidade sefardita de origem portuguesa, com base em requisitos objetivos comprovados de
ligação a Portugal, designadamente apelidos, idioma familiar e descendência direta ou colateral.
A implementação desta alteração implica ainda a respetiva regulamentação.
Neste domínio há também a registar a celebração em 14 de outubro, de um Protocolo de
Cooperação entre a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL) e o SEF. Este
protocolo visa proceder à articulação dos procedimentos a adotar entre o Centro de Avaliação
do Português Língua Estrangeira da FLUL e o SEF, relativos à aplicação da prova de
conhecimento de língua portuguesa para aquisição de nacionalidade, por naturalização, de
cidadãos estrangeiros, nas diferentes fases do processo: inscrição dos candidatos, aplicação da
prova e disponibilização dos resultados16.
Com o objetivo de definir os procedimentos a adotar quanto ao modo de arrecadação da receita
originada pelas taxas de emissão de Autorização de Residência para Atividade de Investimento,
(ARI) nos termos do artigo 90º-A da Lei da Imigração, de 4 de julho, foi celebrado a 21 de
outubro um Protocolo de Cooperação entre o SEF, o Fundo para as Relações Internacionais
(FRI/MNE) e a DGACCP.
O SEF e a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE)17 organizaram, em
22 de outubro, um Seminário sobre O Uso das Novas Tecnologias na Segurança e Gestão das

14

http://www.publico.pt/portugal/jornal/nova-lei-do-asilo-ameaca-direitos-dos-refugiados-27176106

15

http://online.jornaldamadeira.pt/artigos/nova-lei-do-asilo-%C3%A9-desnecess%C3%A1ria-e-enfraquece-regimejur%C3%ADdico-diz-cpr

16

É da competência deste Centro a gestão do processo de elaboração, aplicação e classificação de provas de conhecimento de língua
portuguesa, com vista à aquisição de nacionalidade, por naturalização, de cidadãos estrangeiros.

17

A OSCE é uma organização que reúne 57 países em toda a Europa, Ásia e América do Norte. A organização trabalha no sentido
de ajudar os países a trocar experiências e a identificar as melhores formas de combate aos problemas nas fronteiras, tais como a
criminalidade transfronteiriça, a imigração ilegal e o tráfico.
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Fronteiras. Esta iniciativa inscreveu-se numa visita realizada ao Aeroporto de Lisboa e ao Porto
de Lisboa, onde foi feita uma demonstração da utilização dessas tecnologias, através do sistema
PASSE e RAPID. Portugal, através do SEF, foi pioneiro na utilização das novas tecnologias no
controlo e gestão das fronteiras, tendo como principal parceiro tecnológico a empresa
portuguesa Vision-Box que, neste âmbito, também foi visitada. De referir, ainda, que este
evento visou a partilha inter allia das experiências nacionais na implementação das novas
tecnologias face aos novos desafios e ameaças na fronteira, identificando-se, nesta ocasião, as
melhores práticas. O seminário contou com a presença de participantes de cerca de 20 países
(Albânia, Arménia, Azerbaijão, Bósnia Herzegovina, Chipre, Eslováquia, Geórgia, Letónia,
Macedónia, Malta, Quirguizistão, República Checa, República Moldava, República Sérvia,
Roménia, Tajiquistão, Turquia, Ucrânia), através dos respetivos representantes das polícias de
fronteiras nacionais.
O Festival ImigrArte, na sua edição de 2013 (16 e 17 de novembro), contou com a participação
de cerca de 250 artistas, 50 espetáculos divididos nas áreas da música, dança, teatro, desfile de
moda, cinema, literatura, poesia, pintura, fotografia, workshops, debates, conferências.
Estiveram igualmente presentes cerca de 30 organizações/associações de imigrantes e
portugueses, as quais contribuíram para a divulgação da gastronomia e do artesanato típicos dos
seus países, entre outros pontos de interesse.
Em novembro, o SEF e a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) assinaram um
Protocolo de Cooperação que tem por objetivo regulamentar a colaboração e cooperação direta
e recíproca entre si, visando a melhoria das condições de atendimento, informação, proteção,
acompanhamento e apoio às vítimas de crime. Neste contexto, foi ainda formalizada a cedência
de uso de instalações entre o SEF e a APAV para a prossecução das atividades do Gabinete de
Apoio à Vítima/APAV.
Também no mês de novembro, o ACIDI, I.P. organizou o Seminário Políticas Públicas: A
integração dos imigrantes na sociedade de acolhimento através da promoção do ensino/
aprendizagem da língua. Neste evento foram apresentados exemplos de medidas de promoção
da aprendizagem da língua e da certificação de competências, tendentes a uma imigração
inclusiva e a uma maior coesão social.
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Ainda na esfera de atuação do ACIDI, I.P. teve lugar, a 24 de novembro, a 2.ª Edição do projeto
europeu Família do Lado – 2013 (Next Door Family, EUA), sendo uma iniciativa que visa
contribuir para uma integração mais efetiva dos imigrantes em Portugal, reforçando as relações
sociais e promovendo a diversidade cultural existente no nosso país.
De salientar também a celebração do Protocolo de Cooperação, em 16 de dezembro, entre o
SEF (cedência de instalações e equipamentos, alimentação e medicamentos), Médicos do
Mundo – Portugal (prestação de cuidados médicos), o JRS Portugal (apoio psicossocial) e a
OIM (envolvimento de todas as entidades em iniciativas sobre migração e saúde).
No contexto do combate à migração irregular e da promoção de uma migração económica
regular, há a destacar o Acordo de Cooperação entre a República Portuguesa e a República de
Cabo Verde em matéria de Migração Laboral (18 de dezembro). Este acordo visa definir os
procedimentos de admissão de cidadãos cabo-verdianos e portugueses para efeitos de exercício
de uma atividade profissional subordinada de carácter temporário ou permanente, bem como
para efeitos de realização de estágios profissionais em Cabo Verde e em Portugal.
Numa estratégia de promoção de Portugal, enquanto país de destino turístico e de fixação de
residência, é de mencionar a celebração do Protocolo de Colaboração entre o Turismo de
Portugal, I.P. e vários organismos públicos e entidades privadas, como sejam a Autoridade
Tributária e Aduaneira (Ministério das Finanças), a Agência para o Investimento e Comércio
Externo de Portugal (AICEP), a DGACCP, o SEF, a Associação dos Profissionais e Empresas
de Mediação Imobiliária de Portugal e a Associação Portuguesa de Resorts. O Programa Living
in Portugal consiste na disponibilização de informação tendente à promoção da atratividade do
país em termos de turismo residencial, investimento imobiliário e condições de vida. O
Protocolo celebrado define os termos em que as entidades signatárias se propõem colaborar para
a dinamização e manutenção da plataforma de turismo residencial www.livinginportugal.com.
Por ocasião das comemorações do Dia Internacional dos Migrantes, a Comissão para a Ética,
Cidadania e Comunicação da Assembleia da República visitou, no dia 18 de dezembro, o CNAI
de Lisboa. No decorrer desta visita, a Comissão ficou a conhecer os principais projetos do
ACIDI, I.P., bem como os serviços de apoio às comunidades imigrantes, salientando a boa
prática enquanto one-stop-shop.
O SEF, na sua qualidade de Ponto de Contacto Nacional da REM, promoveu no dia 5 de
dezembro a Conferência sobre Atração de Investimento Estrangeiro e Imigração, revelando-se
pertinente face às prioridades da agenda política nacional e europeia no que respeita à migração
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relacionada com os negócios, investimento estrangeiro e empreendedorismo. De salientar, que
se procurou também antever o estado da arte em Portugal neste domínio, tendente à preparação
do estudo a elaborar no âmbito da REM, no decurso do programa de trabalhos para 2014.
Na mesma data foi realizado o Workshop da Rede Nacional das Migrações, o qual procedeu ao
diagnóstico da situação atual da Rede e principais desafios emergentes, no sentido de a
consolidar e potenciar a partilha de informação.

Evidencia-se também a atuação do ACIDI, I.P. no âmbito da sensibilização da opinião pública
para a integração, interculturalidade, promovendo uma sociedade plural sem exclusão,
designadamente através de um programa televisivo e de uma revista semanal – NÓS. O objetivo
é de, em conjunto com a sociedade civil, promover a discussão sobre temas atuais, informações
sobre direitos e deveres dos cidadãos imigrantes e um link para os serviços prestados pelo
Estado e pela sociedade civil. É também disseminado um programa semanal de rádio, o qual
visa retratar as histórias de vida de imigrantes que vivem e trabalham em Portugal,
perspetivando desta forma uma visão sobre a natureza multicultural da sociedade portuguesa.

O final de 2013 ficou ainda marcado pela chegada de 74 cidadãos de nacionalidade síria,
provenientes da Guiné-Bissau e portadores de documentos falsos, os quais requereram proteção
internacional em território português. Este facto teve subjacente a inobservância de
procedimentos de controlo de segurança na origem do voo, tendo gerado um incidente
diplomático entre Portugal e a Guiné-Bissau, resultando na suspensão da única rota aérea
Lisboa-Bissau-Lisboa. Esta questão, no momento, suscitou grande interesse na sociedade e nos
meios de comunicação, pelas diferentes abordagens: impacto do conflito armado na Síria e a
dimensão diplomática.

As questões inerentes às migrações e asilo têm igualmente suscitado o interesse por parte da
academia. Da pesquisa realizada aos repositórios das instituições do ensino superior portuguesas
verificou-se a publicação, durante o ano de 2013, das seguintes referências bibliográficas:


ALVES, Elisa (2013), “Estudantes internacionais no ensino superior português:
motivações, expectativas, acolhimento e desempenho. O caso dos estudantes angolanos,
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brasileiros e cabo-verdianos no ISCTE-IUL”, Dissertação de Mestrado em Educação e
Sociedade, Lisboa, ISCTE-UTL.


CUNHA, Manuela (2013), “Crime, Cultura e Justiça: Identidade, Diferença e
desigualdade em Torno dos Cortes Genitais Femininos”, em Gloria Jólluskin et al,
Construir a Paz. Vol. Crime e Justiça, Porto, Universidade Fernando Pessoa;



ELEUTÈRIO, Paulo (2013), “Percursos de aprendizagem na sociedade do
conhecimento: o caso dos imigrantes a viver em Portugal”, Dissertação de Mestrado em
Educação e Sociedade, Lisboa, ISCTE-UTL.



ÉVORA, Iolanda (2013), “Migration or diaspora? Perceptions of the Cape Verdean
dispersion in the world”, Documentos de Trabalho CESA – ISEG, (115);



GONÇALVES, Vagner (2013), “Os imigrantes brasileiros e a educação ao longo da
vida”, Dissertação de Mestrado em Educação e Sociedade, Lisboa, ISCTE-UTL.



HERNANDO, Angel et al (2013), “A comparative study on the health and well-being
of adolescents’ immigrants in Spain and Portugal”, Saúde e Sociedade, 22 (2), pp. 342350;



NETO, Raúl (2013), Os imigrantes brasileiros na Área Metropolitana de Lisboa numa
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3. Migração Legal e Mobilidade
No ano em referência manteve-se a conjuntura de recessão económica que tem caracterizado
Portugal nos últimos anos e que afeta de forma transversal todos os sectores da sociedade, em
particular no que refere à atratividade de trabalhadores e investidores estrangeiros.
Considerando as elevadas taxas de desemprego nacional, condicionam as políticas de emprego,
da segurança social, entre outras, como seja a não aprovação do contingente global indicativo de
concessão de vistos de residência para admissão de trabalhadores de estados terceiros para o
exercício de uma atividade laboral subordinada para 2013.
Os principais desenvolvimentos observados no domínio da migração legal e mobilidade em
2013 são seguidamente apresentados, considerando a orientação das políticas, as respostas face
aos crescentes desafios em matéria de segurança e regulação migratória.
A estratégia de informação adotada pelo MNE é veiculada pela internet, através do Portal das
Comunidades Portuguesas (http://www.secomunidades.pt). O Portal presta toda a informação
relevante no que respeita a pedidos de vistos, quer para cidadãos de países terceiros, quer para
cidadãos nacionais que pretendam deslocar-se ao estrangeiro, estabelecendo ligação às Missões
Diplomáticas de Portugal em todo o mundo. Deste modo, pretende-se melhorar a informação
relativa à migração legal de nacionais de países terceiros.
Também em matéria de informação, de salientar a preparação da versão portuguesa do Portal da
Europeu da Imigração, disseminando ao público em geral conteúdos relativos à circulação de
pessoas, acordos de cooperação, tratados, negociações, restrições, legislação, entre outros.

Em 2013, foram desenvolvidos os trabalhos tecnológicos preparatórios para a implementação
do controlo nas fronteiras através da confirmação de dados biométricas (no início de 2014), em
complementaridade com a verificação do número da vinheta de visto no Sistema de Informação
de Vistos (VIS) em todos os postos de fronteira. O VIS potencia o desenvolvimento de uma
política comum de vistos e o intercâmbio de informações sobre os requerentes de visto,
fomentando o espaço comum de livre circulação.
Os impactos do VIS ao nível da política de imigração e prevenção de ameaças à segurança
interna dos Estados-Membros, são notórios em diferentes vertentes:
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Reforço na luta contra a fraude na emissão de vistos, como sejam exemplos a utilização
de falsas identidades ou o visa shopping (prática de fazer novos pedidos de visto para
outros países da UE quando a primeira aplicação foi rejeitada);



Agilização do processo de emissão de vistos para viajantes frequentes;



Celeridade no controlo das fronteiras externas através de verificações mais rápidas,
precisas e seguras;



Melhor confirmação da identidade do titular do visto, prevenindo a utilização indevida e
o roubo de identidade, através da biometria, bem como permitir a identificação em caso
de ser necessário promover o retorno de nacionais de países terceiros;



Agilização do procedimento de determinação do Estado-Membro responsável pela
análise de pedidos de proteção internacional;



Prevenção de criminalidade organizada e grave (ex. terrorismo, tráfico de seres
humanos).

Por outro lado, de salientar uma nova fase de colocação de Oficiais de Ligação de Imigração
(OLI), junto dos consulados de Portugal no Brasil, Cabo Verde, Senegal, Angola, Guiné-Bissau
e Rússia. Os OLI desempenham um papel relevante enquanto pontos de contacto junto das
autoridades locais e na relação entre os consulados e o SEF, recolhendo informação pertinente
para a caracterização dos fluxos migratórios provenientes daqueles destinos. Esse trabalho passa
não só por uma estreita articulação com os serviços congéneres e demais OLI presentes no país,
como também por uma análise processual rigorosa dos pedidos de vistos apresentados nos
respetivos consulados, o que se tem demonstrado significativo na deteção de práticas que
subjazem à imigração ilegal assente na prestação de falsas informações e documentos
fraudulentos.
O trabalho desenvolvido pelos OLI tem-se refletido de forma positiva na prevenção da
imigração ilegal, articulada com a gestão integrada de fronteiras, sensibilização e formação dos
colaboradores dos postos consulares e das companhias aéreas. De salientar que os OLI de Cabo
Verde e Guiné-Bissau foram enquadrados em projetos financiados no âmbito do Fundo de
Fronteiras Externas, promovidos pelo SEF, em parceria com os serviços congéneres de Espanha
e França. Dá-se particular destaque à participação do OLI Cabo Verde no projeto comunitário
Centro Comum de Vistos, que integra a Parceria para a Mobilidade com aquele país. Esta
estrutura recebe pedidos de visto Schengen para Portugal, Bélgica, Luxemburgo, Áustria,
Eslovénia, Finlândia, Itália, República Checa e Suécia.
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No que respeita à cooperação para fins de migração económica com países terceiros, de
assinalar a celebração em 2013 da parceria para a mobilidade UE-Marrocos, em que Portugal é
um dos Estados-Membros parceiros. As áreas de intervenção concretizar-se-ão no
desenvolvimento de ações nos domínios da imigração legal e integração; no combate à
imigração ilegal; no tráfico de seres humanos; e na migração e mobilidade.
Ainda no âmbito das parcerias para a mobilidade, destaque a continuidade na negociação da
parceria UE-Tunísia, que Portugal tenciona integrar. Por outro lado, assinala-se a conclusão do
projeto em que o SEF foi parceiro do International Centre for Migration Policy Development
(ICMPD), que aliou, de forma inovadora, o contributo dos elementos das administrações dos
países europeus intervenientes à mais-valia de investigadores das suas universidades no apoio à
capacitação formativa e analítica em gestão do currículo e quadro legal migratório da Moldávia
e Geórgia – GovAc.

No que respeita à implementação de políticas de emprego, proteção social e de saúde dirigidas a
todos os cidadãos, Portugal tem prosseguido uma abordagem inclusiva, atenta a igualdade de
tratamento dos imigrantes face aos nacionais. Assim, podem aceder às medidas e programas de
emprego e formação em vigor, desde que reúnam os requisitos de acesso a cada medida e
possuam um título de permanência ou residência válido que os habilite ao exercício de uma
atividade profissional.
Em 2013 foi dada continuidade dos principais programas e medidas de promoção da
empregabilidade de imigrantes referidas em relatórios anteriores, como sejam, o Programa
Português para Todos (ex-programa “Portugal Acolhe”)18; os Cursos de Educação e Formação
de Adultos (formação articulada de três componentes: Base, Profissionalizante e Prática em
Contexto de Trabalho)19; os Programas de Emprego e Inserção20; e Inscrição nos Centros de
Emprego21.

18

http://www.acidi.gov.pt/noticias/visualizar-noticia/52e67a2e69c57/aviso-de-abertura-de-candidaturas-%E2%80%93programaportugues-para-todos;
http://www.iefp.pt/formacao/ModalidadesFormacao/ProgramaPortugalAcolhe/Paginas/ProgramaPortuguesparaTodos.aspx

19

http://www.iefp.pt/formacao/ModalidadesFormacao/CursosAdultos/Paginas/CursosAdultos.aspx

20

http://www.iefp.pt/apoios/candidatos/Paginas/ContratoEmprego-Insercaomais.aspx

21

http://www.iefp.pt/formacao/profissional/Inscricoes/Paginas/Inscricoes.aspx

e
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Manteve-se igualmente a atuação do Governo e dos parceiros sociais, no contexto do Acordo
Tripartido Compromisso para o crescimento, competitividade e emprego22 e mais
concretamente no que respeita às “Políticas ativas de emprego e formação profissional” (ponto
III), verificando-se a necessidade de adotar medidas urgentes e estruturais que permitam
modernizar as políticas ativas de emprego e o ajustamento entre a oferta e a procura no mercado
de trabalho promovido pelo serviço público de emprego.
Assim, foi desenvolvido o Programa de Relançamento do Serviço Público de Emprego
(Resolução do Conselho de Ministros n.º 20/2012, de 9 de março), que visa acompanhar de
forma mais regular e eficaz o desempregado, potenciando o seu rápido regresso à vida ativa.
Também as medidas do IEFP, I.P. foram alinhadas com aqueles preceitos, como é o caso da
implementação da medida VIDA ATIVA com o objetivo de fomentar a integração dos
desempregados de forma mais célere através de ações de formação de curta duração. Deste
modo procura-se promover a aquisição de competências relevantes para o mercado de trabalho
que potenciem e/ou valorizem as já detidas, e a mobilização para processos de qualificação ou
reconversão profissional, particularmente em sectores de bens ou serviços transacionáveis.
Por outro lado foi ainda lançado o Programa Impulso Jovem23 (Resolução do Conselho de
Ministros n.º 51-A/2012, de 14 de Junho), especialmente vocacionado para combater o
desemprego jovem e promover a inserção no mercado de trabalho, apoiando Estágios
Profissionais, por via do lançamento de um conjunto de programas designados Passaportes
Emprego e ao promover o apoio à contratação, através do reembolso da taxa social única, para
além de prever, ainda, incentivos ao empreendedorismo.
Com o objetivo de facilitar a integração sócio laboral da população imigrante, o IEFP, I.P., em
articulação com o ACIDI, I.P., criou uma Rede de Gabinetes de Inserção Profissional (GIP)
específicos para esta população. Os GIP são estruturas de apoio ao emprego, promovidas, neste
caso, por associações de imigrantes e para imigrantes, que assumem um papel fundamental na
diminuição de barreiras e no acesso aos serviços por parte destes cidadãos, contribuindo para a
igualdade de oportunidades. Esta Rede é constituída por 25 GIP com abrangência nacional,

22
23

http://www.ces.pt/
http://www.garantiajovem.pt/ e

http://www.iefp.pt/apoios/candidatos/Paginas/ImpulsoJovem-MedidasPassaporteEmprego.aspx
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sendo a sua maior concentração na área da grande Lisboa. Maioritariamente estão localizados
em zonas geográficas com grande concentração de população imigrante.
Por último, é de relembrar o protocolo subscrito pelo IEFP, I.P., o Instituto da Segurança Social,
I.P., o SEF, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e o ACIDI, I.P., que estabelece as bases de
compromisso para a promoção de ações de cooperação conjuntas, destinadas a apoiar
requerentes de asilo titulares de autorização de residência provisória e refugiados reinstalados.

Do ponto de vista legislativo evidencia-se a publicação do Despacho n.º 1661-A/2013, de 28 de
janeiro (alterando o Despacho n.º 11820 -A/2012, de 4 de setembro), definindo as condições
para a aplicação do regime ARI em território nacional, designadamente novos requisitos
mínimos para as atividades de investimento: a transferência de capitais no montante igual ou
superior a um milhão de euros; a criação de, pelo menos, 10 postos de trabalho (o Despacho
anterior previa 30 postos de trabalho); e a aquisição de bens imóveis de valor igual ou superior a
500 mil euros.
De salientar que este regime procura agilizar os procedimentos de atração de investimento
estrangeiro para Portugal e de promover a criação de empresas e empregos, no atual contexto
económico e financeiro.
Neste sentido, e no decurso da política de facilitação da interação dos cidadãos com o SEF, foi
criada a plataforma http://ari.sef.pt, que permite a formulação online dos pedidos de ARI, bem
como a divulgação de informação sobre este regime. Os pedidos de ARI podem ser também
efetuados junto dos postos diplomáticos e consulares portugueses no estrangeiro, ou nas
Direções e Delegações Regionais do SEF.

3.1. Promoção da Migração Legal

3.1.1. Estudantes e investigadores
Tem-se verificado nos últimos anos que o número de estudantes estrangeiros que escolhem
Portugal como país de destino para prosseguir os seus estudos aumentou. Para o efeito têm
contribuído todos os esforços envidados por várias entidades que, em conjunto ou isoladamente,
têm estabelecido relações institucionais e implementado boas práticas, contribuindo para a
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agilização de procedimentos relativos à entrada e permanência de cidadãos estrangeiros com
estatuto de estudantes ou investigadores.
Desta realidade não podem ser dissociadas as políticas de vistos e os instrumentos legais que,
estando ao serviço das entidades oficiais, permitem a vinda destes imigrantes para Portugal.
Refere-se, a título de exemplo, o desenvolvimento de um mecanismo especial de atribuição de
vistos para os estudantes de nacionalidade brasileira que pretendam ingressar ao abrigo do
Programa “Ciência sem Fronteiras” ou do Programa de Licenciaturas Internacionais, ambos
programas de mobilidade de estudantes financiados por agências federais brasileiras. A criação
deste procedimento especial para tratamento dos processos de vistos visou resolver o
congestionamento provocado, nos postos consulares, pelo aumento substancial (e de carácter
sazonal) do número de pedidos para efeitos de estudo. O mecanismo foi implementado pelo
MNE na rede consular de Portugal no Brasil e apresenta as seguintes características: a) dispensa
de entrevista no consulado; b) dispensa de apresentação pessoal no consulado para requerer o
visto de estudo; c) centralização de todos os procedimentos de emissão de vistos em apenas 5
postos consulares, a quem os estudantes requerem diretamente os vistos; e d) dispensa de
entrega de documentos não essenciais.
Por sua vez, o CRUP assinou um Memorando de Entendimento com a Associação Nacional de
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior do Brasil, com o objetivo de criar
mecanismos de agilização nos processos de reconhecimento, revalidação e equivalência de
graus académicos portugueses no Brasil e em Portugal. O Acordo visa estabelecer os termos e
os princípios gerais que regerão a mútua equivalência, reconhecimento e revalidação dos
diplomas nos cursos de Arquitetura e das Engenharias. A sua celebração, resultante da
necessidade de simplificar o reconhecimento de graus portugueses pelas universidades
brasileiras, assume particular relevância num momento em que se regista naquele país a
carência de mão-de-obra qualificada.
Assim, e por um lado, os resultados esperados deste Acordo são o aumento da mobilidade de
profissionais qualificados entre Portugal e Brasil, a redução dos tempos de análise dos processos
de reconhecimento e a redução dos custos associados ao mesmo. Por outro lado, a sua
concretização visa também dotar a economia brasileira de mão-de-obra mais qualificada,
contribuindo para o seu desenvolvimento, facilitando também o ingresso dos profissionais
brasileiros em Portugal. No caso da agilização do processo de emissão de vistos, o objetivo é
obter uma redução do tempo e custos associados à tramitação de cada processo, libertando
pressão dos postos consulares e contribuindo para uma imagem mais recetiva de Portugal. Esta
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imagem é relevante, pois favorece a nossa posição enquanto destino preferencial de estudantes
brasileiros em mobilidade e acaba por se traduzir em impactos socioeconómicos relevantes.
No contexto da mobilidade e do acesso ao mercado de trabalho altamente qualificado, em
Portugal o processo de reconhecimento das qualificações académicas foi agilizado com a
entrada em vigor, desde 2007, do Decreto-Lei n.º 341/2007, de 12 de outubro, através do qual e
com base no princípio da confiança mútua, é feito um reconhecimento automático dos graus
académicos estrangeiros de nível idêntico, natureza e objetivos dos graus de licenciado, mestre e
doutor conferidos pelas instituições de ensino superior (IES) portuguesas. O valor-acrescentado
a destacar é que através deste regime foi possível ultrapassar muitos dos obstáculos que
existiam para a mobilidade dos licenciados que desejavam aceder ao mercado de trabalho
português ou prosseguir os seus estudos em IES portuguesas.
Os instrumentos de política de integração dos imigrantes assumem, ainda neste domínio, um
papel preponderante, sobretudo no que respeita à intenção de neutralizar o efeito da fuga de
cérebros. Assim, o II Plano para a Integração dos Imigrantes contempla, na Medida 72,
Coordenação da concessão de bolsas de estudo com as necessidades do país de origem, uma
melhor coordenação entre Portugal e os países de origem no que respeita à atribuição de bolsas
de estudo a estudantes de ensino superior em áreas onde há falta de profissionais nos seus países
de origem.
Estão também previstas neste plano duas medidas relacionadas com o reconhecimento de
competências e o combate à sobrequalificação no mercado de trabalho português,
nomeadamente as Medidas 17 e 19.
De uma forma detalhada, a Medida 17, Simplificar o processo de reconhecimento de
qualificações, visa uma maior simplificação dos procedimentos para o reconhecimento das
qualificações, a disponibilização da informação ao público, através de um folheto informativo
sobre as boas práticas no reconhecimento das qualificações de ensino superior emitidos por
instituições estrangeiras, e a criação de uma base de dados de equivalências de diplomas de
ensino superior estrangeiros reconhecidas pelas universidades portuguesas. Sob esta Medida
realizaram-se 10 ações de formação sobre os procedimentos de reconhecimento de
qualificações, mobilizando a participação de mediadores interculturais e parceiros envolvidos na
prestação de serviços de integração para os imigrantes dos CNAI e CLAI (as one-stop-shops
nacionais e locais).
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A Medida 19, Criação de um sistema de informação sobre os imigrantes altamente
qualificados, respeita à criação de uma base de dados de imigrantes altamente qualificados que
permita o cruzamento das necessidades nacionais do mercado de trabalho com as oportunidades
de formação, em estreita articulação com a Rede de CLAI e os Gabinetes de Inserção
Ocupacional. A operacionalização desta medida é particularmente importante dado que (como
relatado anteriormente) os imigrantes enfrentam taxas mais elevadas de sobrequalificação no
mercado de trabalho, quando comparados com os trabalhadores portugueses. O Governo
Português visa, desta forma, identificar as qualificações e/ou as áreas de competências
disponíveis e subutilizadas no mercado de trabalho.
A título complementar, existe nas one-stop-shops portuguesas o Gabinete de Apoio ao
Reconhecimento de Habilitações e Qualificações24. Criado em 2003, este Gabinete foi
incorporado, em 2004, no CLAI de Lisboa, sendo que, até ao final de outubro de 2013 tinha
registados 715 casos.
No caso particular de Portugal, e atenta a sua estreita relação com os países de expressão
portuguesa, existe um sistema específico de acesso ao ensino superior e a bolsas de estudo
concedidas a estudantes oriundos daqueles países. Este sistema é desenvolvido em cooperação e
as colocações obedecem a determinados critérios, nos quais se incluem as necessidades de
competências dos mercados de trabalho dos países de origem destes estudantes.
De uma forma geral, o ensino superior tem assumido uma participação ativa em muitas medidas
estabelecidas no II Plano para a Integração dos Imigrantes, designadamente através da
realização de workshops sobre o reconhecimento de diplomas estrangeiros, na criação de
folhetos informativos sobre como prosseguir os estudos em Portugal, bem como no
desenvolvimento de uma base de dados, onde constem o número e origem dos reconhecimentos
feitos em Portugal.
Na perspetiva de atração de investigadores, é de sublinhar o empenho e a ação desenvolvida
pela Fundação para a Ciência e Tecnologia que, articuladamente com as IES portuguesas, muito
tem contribuído para a promoção da inovação e desenvolvimento de ciência e tecnologia em
Portugal. Este contributo advém, em grande medida, do lançamento regular de concursos de
projetos de I&D em todos os domínios científicos e de outro tipo de concursos em áreas e fins
específicos, destinados na generalidade a investigadores portugueses e/ou estrangeiros.

24

Este Gabinete resulta de uma parceria entre o ACIDI, I.P. e o Agência Nacional para a Qualificação, I.P.
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3.1.2 Outra Migração Legal
Há muito que a política de imigração portuguesa consagra a regulação legal e a integração
social dos imigrantes como fatores positivos para o progresso do País. E nesse sentido tem
procurado, através da criação de mecanismos legais de gestão dos fluxos migratórios que
primam pelo rigor em matéria de segurança, controlar a entrada e permanência de cidadãos
estrangeiros visando estabelecer, ao mesmo tempo, condições para que aqueles que o façam nos
termos da lei possam esperar uma integração real e humanista.
Desta forma, a atuação política no que respeita a esta matéria exige uma articulação
interministerial que assenta numa política de vistos realista, no reconhecimento das
qualificações e, por fim, no acesso ao trabalho, sem descurar a possibilidade do reagrupamento
familiar.
Face ao exposto, as políticas têm apostado em procedimentos facilitadores e atrativos que
motivem a vinda de pessoas de outros países para Portugal. Assim, e tomando como exemplo os
pedidos de vistos para o exercício de uma atividade altamente qualificada, estes requerentes
estão isentos de pagamento de taxas consulares e têm prioridade nos procedimentos para efeitos
de pedidos de visto consular.
No campo do reconhecimento de diplomas de ensino superior, os desenvolvimentos registados
facilitaram o acesso de trabalhadores qualificados ao mercado de trabalho português, tal como já
referido anteriormente. (vide ponto 3.1.1.)
Nesta discussão não se pode desvalorizar a importância do “Cartão Azul da UE” e o impacto
que se prevê que a aplicação deste instrumento venha a ter. Em Portugal, a publicação do
Decreto Regulamentar n.º 2/2013, de 18 de março, veio introduzir alterações ao artigo 32º (do
anterior Decreto Regulamentar n. º 84/2007, 5 de novembro), relativamente aos procedimentos
administrativos relacionados com o visto de residência para atividades de investigação, de
atividade docente em IES ou trabalhadores altamente qualificados.
Este regime foi alargado aos trabalhadores destacados pelas suas empresas para o exercício de
uma atividade altamente qualificada. De acordo com esta alteração, os documentos necessários
para o visto, quando apropriado, podem igualmente ser submetidos aos membros do Governo
responsáveis pelas áreas da economia e do emprego, estando sujeita à sua aprovação (a
legislação anterior apenas referia os membros do Governo responsáveis pelas áreas da ciência,
tecnologia e ensino superior).
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De referir que esta legislação introduziu também um novo articulado legal (artigo 32º-A), que
respeita aos procedimentos administrativos para visto de residência para atividade altamente
qualificada subordinada, que é semelhante à anteriormente referida para o artigo 32º. Como já
mencionado, estas alterações procuraram adaptar as disposições administrativas nacionais com
o Código de Vistos Europeu, em particular os que estão estabelecidos no Sistema Nacional de
Vistos que assenta na utilização de tecnologias da informação e comunicação.
No contexto deste ponto importa destacar que a legislação portuguesa consagra na alínea b), n.º
1 do artigo 54º a transferência de cidadãos oriundos dos Estados Partes da Organização Mundial
do Comércio, para prestação de serviços e/ou formação profissional em território nacional, o
que salvaguarda a situação destes cidadãos.
O estatuto de trabalhadores sazonais tem igualmente cabimento no contexto do que se entende
por outra migração legal, e neste registo o quadro legal nacional considera, desde 2007, um tipo
de visto específico para os trabalhadores sazonais (alínea b), n.º 1, artigo 54º, da Lei da
Imigração).
Na esfera das competências de outras entidades oficiais portuguesas são igualmente
estabelecidos entendimentos que visam a regulação de uma política de migração económica
legal, a qual cumpra os princípios dos direitos humanos e facilite a mobilidade. Exemplo do
afirmado é o do Acordo de Cooperação entre a República Portuguesa e a República de Cabo
Verde em matéria de Migração Laboral, celebrado em 18 de dezembro de 2013, que define os
procedimentos de admissão de cidadãos cabo-verdianos e portugueses para efeitos de exercício
de uma atividade profissional subordinada de carácter temporário ou permanente, bem como a
realização de estágios profissionais.
Como estratégia de promoção de Portugal, enquanto país de destino não só para fins de turismo
mas também de fixação de residência de cidadãos estrangeiros no geral, é de mencionar a
celebração do Protocolo de Colaboração entre o Turismo de Portugal, I.P. e vários organismos
públicos e entidades privadas, como sejam, a Autoridade Tributária e Aduaneira (Ministério das
Finanças), a AICEP, a DGACCP, o SEF, a Associação dos Profissionais e Empresas de
Mediação Imobiliária de Portugal e a Associação Portuguesa de Resorts. Este Protocolo define
os termos em que as entidades signatárias, no âmbito das respetivas atribuições e competências,
se propõem colaborar para a dinamização e manutenção da plataforma de turismo residencial
www.livinginportugal.com. O programa Living in Portugal consiste na promoção e aposta no
Turismo Residencial em Portugal, criando condições que o promovam como um país atrativo
para os estrangeiros, para que estes apostem e invistam em Portugal, proporcionando estadias
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mais prolongadas e independentes dos ciclos turísticos habituais. O Programa aponta como
objetivos fundamentais a criação de emprego, o aumento do consumo, a sustentabilidade aérea e
o combate à sazonalidade.
No âmbito do Ano Europeu dos Cidadãos e em cumprimento do estipulado na Resolução do
Conselho de Ministros n.º 31/2013, de 20 de maio, o SEF definiu como orientação estratégica
privilegiar a aproximação aos cidadãos, melhorando a qualidade dos serviços prestados. Neste
sentido, para o ano de 2013, o SEF procurou promover uma abordagem integrada de todas as
vertentes de atuação valorizando programas e projetos já implementados, inovando e alargando
a prestação de alguns serviços e garantindo a eficiência, eficácia e economia no contexto atual.

3.2. Migração Económica
Para que uma política de migração económica seja coerente e eficaz é preciso que a
implementação e atuação da mesma sejam entendidas enquanto um processo de duas vias, isto
é, que envolve tanto a atuação nos países de origem como nos países de destino, por via de uma
regulação dos fluxos migratórios e da respetiva integração dos cidadãos nas sociedades de
acolhimento. Neste sentido, Portugal tem procurado por via da sua política externa estabelecer
relações com os países de origem acordos e/ou parcerias de entendimento, no sentido de uma
agilização e facilitação de procedimentos que concorram e contribuam para assegurarem uma
migração económica concertada.
Por seu turno, a aposta no desenvolvimento tecnológico através de sistemas de informação cada
vez mais sofisticados e que reduzam a possibilidade de fraude, seja documental ou de outra
natureza, tem permitido alcançar níveis de uma maior segurança. Exemplo do afirmado é o VIS,
que muito tem contribuído e beneficiado os Estados-Membros Schengen, no sentido de permitir
desenvolver uma política comum de vistos (vide ponto 3).
Outros aspetos relevantes no domínio da migração económica resultam das medidas
implementadas a nível transversal, como seja a colocação de OLI nos principais países de
origem, as parcerias/acordos/protocolos de cooperação estabelecidos com países terceiros (vide
ponto 3).

Uma migração económica mal regulada representa também uma ameaça para os países que
carecem de recursos próprios, quer se entenda de uma perspetiva de brain drain, quer da
perspetiva de combate ao dumping social. No que se refere à primeira ameaça, até ao momento
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não se têm registado em documentos nacionais de cooperação preocupação em assegurar uma
cláusula dessa natureza, talvez porque a questão não se tenha colocado ou detetado na prática,
isto é, no terreno. Em relação ao dumping social, identificaram-se as medidas que concorrem
para o seu combate orientadas no Princípio da Igualdade de Tratamento entre estrangeiros e
nacionais, o qual se encontra consagrado na legislação portuguesa (n.º 1 do artigo 15.º da
Constituição da República Portuguesa) e no Princípio da Igualdade de Tratamento para o
trabalhador estrangeiro ou apátrida que esteja autorizado a exercer uma atividade profissional
subordinada em território português (artigo 4.º do Código do Trabalho (CT) em vigor, aprovado
pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro).
O princípio de política mantém-se quando se refere ao acesso ao emprego, à formação e
promoção ou carreiras profissionais e às condições de trabalho, do trabalhador ou do candidato
a emprego. Assim, têm direito a igualdade de oportunidades e de tratamento, não podendo ser
privilegiados, beneficiados, prejudicados, privados de qualquer direito ou isentos de qualquer
dever em razão, nomeadamente, de ascendência, idade, sexo, orientação sexual, estado civil,
situação familiar, situação económica, instrução, origem ou condição social, património
genético, capacidade de trabalho reduzida, deficiência, doença crónica, nacionalidade, origem
étnica ou raça, território de origem, língua, religião, convicções políticas ou ideológicas e
filiação sindical, devendo o Estado promover a igualdade de acesso a tais direitos (n.º 1 do
artigo 24.º do CT). e constituindo contraordenação muito grave a sua violação (n.º 5 do artigo
24.º do CT)..
Decorre também do CT que o empregador não possa praticar qualquer discriminação, direta ou
indireta, em razão dos fatores acima, sendo que a mesma também constitui contraordenação
muito grave (n.º 1 e n.º 8 do artigo 25.º do CT)
Na celebração do contrato com trabalhador estrangeiro ou apátrida – que está sujeito a forma
escrita e deve conter, entre outras indicações, a referência ao visto de trabalho ou ao título de
autorização de residência ou permanência do trabalhador em território português – impende
sobre o empregador a obrigação de comunicar à ACT a celebração e cessação deste contrato
(não é aplicável à contratação de cidadão nacional de país membro do Espaço Económico
Europeu ou de outro Estado que consagre a igualdade de tratamento com cidadão nacional em
matéria de livre exercício de atividade profissional).
Também os planos macro salvaguardam este tipo de orientações e práticas, nomeadamente o II
Plano Nacional para a Integração dos Imigrantes (2010-2013), que assume como finalidade
principal a plena integração dos imigrantes, através da implementação de 90 medidas
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distribuídas por diversas áreas (como sejam, o acolhimento; a cultura e a língua; o emprego, a
formação profissional e dinâmicas empresariais; a educação; a solidariedade e segurança social;
a saúde; a habitação; a justiça; o racismo e discriminação; o acesso à cidadania e participação
cívica; o associativismo imigrante; os idosos imigrantes; as relações com países de origem; a
promoção da diversidade e da interculturalidade; as questões de género; e o Tráfico de Seres
Humanos), e o qual desempenha igualmente um papel fundamental.
Destaca-se, deste conjunto, a Medida 15, Reforço da atividade inspetiva sobre entidades
empregadoras que utilizem ilegalmente mão-de-obra imigrante, que determina o combate ativo
à utilização ilegal de mão-de-obra imigrante, por parte da ACT e do SEF.
Resta acrescentar que a ACT desenvolve a sua atuação através de projetos que visam o combate
ao trabalho não declarado, bem como a promoção dos direitos dos grupos vulneráveis de
trabalhadores (nos quais estão abrangidos os trabalhadores imigrantes), da igualdade e da não
discriminação no acesso ao emprego e no trabalho, através do desenvolvimento de ações
inspetivas.
Igualmente no contexto da migração económica, breve nota sobre a importância da introdução
do conceito de «Atividade altamente qualificada» na Lei da Imigração, que corresponde a uma
atividade cujo exercício requer competências técnicas especializadas ou de carácter excecional
e, consequentemente, uma qualificação adequada para o respetivo exercício, designadamente de
ensino superior. E, para este efeito, são de acolher com satisfação os progressos que têm sido
alcançados por força do reconhecimento de diplomas do ensino superior, os quais facilitaram o
acesso de trabalhadores qualificados ao mercado de trabalho português, tal como já referido
anteriormente. (vide ponto 3.1.1..).
Complementarmente foi consagrada na alínea b), n.º 1 do artigo 54º, da Lei de Imigração, a
transferência de trabalhadores oriundos dos Estados Partes na Organização Mundial de
Comércio para prestação de serviços e/ou realização formação profissional em território
português.
Sobre a situação dos trabalhadores sazonais que não reúne, enquanto instrumento de migração
económica, consenso entre os Estados-Membros e os próprios grupos de trabalho, a legislação
portuguesa considera, desde 2007, um tipo de visto específico para os trabalhadores sazonais
(artigo 56º da Lei de Imigração).
Por fim, no que respeita às ARI enquanto instrumento de migração económica, a sua
implementação implicou uma política de comunicação concertada com todos os intervenientes
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no processo, articulada com a diplomacia económica, podendo exemplificar-se a criação de um
portal, de folhetos informativos e pelo registo on-line. Podem evidenciar-se como principais
resultados da implementação, a celeridade na decisão, consolidação do número de registos de
interessados, salvaguarda da segurança interna na análise dos pedidos e confiança que o regime
alcançou junto de potenciais investidores (vide ponto 3).

3.3. Reunificação Familiar
As políticas de migração portuguesas são reconhecidas pela valorização do reagrupamento
familiar dos imigrantes enquanto fator relevante no processo da sua integração. Esta orientação
foi constatada internacionalmente pela terceira edição do Migrant Integration Policy Index
(MIPEX III) e manteve-se no decurso do ano de 2013, uma vez que as políticas de imigração
portugueses garantem o direito de viver em família a todos os imigrantes residentes legais.
Por outro lado, corroborando este princípio, o sistema político-partidário português tem
conhecido considerável acordo no entendimento do reagrupamento familiar enquanto fator
estruturante da política imigração, sendo reconhecido como um elemento essencial na
integração e incluído nos dois Plano para a Integração dos Imigrantes.
Portugal tem a particularidade de não definir requisitos de integração na pré-entrada para os
requerentes de reagrupamento familiar (nem para outro imigrante). De facto, tem sido
entendimento dos governos portugueses que a integração é um processo que deve ser
promovido exclusivamente no território nacional, com implicações quer para os imigrantes,
quer para a sociedade de acolhimento e, consequentemente, o reagrupamento familiar tem sido
associado ao direito de viver em família. Por sua vez, o direito de viver em família não deve ser
condicionado por políticas ou mecanismos que limitem a entrada de pessoas (como sejam a
língua e testes de integração na pré-entrada).
Neste ponto importa mencionar a elaboração de um relatório pelo ACIDI, I.P. (no âmbito de um
projeto europeu concluído em 2013), que combina a avaliação de textos jurídicos com a análise
de dados quantitativos provenientes de diferentes fontes, bem como com dados qualitativos
recolhidos em entrevistas com imigrantes, decisores políticos, representantes de organizações da
sociedade civil e mediadores interculturais. Pretendeu-se com este relatório obter uma
perspetiva abrangente sobre os desenvolvimentos do reagrupamento familiar em Portugal e
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sobre a forma como a Lei de Imigração foi transposta para a realidade, bem como avaliar quais
foram os desafios enfrentados por todos os imigrantes que passam por este processo25.

3.4. Integração
A operacionalização da política de integração dos imigrantes e grupos culturalmente diversos,
coordenada pelo ACIDI, I.P., tem como premissa a participação de todos os intervenientes
relevantes, designadamente a comunidade imigrante (através das associações representativas),
parceiros sociais, ONGs e serviços do Estado. Esta abordagem permite potenciar a intervenção
dos imigrantes na definição da política e adoção de medidas tendentes à sua integração, inserção
social e prevenção da exclusão e da discriminação.
Assim sendo, com o objetivo de reforçar o sentimento de co-responsabilidade e de pertença e
promovendo o exercício ativo de direitos e deveres, Portugal tem vindo a promover a
participação das comunidades imigrantes na implementação das políticas de integração. Esta
participação é exercida de várias formas, designadamente através da representação das
organizações de imigrantes no COCAI; da incorporação de mediadores interculturais na
prestação de serviços da administração pública, levando-se em consideração que os mediadores
interculturais podem desempenhar um papel central na prestação de serviços, em razão da sua
proximidade cultural e linguística com/e para os utentes dos serviços; da CICDR que tem
desempenhado um papel fundamental na articulação que promove entre os representantes
governamentais, de organizações de imigrantes e antirracistas, de representantes de sindicatos e
organizações patronais26; do ACIDI, I.P. que desde a sua própria criação, prioriza a parceria
com as associações de imigrantes para a prestação de melhores serviços de integração. Neste
sentido, foi definido um sistema de reconhecimento das associações de imigrantes, as quais
devem ter como objetivo específico a promoção dos direitos e interesses dos imigrantes e
realizar atividades que promovam os seus direitos e interesses. O COCAI e o Gabinete de Apoio
Técnico às Associações de Imigrantes do ACIDI, I.P. estão envolvidos neste processo de
reconhecimento. Atualmente existem em Portugal 136 associações de imigrantes (de nível local,
regional e nacional) reconhecidas nestes termos. Como associações de imigrantes reconhecidas,
as organizações têm o direito de participar na definição da política de imigração, nos processos
de regulação da imigração, nos conselhos consultivos e na aplicação de financiamento do

25

http://www.oi.acidi.gov.pt/docs/pdf/rf/2013_rf_longo_pt.pdf

26

Diversas atividades promovidas pela CICDR foram cofinanciados pelo Fundo Europeu para a Integração de Nacionais de Países
Terceiros.
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Governo em projetos específicos através do orçamento ACIDI, I.P. de cada ano. O ACIDI, I.P.
investiu ainda na capacitação de líderes de imigrantes, fornecendo cursos e graus de formação
para os líderes das associações de imigrantes, em parceria com universidades. A maioria dessas
ações foi cofinanciada pelo Fundo Social Europeu.
No ano em referência, foi dada continuidade à generalidade dos projetos em desenvolvimento e
ampliada a intervenção e apoio a novos serviços e programas:


As one-stop-shops criadas em 2004 e cofinanciadas pelo Fundo Social Europeu, com o
nome oficial de CNAI, registaram em 2013 cerca de 279.558 casos. O relatório da
Comissão Europeia (2013), promovido pela DG Regional and Urban Policy and DG
Employment, Social Affairs and Inclusion descreveu esta iniciativa como um exemplo
de inovação no sector público, no que respeita à política de integração de imigrantes.;



O Programa Escolhas, coordenado pelo ACIDI, I.P., é dirigido a crianças e jovens
provenientes de meios socioeconómicos vulneráveis, com o objetivo de garantir a
igualdade de oportunidades e o reforço da coesão social. A partir de um processo de
atividades bottom-up promovidas por fundos de consórcios locais (envolvendo
organizações da sociedade civil e autoridades locais) este Programa iniciou sua 5ª
Geração em 2013 e terminará em dezembro de 2015. Atualmente, gere um consórcio de
110 projetos locais, a maioria deles localizados em áreas residenciais de descendentes
de imigrantes e minorias étnicas. A nova geração do programa é orientada por cinco
medidas estruturais: (1) inclusão educacional e educação não-formal; (2) formação
profissional e emprego; (3) a participação cívica e comunitária; (4) a inclusão digital; e
(5) empreendedorismo e capacitação de jovens. Para esta geração está prevista a
participação de 70.000 participantes, mais de 900 técnicos locais e 960 parceiros da
sociedade civil;
Previamente ao início desta nova geração do Programa Escolhas, o impacto da 4ª
Geração (2010-2013) revelou-se positivo, tendo alcançado 89.232 participantes,
promovido 759.819 sessões de trabalho e promovido o regresso ao sistema de ensino
e/ou de programas de formação de 9.776 jovens estudantes;



ENGAGE – Projeto Mentores27: iniciativa desenvolvida pelo ACIDI. I.P. em parceria
com o Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial (GRACE), lançada em

27

http://fundacao.telecom.pt/Home/Voluntariado/VoluntariadoEmpresarial/ENGAGEProjetoMentores.aspx

39

Relatório Anual de Política 2013
março de 2013 e vocacionada para a inclusão social da comunidade imigrante residente
em território nacional, com o apoio de uma plataforma de mentores, composta por
colaboradores voluntários das empresas associadas àquele grupo. Através deste projeto
é estabelecido um mútuo acordo entre as partes, por meio do qual os mentores prestam
assistência, orientação ou informação aos imigrantes em conformidade com as suas
necessidades. O apoio pode ser prestado em diversas áreas, como sejam a qualificação e
procura de emprego, o empreendedorismo, a saúde, a parentalidade, a cidadania e
participação, entre outras;


Programa Português para Todos (PPT) 28: é um programa que promove medidas de
aprendizagem da língua portuguesa para os imigrantes, elemento essencial para a
eficácia do processo de integração. Este programa, gerido pelo ACIDI, I. P. e
cofinanciado pelo Fundo Social Europeu, está vocacionado a promoção de cursos gerais
e técnicos de língua portuguesa. A organização dos cursos é feita de acordo com o
Quadro Europeu Comum de Referência, pelas escolas do MEC e pelos Centros de
Formação Profissional do IEFP, I.P.. Em 2013, 5.924 pessoas frequentaram estes
cursos, dos quais 4.173 obtiveram um certificado. Neste âmbito, foram promovidos 173
cursos de nível A2 e 18 cursos de nível B2;



Conclusão da implementação do II Plano para a Integração dos Imigrantes (2010-2013),
gerido pelo ACIDI, I.P., através da execução de 90 medidas que visaram uma melhor
integração dos imigrantes em áreas transversais e temáticas, estando atualmente em
preparação um III Plano para a Integração dos Imigrantes (a lançar em 2014):



Projeto Promoção do Empreendedorismo Imigrante (PEI)29 (5.ª edição – 2013): este
projeto tem como objetivo promover a criação de negócios dinamizados por imigrantes
através da sua capacitação para a aquisição de competências empreendedoras, tendo
sido promovidos, por exemplo, o Curso «Apoio à Criação de Negócios» (62 horas) e
Reuniões de orientação ao empreendedor;

Por último, com a intenção de promover a consciencialização sobre a diversidade intercultural e
o combate a todas as formas de discriminação em Portugal, o ACIDI, I.P. promoveu, em 2013,

28

http://www.acidi.gov.pt/es-imigrante/servicos/portugues-para-todos/cursos-de-portugues---lingua-portuguesa

29

http://www.acidi.gov.pt/es-imigrante/informacao/promocao-do-empreendedorismo-imigrante
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três iniciativas relevantes: (1) o Prémio Jornalistas, em maio de 201330; (2) o Selo Escola
Intercultural, em dezembro de 201331; e (3) o concurso nacional de poesia/conto contra o
racismo32.

3.4.1. Cidadania e Naturalização
No contexto da cidadania e naturalização, em 2013 é de mencionar a quinta alteração à Lei n.º
37/81, de 3 de outubro (Lei da Nacionalidade), pela Lei Orgânica n.º 1/2013, de 29 de julho,
consagrando a possibilidade de aquisição da nacionalidade, por naturalização, dos descendentes
de judeus sefarditas portugueses.
Por outro lado, realce para a celebração de Protocolo de Cooperação entre a Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa (FLUL) e o SEF visando a articulação dos procedimentos relativos à
prova de conhecimento de língua portuguesa para aquisição de nacionalidade por naturalização
(vide ponto 2.2.).

3.5. Gestão de Migração e Mobilidade

3.5.1. Política de Vistos e Governo Schengen
Em termos de política de vistos Portugal prosseguiu o desenvolvimento tendente à efetiva
implementação do VIS, de modo a reforçar a segurança e a regulação de fluxos migratórios.
Para além da implementação em termos de controlo de fronteira (vide ponto 3),tem vindo a ser
gradualmente implementado nas diferentes regiões do globoestando abrangidos, até à data, os
seguintes postos consulares portugueses: 1ª Região – Norte da África (outubro de 2011): Cairo,
Tunis, Argel, Rabat e Tripoli; 2ª Região – Médio Oriente (maio de 2012): Telavive; 3ª Região –
Golfo (outubro de 2012): Riade, Abu Dhabi e Teerão; 4ª Região – África Ocidental (março de
2013): Praia (CCV), Bissau e Dakar; 5ª Região – África Central (março de 2013): S. Tomé; 6ª
Região – África Oriental (junho de 2013); 7ª Região – África do Sul (junho de 2013), Luanda,

30

Distinção do melhor trabalho desenvolvido por profissionais da Comunicação Social, publicado ou difundido nos media nacionais
e étnicos, na área da diversidade cultural, do combate a todas as formas de racismo e de discriminação, bem como do contributo
para a compreensão das diferenças culturais, religiosas e étnicas.

31

O Selo Escola Intercultural destina-se aos dez agrupamentos de escolares ou escolas não agrupadas e estabelecimentos de ensino
particular e cooperativo que mais se destacaram na promoção de práticas que reconhecem e valorizam a diversidade como uma
oportunidade e fonte de aprendizagem para todos/as.
32

Assinalando o Dia Internacional de Luta pela Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial (instituída pelas
Organização das Nações Unidas) e aliando esta data ao Dia Mundial da Poesia, o AC I DI, I.P., através da CICDR, instituiu a
realização de um Concurso de Poesia / Conto contra o racismo, no sentido de promover a poesia/conto enquanto veículos de
combate ao racismo.
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Benguela, Maputo, Beira, Pretória, Cabo, Joanesburgo e Harare; 8ª Região – América do Sul
(setembro de 2013): Buenos Aires, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador da Baía, Belo
Horizonte, Bogotá, Lima, Caracas e Valência; 9ª Região – Ásia Central (novembro de 2013);
10ª Região – Sudeste Asiático (novembro de 2013): Jacarta e Banguecoque; 11ª Região – Médio
Oriente (novembro de 2013): Ramallah.

3.5.2. Monitorização de Fronteiras
Em 2013 evidencia-se a atualização das funcionalidades do PASSE, designadamente a consulta
automática, recolha e comparação de dados biométricos no âmbito do sistema VIS, bem como a
interoperabilidade com o novo sistemas APIS (Advance Passenger Information System). Este
sistema, implementado a 25 de junho, permite a receção antecipada das listas de passageiros
enviadas pelas companhias aéreas, permitindo a consulta prévia e automática de eventuais
inconformidades relativas a medidas cautelares sobre pessoas e documentos.
Por outro lado, foi implementada a nova versão do RAPID permitindo, desde julho de 2013, a
passagem na fronteira externa mediante a utilização do cartão de cidadão nacional.
De mencionar ainda a permanente atualização do Portal das Fronteiras do Centro de Situação de
Fronteiras, de modo a servir de apoio às 1ª e 2ª Linhas do Controlo (Fronteiras Aéreas e
Fronteiras Marítimas), com diversas ferramentas de apoio, nomeadamente alertas, fichas
técnicas, legislação, contactos e registos.

3.5.3. Frontex
No âmbito da Frontex33, e no decorrer de 2013, Portugal participou nas operações a seguir
discriminadas por área de intervenção e com o número de elementos correspondente:
Fronteiras Aéreas

Focal Points Air 2013 (junho): 6 Elementos;
JO Mizar 2013: 2 Elementos (junho); e
JO Lusitania 2013: 13 Elementos

Fronteiras Marítimas

Hermes 2012 – Extensão da Operação de 2012 (janeiro): 1 Elemento;
Hermes 2013 (Maio, agosto, setembro, outubro): 6 Elementos;
Common Airborne Patrols EPN 2013: 3 Elementos;
Poseidon Sea 2013 (julho): 1 Elemento;
Focal Points Sea 2013 (maio, setembro, outubro): 2 Elementos;

33

Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados-Membros da União Europeia
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Indalo 2013 (maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro): 7 Elementos;
Aeneas 2013 (setembro): 1 Elemento; e
Minerva 2013 (agosto, setembro): 2 Elementos;
Fronteiras Terrestres

Poseidon Land 2013 (agosto, setembro): 2 Elementos; e
Focal Points Land 2013 (outubro): 2 Elementos;

Frontex Situation Centre

Frontex Support Officer: 1 Elemento;

Voos conjuntos de Retorno

18 Elementos.
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4. Proteção Internacional incluindo o Asilo
Na área do asilo e da proteção internacional não houve alterações relevantes ao nível da
estrutura institucional durante 2013. De salientar no entanto o início dos trabalhos conducentes
à alteração da Lei de Asilo, tendente à conformação com o novo acervo de Diretivas da UE:
Diretiva n.º 2011/95/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 2011
(Diretiva Qualificação); a Diretiva n.º 2013/32/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de
26 de junho de 2013 (Diretiva Procedimentos); e a Diretiva n.º 2013/33/UE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013 (Diretiva Acolhimento).
Há ainda a mencionar que Portugal prestou apoiou a outros Estados-Membros que enfrentaram
e enfrentam pressões específicas e desproporcionadas nos seus sistemas de asilo nacionais, bem
como participou no Projeto EUREMA I e II, que se destinou a recolocar beneficiários de
proteção internacional que se encontravam em Malta (ao abrigo deste projeto foram recolocados
10 cidadãos de nacionalidades sudanesa e somali).

4.1. Procedimentos de Proteção Internacional
A proposta de revisão da Lei do Asilo portuguesa reflete, por um lado, a transposição de um
conjunto de Diretivas da EU, e, por outro lado, a necessidade de clarificar aspetos de complexa
interpretação. Neste âmbito assinalam-se alguns aspetos sob discussão: i) o reajustamento de
alguns prazos no procedimento de proteção internacional, ii) a redução das causas de
inadmissibilidade do pedido, e iii) a adoção da tramitação mais célere prevista no Código de
Procedimento dos Tribunais Administrativos.
No que respeita aos procedimentos do Regulamento de Dublin, importa referir que os mesmos
são observados em Portugal, sendo prestada aos requerentes toda a informação necessária. Neste
seguimento, os requerentes podem interpor recurso judicial das decisões de transferência com
efeito suspensivo, beneficiando igualmente de apoio judiciário gratuito para o efeito.
Na área da formação, um perito português participou na atualização do Módulo do EASO COI.
Dois peritos portugueses participaram numa formação da EASO, mais concretamente sobre
questões do Common European Asylum System (CEAS) e em técnicas de entrevista.

4.2. Recepção de requerentes de proteção internacional
Com vista a uma articulação institucional eficaz no que respeita à receção de requerentes de
proteção internacional, foi celebrado no final de 2012 um Protocolo de Cooperação entre várias
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instituições, nomeadamente o SEF, a Segurança Social, o IEFP, I.P. e o CPR. O Protocolo
firmado definiu as competências daquelas entidades na receção e integração dos requerentes de
asilo e beneficiários de proteção internacional, bem como a forma de cooperação entre as
mesmas para promover uma intervenção política integrada e uma ação conjunta eficaz.
Para implementar as disposições do Protocolo foi criado um grupo de trabalho operacional, cujo
compromisso era o de obter as condições para a distribuição de requerentes de asilo,
beneficiários do estatuto de proteção subsidiária ou refugiados que se encontrassem numa
situação de carência económica e fossem apoiados pela Segurança Social, para outras regiões do
país, evitando a sua concentração em Lisboa e facilitando o processo de integração através da
ação combinada das várias entidades.
No que respeita à recolocação de beneficiários de proteção internacional e resetlement, o JRS
tornou-se responsável pelo cuidado e integração inicial dessas pessoas, através de um projeto
que envolve uma equipa multidisciplinar com diversas componentes: psicológica, social apoio
legal, cursos de língua portuguesa, reconhecimento de qualificações e competências, formação,
apoio à procura de emprego e adaptação à sociedade portuguesa. Após este período inicial, o
apoio adicional é definido de acordo com cada caso individual, promovendo a integração social
e a autossustentação económica.

4.3. Integração de requerentes de asilo e pessoas com estatuto de proteção
internacional
Algumas das medidas de integração foram parcialmente financiadas pelo Fundo Europeu para
os Refugiados, incluindo o acolhimento dos requerentes de asilo e pessoas com estatuto de
proteção internacional, refugiados resetled e beneficiários de proteção internacional realocados
(EUREMA II).
No âmbito do Projeto TORRE, financiado pelo FER EAPN, Portugal e o CPR organizaram uma
reunião de parceiros locais em Aveiro, que envolveu serviços locais de segurança social,
emprego, imigração, municípais, ONGs locais e refugiados reinstalados.

4.4 Medidas para implementar aspetos do CEAS
Neste ponto em particular Portugal não tem nada a assinalar referente ao ano de 2013.
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5. Menores Desacompanhados e Outros Grupos Vulneráveis

5.1. Menores Desacompanhados
Os menores não acompanhados e outros grupos vulneráveis, como sejam as vítimas de tráfico e
os casos relacionados com a saúde, apresentam desafios especiais que exigem abordagens
diferentes.
No âmbito das atividades desenvolvidas pelo SEF, prosseguiu-se a atuação verificada em anos
anteriores, procurando-se a salvaguarda dos interesses dos grupos vulneráveis, em particular no
que refere a menores não acompanhados no contexto da proteção internacional.

5.2 Outros Grupos Vulneráveis
A atuação verificada nos anos anteriores, manteve-se no ano de 2013, procurando a salvaguarda
dos interesses de outros grupos vulneráveis
A assistência direta da Missão da OIM em Lisboa versada sobre grupos vulneráveis incidiu
especialmente no quadro de Retorno Voluntário Assistido e Reintegração, no que refere ao
acompanhamento do retorno de famílias (dos 692 repatriados em 2013, 236 eram menores de
idade, tendo a sua maioria regressado com a família para os seus países de origem).
A nível da UE, é importante mencionar que a Missão da OIM Lisboa está envolvida na
implementação do Projeto CARE34, o qual pretende promover uma intervenção coordenada e
integrada em termos de retorno assistido das vítimas de tráfico de seres humanos (apoio no
regresso e na reintegração no país de origem), alicerçada nas suas necessidade individuais. O
Projeto CARE, lançado em Paris (novembro de 2013), conta com a participação da Áustria,
Espanha, França, Portugal, e Reino Unido. A coordenação é assumida pela Missão da OIM em
Paris e o seu financiamento é assegurado, na sua quase totalidade, pelo Fundo Europeu de
Retorno e cofinanciado por entidades da Áustria, França e Reino Unido. Com uma duração total
de 24 meses, tem como objetivo prestar assistência a 130 vítimas de tráfico, incluindo 10
menores oriundos de países terceiros. As entidades portuguesas participantes neste projeto são a
OIM – Portugal e a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG).

34

http://www.cig.gov.pt/acoes-no-terreno/projetos/trafico-de-seres-humanos/projetos-transnacionais/
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6. Ações no Combate ao Tráfico de Seres Humanos
Em 2013 foi implementada a Rede de Apoio e Proteção às Vítimas do Tráfico (RAPVT). Esta
rede, prevista no II Plano Nacional Contra o Tráfico de Seres Humanos (II PNCTSH 20112013), reúne as organizações governamentais e não-governamentais que em Portugal lidam,
direta ou indiretamente, com a questão do tráfico de seres humanos. Desta forma, a RAPVT
garante uma melhor estratégia de intervenção e apoio às vítimas, bem como potencia a recolha
de informação e a investigação criminal e para a própria repressão.
Com a conclusão do II PNCTSH, foi publicado o III Plano Nacional de Prevenção e Combate
ao Tráfico de Seres Humanos 2014-2017 (III PNPCTSH), o qual visa reforçar os mecanismos
de referenciação e de proteção das vítimas, o aprofundamento da articulação e cooperação entre
as entidades públicas e as organizações da sociedade civil envolvidas e a adaptação da resposta
nacional aos novos desafios, concretamente a novas formas de tráfico. Este Plano está
estruturado em 5 áreas estratégicas, num total de 53 medidas As mesmas visam o combate, de
forma integrada, do tráfico de seres humanos, o reforço do conhecimento do fenómeno, a ação
pedagógica e preventiva junto dos diversos intervenientes, a proteção e a assistência às vítimas e
o sancionamento dos traficantes.
É importante sublinhar que este tipo de iniciativas legislativas não se circunscreve somente ao
território de Portugal continental. Na Região Autónoma da Madeira, e no âmbito dos deveres de
intervenção do Estado Português relativamente às mulheres vítimas de tráfico para efeitos de
exploração sexual, dá-se particular destaque para a Resolução da Assembleia Legislativa n.º
23/2013/M. Esta Resolução delibera nos seguintes sentidos: i) no quadro da Segurança Social,
criação de serviços e atendimento especializados, sendo tomadas as primeiras medidas para
assegurar a integridade física das vítimas e garantindo que possam apresentar queixa às
autoridades judiciárias sem recear a expulsão do país (tal como a lei prevês); ii) criação de
serviços SOS de atendimento telefónico, suscetíveis de aconselhar as mulheres vítimas de
tráfico na sua língua materna; iii) assegurar o acolhimento temporário, em lugar seguro, que
garanta assistência psicológica, médica, social e jurídica; iv) garantir facilidades de tradução,
nomeadamente na polícia e nos tribunais; v) possibilidade de acesso a autorização de residência
no nosso País, e de autorização de exercício de atividade profissional, sempre que a repatriação
possa pôr em perigo a segurança e a integridade das vítimas ou exista a possibilidade de serem
de novo vítimas de exploração; e vi) garantir a repatriação das vítimas quando for esse o seu
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desejo, adotando as medidas necessárias para que a sua segurança e proteção sejam
escrupulosamente asseguradas.
Ainda na Região Autónoma da Madeira, e no contexto do combate à prostituição e na
prossecução da abolição da escravatura do século XXI, é de referir também a Resolução da
Assembleia Legislativa n.º 24/2013/M, a qual afirma a necessidade urgente da tomada de
medidas efectivas de apoio às mulheres vítimas de prostituição e tráfico para efeitos de
exploração sexual; recomenda a criação de linhas SOS de atendimento permanente para vítimas
de prostituição; recomenda a criação de uma rede de centros de apoio e abrigo para mulheres
vítimas de prostituição e tráfico, que prestem assistência psicológica, médica, social e jurídica;
recomenda a adoção urgente de estratégias específicas de integração social das mulheres vítimas
de prostituição, nomeadamente através de programas de formação profissional de emprego que
aumentem as suas oportunidades económicas e de autonomia social; e recomenda a realização
de parcerias e o apoio a ONGs de reconhecida experiência que apoiem as mulheres vítimas de
prostituição.
O SEF promoveu várias campanhas e iniciativas, com particular destaque para a regularização
de menores, prevenção do tráfico de seres humanos e combate à imigração ilegal, controlo de
fronteiras, modernização tecnológica (articulação PASSE, APIS, RAPID, VIS), integração em
sistemas comuns de controlo, formação técnica e de cooperação internacional. Dá-se particular
destaque à criação de uma equipa especializada, a Unidade de Tráfico de Pessoas, dotada de
investigadores criminais e formadores no âmbito do tráfico de seres humano, a qual procura
recolher, tratar e disseminar informação sobre a realidade nacional neste domínio ao nível
operacional. Esta unidade atua em três pilares de intervenção: 1) Prevenção – sensibilização,
especialização e formação sobre tráfico de seres humanos; 2)

Proteção – identificação pré-

inquérito/inquérito, acompanhamento e assistência adequados às vítimas; 3)

Cooperação

–

desenvolvimento de parcerias com várias entidades nacionais e internacionais (ex. OTSH, CIG,
APF, APAV, RAPVT, EUROPOL e FRONTEX);
O SEF promoveu e participou em formações específicas de combate ao tráfico de seres
humanos, colaborando com ONGs relevantes, tendo também participado em atividades de
sensibilização dirigidas à população imigrante residente em Portugal, conferências incidentes no
tráfico de seres humanos e exploração de menores.
Participou ainda na Rede de Cooperação SOS Tráfico de Seres Humanos através de reuniões
periódicas e da assinatura de um Protocolo de Cooperação.
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O SEF está também representado em projetos nacionais e internacionais para prevenção,
proteção e apoio às vítimas de tráfico (i.e. EMPACT, BRISEIS, IMPACT).
No âmbito do Projeto de Reforço das Capacidades de Cabo Verde na Gestão das Migrações
participou na formação de formadores em redes de imigração ilegal e tráfico de seres humanos.
Ainda em Cabo Verde, na Cidade da Praia, e no contexto do mesmo projeto, participou na
Conferência Instrumentos Jurídicos de Combate à Imigração e Tráfico de Seres Humanos.
Na Costa do Marfim, participou na apresentação do trabalho final da Missão no Combate ao
Tráfico de Seres Humanos SEF/UE.
Igualmente relevante mencionar as colaborações regulares e operacionais com Oficiais de
Ligação Estrangeiros no que a esta matéria respeita.
Por fim, e em linha com aquilo que foi exposto, é importante mencionar a representação, na
região centro do país, da RAPVT. Assim, na região centro a Rede foi formalizada em dezembro
de 2013 e é composta por um total de 16 entidades que representam diversas instituições e/ou
organizações35. Atua, de forma direta ou indireta, junto de potenciais vítimas de tráfico de seres
humanos e tem como objetivo reforçar a estrutura nacional de apoio e proteção a vítimas de
tráfico. A constituição destas redes regionais resulta do trabalho das equipas multidisciplinares
especializadas SOS Tráfico de Seres Humanos da Associação para o Planeamento da Família.

35

Amigrante, APAV (Coimbra), Associação para o Planeamento da Família, Casa Abrigo Padre Américo, Centro
Distrital de Segurança Social de Castelo Branco, Centro Paroquial de Vera Cruz (Aveiro), Câmara Municipal de
Aveiro, Câmara Municipal de Coimbra, Câmara Municipal de Leiria, Câmara Municipal de Seia, Cruz Vermelha
(Figueira da Foz), Florinhas do Vouga (Aveiro), GRAAL, Mulher do Século XXI (Leiria), in: Diário das Beiras,
9 de dezembro de 2013
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7. Migração e Desenvolvimento de Política
Durante o ano em referência, e à semelhança do registado em relatórios de anos anteriores,
Portugal prosseguiu uma estratégia desenvolvida através dos instrumentos previstos no contexto
da Abordagem Global das Migrações e Mobilidade.
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8. Migração Irregular
A prevenção e o combate da migração irregular estão consagrados na legislação portuguesa e
são ações prosseguidas pelas entidades responsáveis dentro e fora do território nacional. Neste
contexto, sublinha-se o papel do SEF na controlo da entrada e permanência de estrangeiros, dos
OLI colocados nos principais países de origem (vide ponto 3), bem como da colaboração
complementar de outras entidades.
De salientar o papel do SEF e da ACT na prevenção e combate à utilização indevida de mão deobra ilegal, em acordo com a legislação laboral e Lei de Imigração, em particular as sanções
contra empregadores de nacionais de países terceiros ilegais (artigos 185.º-A 198.º-A).
Por outro lado, o SEF desenvolve medidas preventivas e repressivas do auxílio à imigração
ilegal, quer através da realização de ações de sensibilização, inspetivas e de investigação
criminal, quer através da recolha de informação de diversa natureza.
De realçar ainda a relevância do desenvolvimento tecnológico (SIS II, VIS, RAPID, APIS,
PASSE) que permite potenciar a atuação no controlo de fronteiras e da permanência de
estrangeiros.
A nível internacional, e integrado na Parceria para a Mobilidade, importa referir o projeto
comunitário Strengthening of Capacities of Cape Verde in Migration Management, liderado
pelo SEF (envolve entidades de Portugal, França, Holanda e Luxemburgo) e compreende três
componentes: A. retorno e reintegração; B. combate à imigração irregular; C. recolha e análise
de dados estatísticos. Quanto à Componente B – combate à imigração irregular, coordenada por
Portugal (SEF), foram desenvolvidas as seguintes ações:


Formação de formadores em Portugal (setembro- outubro 2012) e Cabo Verde (janeiromaio 2013) nas áreas de fiscalização e deteção da permanência ilegal de estrangeiros,
em redes de imigração ilegal e Tráfico de Seres Humanos, e em procedimentos de
retorno e readmissão;



Workshop “Prevenção e luta contra a contratação da mão-de-obra ilegal” (14 de março
de 2013);



Visita de delegação cabo-verdiana ao Centro de Instalação Temporária no Aeroporto de
Lisboa e à Unidade Habitacional de Santo António no Porto (abril 2013);
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Continuação da visita da delegação cabo-verdiana a Itália – Centro de Acolhimento em
Lampedusa (maio 2013);



Deslocação a Cabo Verde de dois peritos (SEF e OIM) para elaboração de um
documento estratégico relativo à melhoria das condições de acolhimento de imigrantes
ilegais em Cabo Verde (maio-junho 2013).

De destacar por último, no que respeita à migração irregular, a participação de Portugal em
várias operações que visaram o controlo da pressão migratória nas fronteiras, as quais ocorreram
no âmbito da Frontex. (vide ponto 3.5.3.)
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9. Retorno
Neste ponto, refira-se a aprovação, em agosto de 2013, do Protocolo de Aplicação entre o
Governo da República Portuguesa e o Governo da Federação da Rússia relativo à Aplicação do
Acordo de Readmissão entre a Comunidade Europeia e a Federação da Rússia, de 25 de maio de
2006, assinado em Moscovo em 8 de fevereiro de 2013. Este acordo visa estabelecer
procedimentos rápidos e eficazes de identificação e repatriamento de pessoas que não
preencham, ou que deixem de preencher, as condições em vigor para a entrada, permanência ou
residência nos territórios da Federação da Rússia ou de um dos Estados-Membros da UE, bem
como facilitar o trânsito dessas pessoas num espírito de cooperação.
De salientar ainda que se encontram em processo de negociação outros instrumentos de
entendimento com os seguintes países: Albânia, Geórgia, Moldávia, Sérvia e Ucrânia.
Por outro lado, Portugal (através do SEF) é parceiro do ICMPD em dois projetos iniciados em
2013. Um visando o reforço da capacitação das autoridades brasileiras para uma melhor gestão
dos seus fluxos migratórios, com enfoque no apoio, na assistência e na integração laboral dos
grupos vulneráveis de regresso ao seu país de origem (imigrantes, vítimas de tráfico e
imigrantes brasileiros); outro, procurando a capacitação dos Estados-Membros no domínio da
monitorização dos procedimento do retorno (FREM), desde a fase de pré-partida, pré-retorno,
fase operacional, de trânsito e chegada ao país de origem/destino e receção pelas entidades
nacionais, em conformidade com a Diretiva Retorno.
A nível internacional, e integrado na Parceria para a Mobilidade, importa referir o projeto
comunitário Strengthening of Capacities of Cape Verde in Migration Management, liderado
pelo SEF (envolve entidades de Portugal, França, Holanda e Luxemburgo) e compreende três
componentes: A. retorno e reintegração; B. combate à imigração irregular; C. recolha e análise
de dados estatísticos. Relativamente à componente A – Retorno e reintegração (coordenado por
França), o objetivo prende-se com a criação de uma rede de apoio aos cidadãos cabo-verdianos
que regressem e pretendam desenvolver iniciativas empresariais, tendo sido desenvolvidas as
seguintes atividades:


Elaboração de suporte gráfico (panfleto, novembro de 2012; painéis, maio de 2013);



Reuniões do grupo de trabalho (abril, julho e setembro 2013)



Divulgação do projeto e rede de apoio ao retorno junto das Embaixadas (PT, FR, LUX e
NL) pelo Ministério das Comunidades (comunicados de imprensa 2012/2013);
53

Relatório Anual de Política 2013


Organização de eventos para divulgação do dispositivo e das oportunidades de negócio
na UE (Portugal, maio 2013; França, junho 2013; Luxemburgo, setembro 2013;
Holanda, outubro 2013).



Ação de formação em perfil empreendedor, Business Plan e financiamento destinada
aos técnicos do MDC/CAMPO (13 formandos; janeiro 2013)



Ação de formação aos consultores em “acompanhamento” (12 formandos, abril 2013)



Ação de formação aos técnicos de emprego do IEFP (intermediação laboral, 15
formandos, maio 2013)



Criação de uma rede de pontos focais para a emigração nas municipalidades com o
MDC (novembro 2013).



Atualização do estudo sobre oportunidades de negócio da ADEI e elaboração de uma
brochura destinada aos emigrantes sobre oportunidade de negócio em Cabo Verde
(lançado em Setembro 2013).



Estudo sobre integração de imigrantes em Cabo Verde (lançado em Setembro 2013).

Como resultados podem enunciar-se a existência de 56 pedidos de informação e o apoio a 10
migrantes em fase de elaboração de business plan.
Para potenciar o sucesso deste projeto, e criar sinergias, considerou-se pertinente a sua
articulação com a estrutura CAMPO (Centro de Apoio ao Migrante no País de Origem; acordo
bilateral entre Portugal e Cabo Verde em funcionamento desde o início de 2008), coordenada
pelo Ministério das Comunidades de Cabo Verde. O objetivo desta articulação é o de promover
a mobilidade entre Cabo Verde e Portugal, e combater a migração irregular36, alargando as
competências do CAMPO à matéria de retorno.

Portugal, representado pelo SEF, manteve ao longo de 2013 a participação ativa nas reuniões do
Grupo de Trabalho Integração, Migração e Afastamento, que constituem fora privilegiados de
discussão e troca de boas práticas nos domínios do retorno.
Assinala-se também a participação nas reuniões do Comité de Contato da Diretiva Retorno,
apresentando-se estes não só como um fórum de discussão e benchmarking, mas também como

36

http://www.campo.com.cv/index.php?paginas=69
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um espaço que procura a harmonização do direito comunitário neste domínio, através da
interpretação e subsequente aplicação.
De mencionar o Programa de Retorno Voluntário e Reintegração (AVRR) em vigor desde 2001,
resultante da cooperação entre o Governo Português e a OIM – Missão em Portugal. O
Programa visa praticar uma política eficaz, digna, humana e sustentável no retorno voluntário de
cidadãos estrangeiros (excluindo os cidadãos da UE e seus familiares) para seus países de
origem ou para países terceiros dispostos a recebê-los. Para o efeito, os candidatos são
acompanhados por funcionários da OIM em momentos pré e pós-embarque. Uma das boas
práticas a destacar na execução deste programa é a existência de uma rede descentralizada de
pontos qualificados para ajudar os imigrantes e para receber os pedidos de apoio. De ressalvar
igualmente o estabelecimento de parcerias com os serviços nacionais e locais, com tarefas
relacionadas com o diálogo intercultural com os imigrantes e também com as associações de
imigrantes. De 1997 a 2013 (setembro) o AVRR Portugal apoiou mais de 5.200 pessoas que
voltaram para mais de 50 países de origem diferentes.
Em 2013, para além do apoio direto a 692 beneficiários, 60 deles com apoio à reintegração nos
países de origem, a OIM Lisboa prosseguiu as suas atividades e iniciativas, designadamente, no
desenvolvimento de uma rede de parceiros de informação e aconselhamento relacionado com
Retorno Voluntário e Reintegração. Actualmente a rede conta já com mais de 50 pontos focais
em Portugal. Na tentativa de potenciar esta abordagem descentralizada a OIM Lisboa
desenvolveu, em 2013, uma aplicação baseada na Web, com o objetivo de melhorar o
encaminhamento de casos e comunicação entre a OIM e todos os seus parceiros relevantes. Este
modelo de base de dados permite uma interação mais rápida entre o staff da OIM e os pontos
focais que se encontram no terreno, resultando, no final, numa facilitação da comunicação com
os beneficiários.
Destaque também para a elaboração de um estudo sobre Fatores positivos e obstáculos para a
reintegração sustentável no Brasil. Este estudo analisa o apoio à reintegração prestado aos
cidadãos brasileiros que retornam ao seu país, através da OIM Lisboa e da rede de parceiros
ONG criada em 2009 no âmbito do Programa AVRR, procurando identificar quais os fatores
internos (dependentes do programa) e os fatores externos (independentes do programa), que
podem favorecer ou dificultar a sua reintegração efetiva no país de origem e, consequentemente,
um retorno sustentável.
A rede de parceiros no Brasil parece ser fundamental, na medida em que ajuda os beneficiários
na implementação das suas ideias no processo de reintegração, bem como em outros serviços,
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como sejam os que se referem à escolaridade das crianças, serviços de saúde, conselhos legais,
entre outros. No entanto, o estudo demonstra também a necessidade de implementar novos
serviços para reforçar a reintegração, designadamente ao nível do aconselhamento psicológico,
da formação profissional nas áreas ligadas à criação de pequenos negócios para ajudar a uma
melhor preparação e no contacto com os serviços públicos que trabalham em áreas sociais
complementares ao processo de reintegração no Brasil.
Este estudo enquadra as atividades no âmbito do AVRR da OIM em Lisboa e foi financiado
pelo Fundo Europeu de Regresso 2011 (RF 2011) e cofinanciado pelo Governo Português.
Tendo em conta que um retorno sustentável deve envolver também os parceiros locais, a OIM
Lisboa tem vindo a desenvolver contactos com outras instituições brasileiras para articular o
apoio prestado à reintegração com programas locais, reforçando a assistência aos beneficiários.
Em junho de 2013, a OIM Lisboa, a OIM Buenos Aires e o SEF organizaram uma visita ao
Brasil, prevista no âmbito das atividades do AVRR da OIM Lisboa, a qual pretendia alcançar
dois grandes objetivos: 1) realização de um seminário final, com as ONGs parceiras no Brasil, a
fim de discutir as atividades de reintegração realizadas durante o programa e também possíveis
estratégias para fortalecer o apoio à reintegração no Brasil; e 2) a realização de um seminário
internacional sobre emigração e imigração na Península Ibérica, organizado pela Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais e com a colaboração da OIM Lisboa.
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10. Implementação de legislação da UE
No ano em referência não se registou a transposição de legislação da UE em matéria de
imigração e asilo. No entanto refira-se estarem em curso os trabalhos referentes à transposição
do acervo relativo à proteção internacional, designadamente a Diretiva n.º 2011/95/UE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 2011, (Diretiva Qualificação);
Diretiva n.º 2013/32/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013,
(Diretiva Procedimentos); Diretiva n.º 2013/33/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de
26 de junho de 2013, (Diretiva Acolhimento).
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