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EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL HOME AFFAIRS
Directorate B : Immigration and Asylum
Unit B1 : Immigration and Integration

Relatório Anual de Política de Migração e Asilo 2014

SUMÁRIO EXECUTIVO
O Relatório Anual de Política de Migração e Asilo 2014 (Parte 2) foi elaborado pelo
Ponto de Contacto Nacional Português da Rede Europeia das Migrações (REM), nos
termos do artigo 9º (1) da Decisão do Conselho 2008/381/CE, e contém a descrição dos
principais desenvolvimentos políticos ocorridos em matéria de migração e asilo em
Portugal, no período compreendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2014.
A informação recolhida e tratada neste relatório destina-se prioritariamente às
audiências nacionais dos Pontos de Contacto Nacionais da REM. Não obstante, os
contributos recebidos servem igualmente para atualizar os Country Fact Sheets e para
elaborar os Informs da REM sobre os principais aspetos de política no domínio da
migração e asilo em 2014.
Para a elaboração deste documento o PCN contou com a colaboração de várias
entidades, designadamente da Rede Nacional das Migrações1, das Unidades Orgânicas
do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)2, e outras organismos da administração
pública portuguesa3, a quem se presta o maior reconhecimento e agradecimento.
Complementarmente procedeu-se à consulta de fontes diversificadas, designadamente
legislação, peças jurisprudenciais, planos, relatórios, artigos em publicações
especializadas ou generalistas, que contribuíram para que os resultados obtidos e

1
2

ACM; ACT; CRC; CRUP; DGACCP; DGES; IEFP; GEP; OIM; DGPJ.

GADR; GAR; GRICRP; GTF; GEPF; DCID; DCInv.
3

Observatório do Tráfico de Seres Humanos
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espelhados em cada um dos pontos deste relatório fossem os mais atualizados, objetivos
e fiáveis.
Seguidamente enunciam-se os principais desenvolvimentos políticos ocorridos na área
da migração e asilo em Portugal, no decurso de 2014:


Continuidade do enunciado político estratégico para a migração e asilo do XIX
Governo Constitucional, que assenta em três pilares fundamentais – regulação,
fiscalização e integração;



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;



Publicação do Decreto n.º 10/2014, de 25 de março, que aprova o Acordo sobre
concessão de visto para estudantes nacionais dos Estados-Membros da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, assinado em Lisboa a 2 de
novembro de 2007;



A entrada em vigor da Lei n.º 26/2014, de 5 de maio, que introduziu alterações à
Lei n.º 27/2008, de 30 de Junho, que veio estabelecer as condições e
procedimentos de concessão de asilo ou proteção subsidiária e os estatutos de
requerentes de asilo, de refugiado e de proteção subsidiária, transpondo para o
ordenamento jurídico nacional três Directivas de Parlamento Europeu e do
Conselho, relevantes na abordagem destas matérias – a Diretiva 2011/95/UE, de
13 de Dezembro; a Diretiva 2013/32/UE, de 26 de Junho. A nova lei reflete
igualmente a adoção de dois regulamentos, nomeadamente o Regulamento (UE)
n.º 603/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de Junho; e do
Regulamento UE n.º 604/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de
Junho;



Publicação da Portaria n.º 176/2014 de 11 de setembro4 que veio regulamentar,
em novos moldes, diversos aspetos relativos à forma de aferição do

4

Portaria n.º 176/2014, de 11 de setembro, que regulamenta diversos aspetos relativos à realização da prova de
conhecimento da língua portuguesa e revoga a Portaria n.º 1403-A/2006, de 15 de dezembro. Disponível em:
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2014/09/17500/0488804889.pdf
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conhecimento da língua portuguesa, para efeitos de aquisição da nacionalidade,
designadamente através da realização de uma prova de língua portuguesa.5


Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º
5/2014/M, de 2 de junho, para apresentação à Assembleia da República a
Proposta de Lei que cria a Estratégia Nacional para a Proteção das Crianças
contra a Exploração Sexual e os Abusos Sexuais;



Publicação do Decreto Regulamentar Regional n.º 3/2014/A6 que veio alterar o
Decreto Regulamentar Regional n.º 30/2002/A, de 22 de novembro. 7 Este
diploma criou o Conselho Consultivo Regional para os Assuntos da Imigração
com o objetivo de assegurar a participação e a colaboração das associações
representativas dos imigrantes, dos parceiros sociais e das instituições de
solidariedade social na definição e coordenação das políticas de integração
social e de combate à exclusão dos imigrantes;



Publicação do Decreto-Lei n.º 31/2014, que aprova a lei orgânica do Alto
Comissariado para as Migrações, (ACM, I.P.);



A implementação do V Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e
Não-Discriminação 2014-2017, que visa a promoção da igualdade de género e o
combate à não-discriminação, em função do sexo e da orientação sexual;



No domínio da violência doméstica, o V Plano Nacional de Prevenção e
Combate à Violência Doméstica e de Género 2014-2017, que procura delinear
estratégias no sentido da proteção das vítimas, da intervenção junto de
agressores (as), do aprofundamento do conhecimento dos fenómenos associados,
da prevenção dos mesmos, da qualificação dos (as) profissionais envolvidos e do
reforço da rede de estruturas de apoio e de atendimento às vítimas existente no
país;

5

A Lei Orgânica n.º 2/2006, de 17 de abril, introduziu alterações na Lei n.º 37/81, de 3 de outubro (Lei da
Nacionalidade), tendo modificado substancialmente os regimes da atribuição e da aquisição da nacionalidade
portuguesa. O Decreto-Lei n.º 237 -A/2006, de 14 de dezembro, por seu turno, veio, na sequência da referida Lei
Orgânica, aprovar o Regulamento da Nacionalidade Portuguesa. Por força do regime jurídico estabelecido por estes
diplomas legais, o Governo concede a nacionalidade portuguesa, por naturalização, aos estrangeiros que, entre outros
requisitos, demonstrem conhecer suficientemente a língua portuguesa.
6
Diário da República, 1.ª série — N.º 31 — 13 de fevereiro de 2014
7
Alteração da redação dos artigos 1.º a 5.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 30/2002/A, de 22 de novembro,
alterado pelos Decretos Regulamentares Regionais n.ºs 19/2005/A, de 17 de agosto, 11/2008/A, de 2 de junho, e
10/2009/A, de 28 de julho
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O III Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos
2014-2017, que renovou o compromisso político assumido na posição de
vanguarda que Portugal tem tido nesta área;



II Plano Nacional de Ação para a Implementação da Resolução do Conselho de
Segurança das Nações Unidas 1325 (2000) sobre Mulheres, Paz e Segurança
(2014-2018);



Aprovação e publicação das Linhas de Orientações Estratégicas para o Ensino
Superior, com particular destaque para a Medida 6: “Internacionalizar o ensino
superior português”, operacionalizada pela aprovação do Estatuto do Estudante
Internacional, pela definição de uma estratégia de internacionalização do ensino
superior português e a criação do portal Study in Portugal;



Na área do controlo de fronteiras há a destacar o desenvolvimento e
implementação da aplicação que permite a consulta ao VIS por dados
biográficos e por impressão digital, tendo-se equipado todas as boxes das
chegadas de controlo manual de fronteiras do Aeroporto de Lisboa;



A evolução das EGates do Aeroporto de Lisboa para RAPID de 2ª geração, que
permitem o controlo de cidadãos nacionais por cartão do cidadão de forma mais
célere, fiável e segura (processo a ser extensível aos restantes postos de fronteira
aéreos e marítimos);



Entrada em produção efetiva do sistema APIS, a instalação e operacionalização
do Sistema VIS, ao nível nacional, dado que todos os postos de fronteira se
encontram equipados com quiosques para recolha de dados biométricos para
emissão de vistos (aéreos e marítimos), a atualização do PASSE – Sistema de
Controlo de Fronteira para articulação com SNV, APIS, BIO e VIS;



A implementação do “Manual de acolhimento no acesso ao Sistema de Saúde de
cidadãos estrangeiros”, iniciativa do Ministério da Saúde que visa clarificar e
normalizar os procedimentos de acesso a este sistema de apoio pelos cidadãos
estrangeiros.

À parte do sumário executivo e da introdução, o presente relatório estrutura-se em oito
pontos temáticos, nomeadamente: abordagem sobre os desenvolvimentos políticos da
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migração e asilo; migração legal e mobilidade; proteção internacional (asilo); menores
não acompanhados e outros grupos vulneráveis; combate ao tráfico de seres humanos;
migração e desenvolvimento; migração irregular, incluindo o contrabando e o retorno.

1. INTRODUÇÃO
O Relatório Anual de Política foi redigido pelo Ponto de Contacto Nacional Português
da Rede Europeia das Migrações (REM), que é assegurado pelo 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, designadamente de outros colaboradores do SEF; dos
interlocutores institucionais que fazem parte da Rede Nacional das Migrações; e de
diferentes agentes da administração pública que foram contactados no âmbito desta
elaboração tendo correspondido na medida das suas competências e atribuições.
Destas colaborações resultou a informação recolhida, compilada e analisada no presente
relatório, a qual constitui um valioso instrumento de apoio aos decisores políticos
nacionais, pela transversalidade dos temas abordados.
Face ao exposto importa, neste contexto, enunciar as entidades que permitiram a
apresentação do presente documento.
Os contributos internos (SEF) foram prestados pelas seguintes Unidades Orgânicas: o
Gabinete de Apoio às Direções Regionais (GADR); o Gabinete de Asilo e Refugiados
(GAR); o Gabinete de Relações Internacionais, Cooperação e Relações Públicas
(GRICRP); o Gabinete Técnico de Fronteiras (GTF); Gabinete de Estudos, Planeamento
e Formação (GEPF); Gabinete de Sistemas de Informação (GSI); Direção Central de
Imigração e Documentação (DCID); Direção Central de Investigação (DCInv).
Os contributos externos foram, na sua maioria, provenientes dos interlocutores que
compõem a Rede Nacional das Migrações, designadamente a Direção-Geral dos
Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas (DGACCP/MNE), a DireçãoGeral do Ensino Superior (DGES/MEC); a Conservatória dos Registos Centrais
(CRC/MJ); a Direção-Geral de Política de Justiça (DGPJ/MJ); o Instituto do Emprego e
Formação Profissional (IEFP, I.P./MSESS); o Gabinete de Estratégia e Planeamento
(GEP/MSESS); a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT/MSESS); o ACM
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/PCM; a Organização Internacional para as Migrações (OIM); e o Conselho de Reitores
das Universidades Portuguesas (CRUP).
Ao Observatório do Tráfico de Seres Humanos, o reconhecimento pelo contributo sobre
os desenvolvimentos políticos sobre este tópico em Portugal, durante o ano em
referência.
Na elaboração do relatório procedeu-se à consulta de fontes, diretas e indiretas, de
informação que pudessem ilustrar transversalmente o panorama nacional no que
concerne ao fenómeno migratório, nas suas vertentes.
Referem-se concretamente à Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género
(CIG/PCM); Observatório das Migrações (OM); Alto Comissariado das Nações Unidas
para os Refugiados (ACNUR); Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação
Racial (CICDR); Assembleia da República (AR); Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP); Conselho Português para os Refugiados (CPR); Serviço Jesuíta aos
Refugiados (JRS); Guarda Nacional Republicana (GNR); Polícia de Segurança Pública
(PSP); Polícia Judiciária (PJ); e Marinha Portuguesa.
Resta acrescentar que foram, ainda, considerados como fontes artigos informativos em
imprensa, conteúdos em sítios de internet oficiais, bem como intervenções
parlamentares, enquanto fontes para o presente relatório.
No que concerne a termos utilizados, as suas definições decorrem do regime legal
português e, sempre que possível, do Glossário de Imigração e Asilo, elaborado e
publicado no âmbito das atividades da REM.
Por último, foram identificados alguns problemas no que respeita a recolha de
informação para determinados pontos temáticos que compõem este relatório. A ausência
da mesma, deriva, na maior parte dos casos, da inexistência da situação em território
nacional ou do facto de apresentar um registo inexpressivo que não assume relevância
para o propósito deste documento. Nestes casos optou-se por assinalar o ponto como um
tópico sem conteúdos informativos.
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2. ABORDAGEM DOS DESENVOLVIMENTOS POLÍTICOS DE ASILO E
MIGRAÇÃO

Desenvolvimentos políticos gerais
O ano em referência 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).
Em fevereiro de 2014, foi aprovada, pelo Decreto-Lei n.º 31/2014, a lei orgânica do
ACM. Este organismo prossegue atribuições da Presidência do Conselho de Ministros
nas áreas da integração e migrações, sob superintendência e tutela do Primeiro-Ministro
ou de outro membro do Governo integrado na PCM.
No final de 2014, há a assinalar a designação da nova Ministra da Administração
Interna (novembro de 2014). Esta alteração constituiu a décima primeira mudança no
Governo e a quarta alteração ministerial.

Desenvolvimentos gerais
Os recentes acontecimentos sobre situações de conflito em países, mais ou menos
próximos da Europa, e alguns mesmo dentro da própria Europa, têm colocado a
migração e o asilo como temas de prioridade máxima, para os quais é preciso cada vez
mais canalizar as atenções, esforços e apoios, atenta a imprevisibilidade que as situações
associadas a estes fenómenos sociais podem gerar.
Desta forma e ainda que em regra a migração não tenha constituído um tema de
primeira linha no debate público em Portugal, tal não significa que quer os decisores
políticos, quer o público em geral tenham sido indiferentes aos acontecimentos
registados. A abordagem de intervenção dos decisores políticos nesta área foi
transversal, expressa na implementação de um conjunto alargado de planos nacionais de
ação que visaram prevenir e combater fenómenos sociais que não conhecem fronteiras
físicas ou culturais, como sejam o V Plano Nacional para a Igualdade de Género,
Cidadania e Não-discriminação 2014-2017 (V PNIGCND), o V Plano Nacional de
Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género 2014-2017 (V PNPCVDG), e
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o III Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos 2014-2017
(III PNPCTSH).
No âmbito destes instrumentos políticos, foram promovidas e realizadas várias
iniciativas que pretendem sensibilizar não só para os fenómenos em si, como
prevenindo pela disseminação de informação.
Este foi também um ano que se caracterizou pela emanação de diversos diplomas que
visaram regular questões identificadas em alguns sectores, como sejam o acesso ao
ensino superior por cidadãos estrangeiros, pela aprovação do estatuto do estudante
internacional, o acesso à saúde pela implementação de um manual de acolhimento que
apoie os cidadãos estrangeiros, o acesso à nacionalidade portuguesa pela regulação do
certificação do conhecimento da língua portuguesa, entre outros.
Por sua vez, e numa perspetiva mais operacional, há a sublinhar a continuidade do
esforço e investimento que tem vindo a ser feito em aplicações tecnológicas que visam
um reconhecimento e controlo de segurança, quer de pessoas, quer de documentação.
As iniciativas de integração que dão continuidade a ações iniciadas em anos anteriores,
bem como a criação de outros instrumentos de apoio que procuram alargar o leque e
facilitar o processo quer por parte da sociedade de acolhimento, quer junto dos países de
origem.
Por fim, proceder-se-á à enunciação de diversas iniciativas e o desenvolvimento e/ou
implementação de novos instrumentos que intentam agilizar os mecanismos de atração,
admissão, controlo da permanência e retorno, obedecendo a critérios de impacto e
relevância para o desenvolvimento destas políticas.
O SEF organizou um ciclo de cinco conferências denominada “Migrações no Século
XXI”, com o objetivo de promover a observação, reflexão e ponderação da realidade
nacional e internacional sobre o caráter multifacetado das migrações e matérias conexas.
A sensibilização para o tráfico de seres humanos foi um dos principais tópicos tratados
em termos de campanhas de sensibilização ou de informação útil a prestar às vítimas ou
às potenciais vítimas. Assim no âmbito da implementação da primeira área estratégica
do III PNPCTSH (2014-2017) - “Prevenir, Sensibilizar, Conhecer e Investigar” - foram
promovidas várias iniciativas que visavam a prevenção e a sensibilização social em
termos de intervenção da população em geral, mas também de grupos específicos.
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Neste sentido, há a assinalar a 7 e 8 de abril a organização do Seminário Countering
Trafficking in Human Beings: towards a more comprehensive approach pelo CEJ e a
Academy of European Law (ERA), que contou igualmente com a colaboração da
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV). Destinado a profissionais da
justiça, foram abordadas durante o evento questões relevantes para os intervenientes
nesta área.
A 30 de maio, a Equipa Multidisciplinar Especializada de Lisboa (EMEL), lançou a
campanha “RESERVADO – em nome de uma vítima de Tráfico de Seres Humanos”.
Esta campanha pretendeu sensibilizar a população para o fenómeno do tráfico apelando
à sinalização das vítimas.
A campanha nacional alusiva ao “Dia Europeu contra Tráfico de Seres Humanos”, a 18
de outubro, cujo foco temático incidiu sobre o tráfico de seres humanos para exploração
de trabalho, especialmente na agricultura (colheita da azeitona). Foi amplamente
disseminada e difundida nos meios de comunicação designadamente na Rádio (399
inserções); na Imprensa [(Regional), 8 inserções]; Mupis [(nomeadamente nas estações
ferroviárias), 89 por 2 semanas]; Televisão (e canais a cabo) / Notícias e difusão de
publicidade; Net ATM (1.235 ATM por 2 semanas); e espaços comerciais.
Os parceiros que participaram nesta campanha desempenharam, à sua medida, um papel
ativo na sua divulgação, nomeadamente o ACM, que colaborou com a CIG na tradução
dos materiais em diferentes idiomas (e.g., inglês, francês, russo e romeno), destinados a
serem disseminados entre cidadãos estrangeiros (que possam ser presumíveis vítimas).
Também digna de nota foi a campanha realizada pela SOS projeto THB8 Lisboa:
"Campanha restrita", sobre a qual foram preparados um vídeo e um folheto, tendo sido
depois divulgados por todos os parceiros e pela comunidade em geral (financiado pelo
POPH/QREN).
A Equipa Multidisciplinar do Norte (EMEN) desenvolveu, na cidade do Porto, uma
campanha de informação sobre tráfico para fins de exploração sexual, cujo público-alvo
foram os motoristas de táxi destacando o seu papel denunciador em situações de
sinalização possíveis de TSH.

8

“Traffic in Human Beings”
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O Observatório do Tráfico de Seres Humanos (OTSH) realizou várias iniciativas
destinadas à sensibilização e educação aos homens e mulheres sem-abrigo, em
cooperação com o Exército de Salvação de Lisboa e com a Associação de Estudantes
Africanos da Faculdade de Direito.
O Projeto "Mãos (Re) Forçadas", da ONG OIKOS, cujo objetivo foi o de informar e
sensibilizar o público, bem como o de promover a mobilização social para a prevenção
e o combate do tráfico de pessoas, exploração no trabalho e discriminação relacionados
à vulnerabilidade de género. Este projeto terminou em agosto de 2014 (apoiado, em
todos os seus custos, pela CIG, com financiamento do POPH).
A 4 de junho foi lançado o livro “39 Poemas & Contos contra o Racismo”. A obra
integrou a publicação dos 39 trabalhos finalistas do Concurso Nacional de Poesia e
Conto Contra o Racismo, em resultado do desafio, lançado pela CICDR, no Dia
Internacional de Luta pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (21
de março) de 2013.
A 19 de junho o SEF associou-se às comemorações do EASO INFO DAY. O EASO9,
tem como missão reforçar a cooperação prática em matéria de asilo ao facilitar o
intercâmbio de informações e boas práticas entre os países da União Europeia. Trabalha
em estreita colaboração com as autoridades dos Estados-Membros competentes no
domínio do asilo, bem como com outros serviços de imigração e asilo, cooperando com
o ACNUR e outras organizações internacionais.
A 20 de junho por ocasião da celebração do Dia Mundial do Refugiado, o ACNUR
endereçou um convite a todos os desejassem partilhar histórias sobre coragem e
sobrevivência dos refugiados.
No mês de junho, celebrou-se o 38º Aniversário do SEF em cerimónia presidida pelo
Secretário de Estado da Administração Interna João Almeida. O programa integrou a
apresentação do Relatório Imigração Fronteiras e Asilo 2013 (RIFA) e a assinatura de
Protocolo entre o SEF e a Secretaria Geral do MAI sobre o Passaporte.
O Protocolo de Cooperação entre o Ministério da Administração Interna de Portugal e o
Ministério da Administração Interna da República da Guiné-Bissau (assinado em
Lisboa, em julho de 2014), visou a cooperação a nível operacional e técnico na gestão
9

Gabinete Europeu de apoio em matéria de Asilo.
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da migração e controlo de fronteiras, em particular nas áreas de controlo de fronteiras e
de monitorização e investigação da imigração ilegal e tráfico de seres humanos, entre
outros.
A partir de 1 de setembro, Portugal passou a ter representação na Agência Europeia dos
Direitos Fundamentais (FRA), devendo o perito destacado analisar as políticas públicas
relacionadas com as questões de direitos fundamentais na União Europeia e ao nível
nacional.
No âmbito do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres –, a
FRA disponibilizou em vinte e duas línguas, incluindo a portuguesa, um Relatório sobre
«Violência contra as Mulheres: um Inquérito à Escala Europeia» (5 de novembro).
No mês de novembro (15 e 16) realizou-se a 8ª Edição do Festival Imigrarte 2014. O
evento contou com a participação de cerca de 250 artistas, 42 espectáculos divididos nas
áreas da música, dança, teatro e literatura; cinema, pintura, desenho e fotografia,
workshops, debates e conferências. Estas inciativas dividiram-se por dois espaços,
nomeadamente o Palco Intercultural (música e dança) e o Espaço Multifuncional
(workshops, debates, conferências, teatro, cinema, literatura e exposições).
A 23 de novembro o ACM, realizou a 3.ª edição do projeto europeu Família do Lado –
2014 (Next Door Family EU). A intenção deste projeto é que através dele uma família
aceite receber em sua casa uma família que não conheça, constituindo-se pares de
famílias - uma imigrante e outra autóctone (ou vice versa) - para a realização de um
almoço-convívio, típico da sua cultura de origem, como forma de acolhimento do
“Outro”.
Esta iniciativa visa contribuir para uma integração mais efetiva dos imigrantes na
sociedade portuguesa, reforçando as relações sociais e promovendo a diversidade
cultural existente no país. Este ano, a iniciativa decorreu em 40 concelhos (desde Viana
do Castelo a Faro, passando pelos Açores) e contou com o envolvimento de 19
autarquias e 20 entidades da sociedade civil.
A 3 dezembro, o SEF (PCN-REM), organizou a Conferência da Rede Nacional das
Migrações sobre o tema Atração de imigrantes e demografia: desafios e práticas. Na
conferência participaram académicos que se debruçam sobre estas temáticas.
No dia 18 de dezembro assinalou-se o Dia Internacional dos Migrantes. O tema
escolhido para este ano foi o Salvar a vida dos migrantes, que pretendeu chamar a
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atenção para o desafio humanitário global vivido por milhares de migrantes que morrem
ao tentar alcançar um local seguro para viver. Os dados da OIM revelaram que os
números continuam a aumentar, sendo 2014 o ano em que se registaram mais mortes.
As questões inerentes à migração 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 2014, das seguintes referências
bibliográficas:


VALADAS Carla; GÓIS Pedro; MARQUES José Carlos (2014), “Quando o
Trabalho Desaparece: Imigrantes em Situação de Desemprego em Portugal”,
Observatório das Migrações, Alto Comissariado para as Migrações (ACM, I.P.),
Lisboa;



MARQUES, José Carlos; GÓIS, Pedro; CASTRO, Joana Morais (2014),
“Impacto das políticas de reagrupamento familiar em Portugal”, Observatório
das Migrações, Alto Comissariado para as Migrações (ACM, I.P.), Lisboa;



GÓIS Pedro; MARQUES José Carlos (2014), “Processos de admissão e de
integração de imigrantes altamente qualificados em Portugal e a sua relação com
a migração circular”, Observatório das Migrações, Alto Comissariado para as
Migrações (ACM, I.P.), Lisboa;



JASIUKONYTÉ, Agné (2014), “Ser criança imigrante: (re)construção da
identidade e da cidadania”, Dissertação de Mestrado, Universidade de Aveiro,
Aveiro;



MARQUES, Mariana Araújo (2014), “Maternidade transnacional: o exercício da
maternidade por mulheres que imigraram sem os filhos”, Dissertação de
mestrado, ISCTE-IUL, Lisboa;



NUNES, Inês da Silva (2014), “Migrações Sul-Sul na África Subsariana no
início do século XXI”, Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa,
Instituto Superior de Economia e Gestão, Lisboa;



MONTEIRO, Diana (2014), “Ser mãe num país estranho: perceção de
profissionais sobre o impacto da imigração na saúde de mães brasileiras em
Portugal”, Dissertação de Mestrado, Instituto Universitário da Maia, Maia;
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CAROÇO, José Carlos Nunes (2014), “A influência da internet na integração
dos imigrantes: o caso dos imigrantes brasileiros na freguesia da Póvoa de Santa
Iria”, Dissertação de Mestrado, Universidade Aberta, Lisboa;



BARBOSA, Leandro Rosa (2014), “A integração social e laboral dos imigrantes
brasileiros em Portugal – estudo exploratório em Coimbra”, Dissertação de
Mestrado, Instituto Superior de Línguas e Administração de Leiria, Leiria;



CARNEIRO, Ana Catarina Nunes (2014), “A crescente islamização da Europa:
influências e alterações nas instituições europeias. A intensificação do fenómeno
com a possível entrada da Turquia”, Dissertação de Mestrado, Instituto Superior
de Ciências Sociais e Políticas, Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa;



SIVAK, Tetyana (2014), “Os ucranianos em Portugal: impacto da crise na
interculturalidade”, Dissertação de Mestrado, Universidade de Aveiro, Aveiro;



KLINKE,

Marie

(2014),

“Construindo

Diferenças:

Representações,

discriminações e identidades múltiplas de imigrantes LGBT”, Dissertação de
Mestrado, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de
Lisboa, Lisboa;


ARAÚJO, Sónia Marisa Lemos (2014), “A presença da cultura organizacional
chinesa nos negócios em Portugal”, Dissertação de Mestrado, Universidade de
Aveiro, Aveiro.

3. MIGRAÇÃO LEGAL E MOBILIDADE

Migração económica
Neste domínio Portugal tem, dado continuidade a uma atuação política que procura
responder aos crescentes desafios que se colocam em matéria de segurança e regulação
migratória. Estes revestem-se da maior importância atentos os efeitos de recessão
económica que têm caracterizado a conjuntura nacional, nos últimos anos.
Embora se reflitam de forma transversal em todos os sectores da sociedade, têm
condicionado, sobretudo, as políticas de emprego, ao manter a não aprovação do
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contingente global indicativo de concessão de vistos de residência para admissão de
trabalhadores de estados terceiros para o exercício de uma atividade laboral
subordinada.
É, no entanto, possível, a título excecional, ser emitido um visto para obtenção de
autorização de residência para exercício de atividade profissional subordinada aos
nacionais de Estados terceiros, desde que estes preencham os requisitos legais, como
sejam o deter um contrato de trabalho e comprovar que a oferta de emprego não foi
preenchida por quem de direito.
Promove-se, desta forma, a adoção de medidas ativas de emprego que incentivem a
contratação de desempregados e promovam o reforço da sua empregabilidade,
combatendo em simultâneo o desemprego, em particular, o de longa duração. De
salientar, que este tipo de medidas são direcionadas para grupos-alvo prioritários, os
quais do ponto de vista quantitativo ou qualitativo revelem maiores dificuldades de
inserção no mercado de trabalho e/ou em que a situação de permanência no desemprego
seja mais grave, permitindo ainda uma ativação mais célere de beneficiários de
prestações de desemprego.
Esta intenção está alinhada com os princípios que norteiam o Compromisso para o
Crescimento, Competitividade e Emprego, firmado entre o Governo e a maioria dos
Parceiros Sociais, em 18 de janeiro de 2012, bem como com o Programa de
Relançamento do Serviço Público de Emprego, aprovado pela Resolução do Conselho
de Ministros n.º 20/2012, de 9 de março.
Neste contexto importa, de forma breve, apresentar as principais medidas e/ou
iniciativas que materializam estas decisões políticas, designadamente a criação da
Medida Estímulo Emprego pela Portaria n.º 149-A/2014 de 24 de julho, a qual consiste
na concessão, ao empregador, de um apoio financeiro à celebração de contrato de
trabalho com desempregado inscrito no IEFP.
Esta Medida, é relevante porque, reduz ou elimina, para alguns grupos de
destinatários10, o período mínimo de inscrição no IEFP. Procura-se, desta forma,
reforçar a capacidade de intervenção precoce do serviço público de emprego na
10

Jovens até aos 30 anos, desempregados com idade mínima de 45 anos, beneficiários de prestações de
desemprego, que integram família monoparental, casais ou pessoas em união de facto em que ambos
estejam desempregados e vítimas de violência doméstica
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promoção de oportunidades de emprego para grupos com particulares dificuldades de
inserção e/ou em que os efeitos da situação de desemprego sejam mais graves.
A prevenção e o combate ao dumping social constituíram igualmente prioridades de
atuação das entidades, em cumprimento dos princípios consagrados na legislação
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 combate ao trabalho não declarado, bem como a promoção dos direitos dos grupos
vulneráveis de trabalhadores (nos quais estão abrangidos os trabalhadores imigrantes), a
igualdade e não discriminação no acesso ao emprego e ao trabalho, são preocupações
constantes que se encontram espelhadas nas políticas públicas de emprego e de
imigração, mais concretamente nas Medidas 4, 25 e 26 do III PNPCTSH.11
A Medida 4 determina o reforço das ações de fiscalização (incluindo ações conjuntas),
de caráter preventivo, com particular enfoque em locais passíveis de exploração de
pessoas vítimas de tráfico de seres humanos; a Medida 25 tem como objetivo promover
a formação específica dos(as) inspetores(as) do SEF, responsáveis pelo controlo
fronteiriço, procurando desta forma sensibilizar para as questões do tráfico de seres
humanos, para a eventual identificação e sinalização das vítimas; e a Medida 26 visa a
promoção da formação inicial e/ou contínua dos(as) inspetores(as) da ACT, sobre o
tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual e laboral.
No decurso de 2014, há a referir outras iniciativas de sensibilização, designadamente, o
ciclo de conferências consagrado ao tema “Migrações no Século XXI”, realizado pelo
SEF, cujo objetivo foi o de promover a observação, reflexão e ponderação da realidade
nacional e internacional sobre o caráter multifacetado das migrações e matérias conexas
que, num contexto de mundo globalizado, exigem cada vez mais a colaboração e
articulação entre as entidades públicas e uma aproximação à sociedade civil.
Neste contexto e no que respeita à migração económica as intervenções realizadas
apontaram no sentido de se proceder a uma abordagem integrada da sazonalidade

11

Disponível em
http://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2014/01/III_PL_PREV_TRAF_HUM_2014_017.pdf
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(migrações sazonais, pendulares, turismo e segurança) e do seu impacto na contratação
urgente de trabalhadores.
A Campanha Nacional contra o Trabalho não Declarado, que inscreveu vários eixos de
atuação e contou com a participação de um conjunto alargado de parceiros institucionais
e sociais, visou a deteção e combate ao trabalho total, e parcialmente, não declarado,
bem como a promoção da transformação do trabalho não declarado em emprego
regular, a promoção de uma cultura de cumprimento das obrigações declarativas em
matéria laboral e, não menos relevante, o enriquecimento do quadro normativo com o
objetivo de melhorar a eficácia e a eficiência do combate ao trabalho não declarado.
Constituem medidas imprescindíveis de atuação do SEF, o Programa SEF em
Movimento, o Centro de Contacto do SEF ou o Portal de Informação ao Imigrante12.
Estes instrumentos intentam na promoção da permanência regular dos trabalhadores
estrangeiros, na disseminação de informação e esclarecimento às empresas
empregadoras, bem como no envolvimento de todos os intervenientes no combate ao
tráfico de seres humanos, não só através de ações de sensibilização, como também de
repressão do crime e proteção incondicional das vítimas.

Reunificação Familiar
Em termos gerais, as políticas públicas sobre reagrupamento familiar em Portugal
durante o ano em referência não registaram alterações significativas, no entanto, não é
demais relembrar que as mesmas prosseguiram as orientações que valorizam o
reagrupamento familiar dos imigrantes residentes legais, enquanto garantia do direito de
viver em família.
Com base neste princípio manteve-se o reconhecimento deste instrumento político como
fator relevante no processo de integração no país de acolhimento, confirmado pela sua
inclusão dos dois Planos Nacionais para a Integração dos Imigrantes, reforçado na
particularidade de Portugal não definir requisitos de integração na pré-entrada para os
requerentes de reagrupamento familiar (nem para outro imigrante).

12

Estes instrumentos serão mais desenvolvidos no ponto da Integração, deste relatório.
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Este princípio obedece ao entendimento político nacional de que, a integração é um
processo que deve ser promovido exclusivamente em território nacional, com
implicações quer para os imigrantes, quer para a sociedade de acolhimento.
A atenção sobre o reagrupamento familiar, enquanto elemento de integração, não se
circunscreve apenas ao domínio político sendo também objeto de estudo pela academia.
A compreensão teórica do fenómeno pela observação, interpretação e análise têm
resultado em recomendações que visam apoiar os decisores políticos neste domínio.
Exemplo do acima afirmado é a publicação, em 2014, do estudo “Impacto das políticas
de reagrupamento familiar em Portugal” (MARQUES, GÓIS, CASTRO, 2014)13,
realizado no âmbito no projeto europeu Family Reunification – a barrier or facilitator
for integration? – (HOME/2010/ EIFX/CA/1772) do qual o ACM foi o parceiro
português.
Neste estudo, os autores chamam a atenção para a alteração da caracterização do
fenómeno migratório em Portugal que de, predominantemente laboral, se tornou
familiar.
Esta alteração deve-se, entre outros fatores, à publicação de diplomas legais que têm
mudado a visão política, sobretudo a partir de finais dos anos 90, pelo enquadramento
do reagrupamento familiar de uma forma coerente e consistente. No último Migrant
Integration Policy Index (MIPEX)14 Portugal surge em primeiro lugar, entre os países
com as melhores políticas de integração de imigrantes, na vertente da reunificação
familiar e do acesso à nacionalidade, e como o segundo melhor país analisado na
vertente da integração dos imigrantes no mercado de trabalho.
Por sua vez, a atuação institucional tem primado pela continuidade de iniciativas que
prosseguem uma atitude de maior proximidade ao cidadão, designadamente no que
respeita ao acesso à informação e na diligência dos procedimentos administrativos, quer
esta seja feita nos países de origem ou já em território nacional, através das
representações diplomáticas de Estados Terceiros, as quais, à sua medida, colaboram
para uma abordagem política concertada de migração legal no que respeita ao
reagrupamento familiar.
13

MARQUES, José Carlos, GÓIS, Pedro, MORAIS e CASTRO, Joana, (2014). “Impacto das políticas de
reagrupamento familiar em Portugal”, ACM, I.P., Lisboa, pág. 123
14

Disponível em http://www.mipex.eu/family-reunion
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Ao nível interno é de referir que, em 2014, o SEF continuou a apostar na qualidade da
informação a prestar aos cidadãos estrangeiros residentes em território nacional, através
de mecanismos de divulgação e disseminação de informação legislativa e
administrativa, como sejam o Portal de Informação ao Imigrante15, a Legispédia16 e o
Centro de Contato. Estes mecanismos visam facilitar o contacto entre os cidadãos
estrangeiros e a administração, promovendo o acolhimento e a integração das
comunidades migrantes.
Complementarmente releva para o presente efeito sublinhar o papel desempenhado
pelas One-Stop-Shops, que oferecem um conjunto diversificado de serviços que apoiam
a integração dos cidadãos estrangeiros. O Gabinete de Apoio ao Reagrupamento
Familiar (GARF), é um exemplo do afirmado, enquanto serviço facilitador do contacto
entre os cidadãos e a administração, ao prestar informações sobre todo o processo de
reagrupamento familiar, nomeadamente sobre os procedimentos administrativos
(documentos necessários, certificação e tradução de documentos, bem como prazos
legais).
Os GARF estão presentes nos CNAI promovendo uma articulação estreita com os
Consulados Portugueses, o SEF e Direção de Serviços de Vistos e Circulação de
Pessoas (DSVCP/MNE).

Estudantes e Investigadores
Neste domínio, em 2014, a principal novidade é a da aposta política no sentido de
reforçar a posição de Portugal enquanto destino preferencial para fins de educação
superior. Para a prossecução desse objetivo o Governo português anunciou em maio as
Linhas de Orientações Estratégicas para o Ensino Superior.17
Neste documento político foram enunciadas as seis prioridades, que irão definir o rumo
do ensino superior em Portugal. Para o presente efeito, interessa o estipulado na Medida
6: “Internacionalizar o ensino superior português”, cujo cumprimento exige uma
15

Presta toda a informação necessária para a regularização da permanência ao abrigo do reagrupamento
familiar: http://www.imigrante.pt/PagesPT/DocumentosNecessarios/ConcessaoAR/14Art98N1.aspx
16

17

https://sites.google.com/site/leximigratoria/
http://www.portugal.gov.pt/media/1417111/20140510%20mec%20linhas%20estrategicas%20enssup.pd
f
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consolidação da rede de instituições de ensino superior, no sentido de desenvolver uma
oferta educativa adaptada a um público mais internacional, incluindo o ensino à
distância e a adoção de mecanismos que facilitem a mobilidade de estudantes e
professores.
A operacionalização desta Medida está delineada em três objetivos, a saber:
i) Aprovação do Estatuto do Estudante Internacional, que visa assegurar às instituições
de ensino superior portuguesas condições adequadas de atração de mais estudantes
estrangeiros para a frequência de primeiros ciclos, designadamente através de um
regime de acesso e ingresso próprio;
ii) Definição de uma estratégia de internacionalização do ensino superior português,
incluindo o ensino à distância, que possa contribuir para a criação de uma marca
internacional própria para a promoção do ensino superior português no Mundo; e
iii) Criação do portal Study in Portugal, que se destina a promover a divulgação da
estratégia de internacionalização do ensino superior português.
O recrutamento internacional de docentes e de investigadores foi igualmente
considerado neste documento de orientação política, sendo o mesmo considerado como
dos mais relevantes no âmbito do reforço da posição de Portugal, enquanto destino
preferencial para a educação superior.
No que respeita aos Países Africanos de Língua Portuguesa (PALP) e Timor Leste,
mantiveram-se o programa de atribuição de bolsas de estudo e o regime especial de
acesso.
No âmbito das relações internacionais desta área, é de sublinhar a publicação do
Decreto n.º 10/2014, de 25 de março, que aprovou o Acordo sobre concessão de visto
para estudantes nacionais dos Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa, assinado em Lisboa a 2 de novembro de 2007.
Este entendimento político é relevante por várias razões, nomeadamente, pelo reforço
dos laços entre os povos de língua portuguesa, promovendo medidas que facilitem a
cidadania e circulação de pessoas no espaço da CPLP, como também pelo facto dos
estudantes constituírem, em si mesmos, um segmento significativo da comunidade,
merecedor de enquadramento jurídico próprio. Por fim, é inegável que a mobilidade
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estudantil pode contribuir para a integração dos povos e para o dinamismo e
consolidação da Comunidade.
Institucionalmente, não é de descurar o empenho e esforço empreendidos pelos
diferentes intervenientes no processo de acolhimento e integração de estudantes
internacionais.
Para além da intervenção das representações diplomáticas e do SEF, responsáveis pela
admissão e permanência em território nacional dos estudantes, é também de valorizar a
atuação das diferentes instituições de Ensino Superior, do CRUP18, e de diversas
unidades orgânicas do Ministério da Educação e Ciência como sejam, a DGES19 e a
Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC).20

***

No que respeita ao universo dos investigadores provenientes de Estados Terceiros, o
protagonismo cabe sobretudo à Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), enquanto
entidade financiadora oficial, sem desmérito para as instituições de acolhimento de
ensino superior.
Em 2014, a FCT promoveu a abertura de um concurso de bolsas individuais para apoio
aos melhores investigadores que pretendessem desenvolver projetos de I&D para
obtenção do grau de Doutor, em qualquer área do conhecimento, ou que pretendessem
prosseguir investigação pós-doutoral em áreas de referência, em unidades de
investigação nacionais ou estrangeiras.

18

Entidade de coordenação do ensino universitário em Portugal, integra como membros efetivos o
conjunto das Universidades públicas e a Universidade Católica Portuguesa, num total de 15 instituições
de ensino superior. http://www.crup.pt/
19

Tem por missão assegurar a conceção, a execução e a coordenação das políticas que, no âmbito do
ensino superior, cabem àquele ministério. http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Reconhecimento/
20

Tem por missão garantir a produção e análise estatística da educação e ciência, apoiando tecnicamente
a formulação de políticas e o planeamento estratégico e operacional, criar e assegurar o bom
funcionamento do sistema integrado de informação do MEC, observar e avaliar globalmente os resultados
obtidos pelos sistemas educativo e científico e tecnológico, em articulação com os demais serviços do
MEC. http://www.dgeec.mec.pt/np4/dgeec
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A tipologia destas bolsas obedece a três tipos, designadamente Bolsas de PósDoutoramento (BPD)21, de Doutoramento (BD)22 e de Doutoramento em Empresas
(BDE)23, podendo candidatar-se às mesmas, nacionais de outros Estados-Membros da
União Europeia ou de Estados Terceiros, residentes em Portugal ou de países com os
quais Portugal tenha celebrado acordos de reciprocidade.
Este programa tem por objetivo “a atração para” e “a retenção em” Portugal de
investigadores, em todas as áreas científicas e tecnológicas, os quais são selecionados
por painéis de avaliação internacionais. No caso dos investigadores provenientes de
Estados Terceiros, residentes, ou não, em Portugal, a sua admissibilidade encontra-se
consagrada nos termos do artigo 14º do Regulamento de Bolsas de Investigação da
FCT, I. P.24
Numa perspetiva de análise deste fenómeno pela via da migração irregular para fins de
estudo há a mencionar que, pese embora, a falta de dados consolidados neste domínio
não se afigura, até ao ano em referência, que Portugal possa ser considerado como um
país alvo de usos indevidos de “rotas migratórias de estudantes”.
Não obstante, importa sublinhar que no que respeita à prevenção e identificação de um
uso abusivo destas rotas, Portugal dispõe de um conjunto de medidas que podem ser
observadas a partir do início do processo de instrução para emissão do visto de
residência, em que é feita a verificação da autenticidade e validade dos documentos,
bem como de outros elementos (o comprovativo da existência de meios de subsistência
e de condições de alojamento), os quais são confirmados pelas entidades responsáveis
aquando da entrada do cidadão em território nacional.
Por sua vez, em termos dos processos de candidatura e ingresso nas instituições de
Ensino Superior, os mesmos exigem a presença dos interessados e adicionalmente o
cumprimento de um conjunto de requisitos, a saber o reconhecimento de diplomas e a
21

Destinam-se a investigadores doutorados. A duração máxima da bolsa é de seis anos, mediante parecer
favorável na avaliação intermédia (feita no fim do primeiro triénio) e disponibilidade orçamental.
22

Destinam-se a licenciados ou mestres que pretendam ingressar num ciclo de estudos conducentes à
obtenção do grau académico de doutor. A duração máxima da bolsa é de quatro anos, não podendo ser
concedida por períodos inferiores a três meses consecutivos.
23

Destinam-se ao desenvolvimento de trabalhos de investigação em ambiente empresarial, a licenciados
ou mestres que pretendam ingressar em ciclo de estudos conducentes à obtenção do grau académico de
doutor. A duração máxima da bolsa é também de quatro anos, não podendo ser inferiores a três meses
consecutivos.
24

Disponível em https://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2013.pdf
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equivalência de disciplinas, atribuídos por entidades oficiais, tais como a Direção Geral
da Educação.
Este conjunto de medidas legalmente estabelecidas contribui para o despiste de
utilizações fraudulentas do estatuto de estudante, incorporando a ação de várias
entidades e permitindo um controlo em vários momentos, que vão desde a partida do
país de origem até à chegada e permanência dos estudantes nacionais de países terceiros
em território nacional.
Neste processo, frisa-se a continuidade das ações desenvolvidas pelo SEF e pelo CRUP
através do sistema ISU – Interface SEF-Universidades25 que visa facilitar a
regularização documental dos alunos juntos das instituições de Ensino Superior.

Outros aspectos da migração legal
Na análise de outros aspetos relacionados com a migração legal vários são os factores
que a promovem e operacionalizam, designadamente uma política de vistos que seja
adequada, a existência de entidades com interesse estratégico numa migração legal
diversificada (promoção de atividades de negócio, intercâmbios culturais, desportivos
bem como de turismo, enquanto atividade de lazer).
Na implementação da política de vistos o MNE recorre a instrumentos que viabilizam a
mobilidade de cidadãos, como sejam os Acordos de Facilitação de Vistos; Protocolos
Bilaterais (ex: Angola-Portugal); medidas de facilitação nos Postos Consulares
Portugueses (Pequim, Xangai, Macau, Moscovo e Luanda); vistos de múltiplas entradas
com maior duração para os requerentes bona fide; e em território nacional através do
regime de Autorização de Residência para Atividade de Investimento.
Em conformidade com esta estratégia, a produção legislativa nacional consagra um
conjunto de instrumentos que se adequam ao objetivo da entrada e permanência em
território nacional, como sejam, o visto Schengen, quando exigido para os designados
“homens de negócios”; o visto de estada temporária para transferência de cidadãos

25

O ISU – Interface SEF – Universidades consiste num sistema que visa simplificar o processo de
validação junto do SEF da situação dos cidadãos estrangeiros (provenientes de Países Terceiros para a
UE) que se pretendam vincular a uma instituição de ensino superior ou que se encontrem a estudar na
referida instituição.
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nacionais de Estados partes na Organização Mundial de Comércio, no contexto da
prestação de serviços ou da realização de formação profissional em território português;
o visto de residência para os imigrantes investidores que pretendam investir em
Portugal, desde que tenham efetuado operações de investimento; ou comprovem possuir
meios financeiros disponíveis em Portugal, incluindo os decorrentes de financiamento
obtido junto de instituição financeira em Portugal, e demonstrem, por qualquer meio, a
intenção de proceder a uma operação de investimento em território português; e por fim,
o visto de estada temporária para exercício em território nacional de uma atividade
profissional, subordinada ou independente, de caráter temporário, cuja duração não
ultrapasse, em regra, os seis meses.
Paralelamente a articulação e consequente criação de sinergias entre os organismos
públicos e entidades privadas potencia a possibilidade de promoção da migração legal
que, importa sublinhar, não se circunscreve unicamente a uma migração laboral.
A Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) é uma
entidade que preconiza o desenvolvimento de uma estratégia de atração para
investidores estrangeiros, orientada por pressupostos de valor acrescentado, como
sejam:
a) A localização geoestratégica de Portugal;
b) A existência de recursos humanos qualificados e mão-de-obra disponível
conjugada com a nova lei laboral, bem como a existência de excelentes
infraestruturas;
c) Os incentivos ao investimento produtivo; à formação profissional; à
Investigação & Desenvolvimento;
d) Um ambiente propício a atividades de investimento.
Na vertente da promoção de Portugal enquanto país de destino turístico e de fixação de
residência há a referir a celebração do Protocolo de Colaboração entre o Turismo de
Portugal, I.P., a AT; a AICEP; a DGACCP; o SEF; a Associação dos Profissionais e
Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal e a Associação Portuguesa de Resorts.
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O Programa “Living in Portugal”26 consiste na disponibilização de informação tendente
à promoção da atratividade do país em termos de turismo residencial, investimento
imobiliário e condições de vida.
Integração, naturalização e nacionalidade
Integração
As políticas públicas que regulam o processo de integração no país de acolhimento não
deverão ser dissociadas de uma atuação política integrada com os países de origem.
Desta forma e em 2014 as políticas que visam o envolvimento com os países de origem
mantiveram uma atuação de continuidade, sendo inequívoca a relevância que estes
países detêm no processo de integração, nomeadamente enquanto parceiros, avaliadores
e como atores corresponsáveis pelo desenvolvimento e coesão da sociedade.
Na atualização dos desenvolvimentos relativos a 2014 nesta área há a mencionar os
Planos Nacionais para a Integração de Imigrantes, que se confirmaram como bons
exemplos de instrumentos políticos de integração com os países de origem, ao
procurarem responder de forma articulada e transversal às questões que a mesma
coloca.
E neste sentido, importa relembrar que Portugal (SEF) liderou entre 2011 e 2014, o
projeto Strengthening of capacities of Cape Verde in migration management, em
colaboração com a França, Holanda e Luxemburgo, no âmbito da Parceria para a
Mobilidade EU-Cabo Verde, e sob proposta da Comissão Europeia.
Este projeto incidiu nas áreas de retorno e reintegração dos migrantes, na gestão eficaz
das fronteiras com o controlo de fluxos migratórios e na recolha e análise de informação
estatística relativa à migração em Cabo Verde, tendo sido concluído em dezembro de
2014. É expectável nova candidatura para renovação de projeto.
De destacar neste contexto ainda a colaboração do SEF, através da presença do seu OLI,
com o MNE no Centro Comum de Vistos. Criado com vista à facilitação da mobilidade
entre Cabo Verde e a União Europeia, constitui um projeto inovador de receção, análise
e emissão de vistos de curta duração. Representa atualmente a Alemanha, Áustria,

26

Disponível em http://www.livinginportugal.com/pt/
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Bélgica, Eslováquia, Eslovénia, Finlândia, França, Itália, Luxemburgo, Países Baixos,
Portugal, República Checa e Suécia.
Ao nível interno, Portugal tem preconizado e privilegiado, nos últimos anos, uma
atuação política que assenta na valorização da integração enquanto fator fundamental na
adaptação ao país e, consequentemente, à sociedade de acolhimento.
Para que este processo se concretize de forma estruturante, é necessária a conjugação de
vários factores e a articulação de esforços das várias partes envolvidas.
O conhecimento da língua assume-se como o mais relevante na facilitação do processo
de integração. Por este motivo, Portugal tem insistido na elaboração e emanação de
documentos legais os quais regulamentam e aferem a certificação e o conhecimento da
língua portuguesa, complementados na ação por programas políticos orientados para os
mesmos resultados.
Exemplo do afirmado constitui a publicação da Portaria n.º 176/2014, de 11 de
setembro,27 que veio regulamentar, em novos moldes, diversos aspetos relativos à forma
de aferição do conhecimento da língua portuguesa, para efeitos de aquisição da
nacionalidade, designadamente através da realização de uma prova de língua
portuguesa.28
Complementarmente outras medidas executam as orientações de política nesta área.
O Programa “Português como língua materna”, estabelece os princípios e linhas
orientadoras para a integração dos alunos dos ensinos básico, secundário e recorrente
que têm o Português como língua não materna.
O Programa “Português para Todos” (PPT) disponibiliza ações de formação em língua
portuguesa para estrangeiros, que certificam o nível A2 – Utilizador Elementar e o nível
B2 – Utilizador Independente. Os cursos de Português Básico (nível A2) são
importantes porque a sua aprovação releva para efeitos de acesso à nacionalidade,
autorização de residência permanente e estatuto de residente de longa duração.

27

Portaria n.º 176/2014, de 11 de setembro, que regulamenta diversos aspetos relativos à realização da prova de
conhecimento da língua portuguesa e revoga a Portaria n.º 1403-A/2006, de 15 de dezembro. Disponível em:
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2014/09/17500/0488804889.pdf
28

A Lei Orgânica n.º 2/2006, de 17 de abril, introduziu alterações na Lei n.º 37/81, de 3 de outubro (Lei da
Nacionalidade), tendo modificado substancialmente os regimes da atribuição e da aquisição da nacionalidade
portuguesa. O Decreto-Lei n.º 237 -A/2006, de 14 de dezembro, por seu turno, veio, na sequência da referida Lei
Orgânica, aprovar o Regulamento da Nacionalidade Portuguesa. Por força do regime jurídico estabelecido por estes
diplomas legais, o Governo concede a nacionalidade portuguesa, por naturalização, aos estrangeiros que, entre outros
requisitos, demonstrem conhecer suficientemente a língua portuguesa.
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Os cursos de Português Técnico, nas áreas do Comércio, Hotelaria, Cuidados de Beleza
e Construção Civil e Engenharia Civil são promovidos pelas Escolas do Ministério da
Educação e pelos Centros de Formação Profissional do IEFP e não têm custos para os
participantes atuando como fatores facilitadores da inserção dos imigrantes no mercado
de trabalho, não se destinando exclusivamente a estudantes, mas a todos os cidadãos
que necessitem de aprender o português como segunda língua.
Em termos legislativos é de destacar a iniciativa da Presidência do Governo Regional
dos Açores, pela publicação do Decreto Regulamentar Regional n.º 3/2014/A29que veio
alterar o Decreto Regulamentar Regional n.º 30/2002/A, de 22 de novembro.
Através deste diploma foi criado o Conselho Consultivo Regional para os Assuntos da
Imigração cujo objetivo foi o de assegurar a participação e a colaboração das
associações representativas dos imigrantes, dos parceiros sociais e das instituições de
solidariedade social na definição e coordenação das políticas de integração social e de
combate à exclusão dos imigrantes.
O processo de integração no país de acolhimento, não se esgota pela aprendizagem e
conhecimento da língua em si mesmas, pelo contrário, trata-se de um processo que
assume um carácter transversal a outros segmentos da sociedade, designadamente no
acesso à saúde, segurança social, habitação, emprego e educação, entre outros.
O respeito pelo princípio da igualdade de tratamento entre estrangeiros e nacionais
expresso na constituição portuguesa, encontra-se consagrado no acesso dos primeiros à
segurança social e à saúde.
Por sua vez, a Lei de Bases do Sistema de Segurança Social estabelece que todos têm
direito à segurança social, assim como ao acesso à proteção social, independentemente
da nacionalidade.
O acesso aos cuidados de saúde previstos pelo Serviço Nacional de Saúde, bem como o
acesso a apoios sociais e prestações que abrangem diversas eventualidades, como sejam
as de doença, de maternidade, paternidade e adoção, de invalidez, de velhice, de
sobrevivência, de desemprego, de acidentes de trabalho e doenças profissionais, de
encargos familiares e de rendimentos mínimos, são igualmente garantidos.
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Em 2014, o Ministério da Saúde português concebeu, desenvolveu e implementou um
Manual de Acolhimento no Acesso ao Sistema de Saúde de Cidadãos Estrangeiros,30 o
qual visa clarificar e normalizar os procedimentos de acesso ao Serviço Nacional de
Saúde por estes cidadãos, no cumprimento da sua missão de prestação de um melhor
serviço público.

A garantia das condições de alojamento constitui requisito de admissão para entrada e
permanência em território nacional e nesse sentido, importa deter a atenção sobre o seu
impacto no processo de integração dos cidadãos estrangeiros.
Um relatório estatístico elaborado pelo Observatório das Migrações31 sobre a integração
dos imigrantes em Portugal, trouxe à luz algumas conclusões sobre os regimes de
ocupação de alojamento distintos entre cidadãos estrangeiros e portugueses,
fundamentadas nos resultados obtidos nos Censos 2011.
Do apurado importa, neste contexto, reter que foram identificadas diferenças
significativas entre os vários grupos de nacionalidades, mais concretamente, entre as
vagas de imigração mais recentes, compostas por ucranianos, romenos e brasileiros que
optam maioritariamente pelo arrendamento, demonstrando valores de aquisição de
habitação própria mais baixos que a média geral dos estrangeiros, por oposição às vagas
de imigração mais antigas (angolanos, cabo-verdianos e guineenses) que evidenciam
percentagens superiores de habitação própria.
As diferentes tendências identificadas em função da nacionalidade das populações,
estão associadas não somente à antiguidade do fluxo migratório (os cidadãos
provenientes dos PALP são uma tipologia de imigração mais antiga que o fluxo
migratório da Europa de Leste), como também ao projeto de vida em território nacional
que assumem os diferentes imigrantes, isto é, se se trata de um projeto de carácter
provisório ou mais permanente; de motivações económicas em idade ativa;
reagrupamento familiar, entre outros.

30

http://www.acss.minsaude.pt/Portals/0/MANUAL%20DE%20ACOLHIMENTO%20NO%20ACESSO%20AO%20SISTEMA
%20DE%20SA%C3%9ADE%20DE%20CIDADAOS%20ESTRANGEIROS.pdf
31
Oliveira, C.R. (Coord.) e Gomes, Natália (2014), Monitorizar a integração de imigrantes em Portugal,
Relatório Estatístico Decenal, Observatório das Migrações, Lisboa: ACM, pp. 182-187
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A coordenação das políticas públicas de integração é assegurada pelo ACM através dos
Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante (CNAI), que atuam em parceria com
associações de imigrantes e ONG’s, dinamizados por mediadores socioculturais
devidamente formados para o efeito.32
Atuando de forma transversal em todos os setores da sociedade, prestam serviços
especializados e direcionados, que vão desde o apoio ao reagrupamento familiar, ao
acesso ao emprego, à habitação, ao empreendedorismo, para enunciar os mais
relevantes.
No domínio do acesso ao emprego e mercado de trabalho mantiveram-se as políticas e
medidas que investem no acolhimento e integração de cidadãos imigrantes, visando
contribuir para a diminuição de barreiras e facilitar a igualdade de oportunidades no
acesso ao mercado de trabalho.
Assumiu neste contexto, particular destaque, o trabalho desenvolvido pelo Gabinete de
Apoio ao Emprego (GAE - Lisboa e Porto), vocacionado para cidadãos imigrantes que
se encontram à procura de emprego ou estágio. Dispõe de uma base de dados com
ofertas

de

emprego,

resultantes

do

contacto

direto

das

entidades

empregadoras/recrutadoras com este serviço e da pesquisa em vários órgãos de
comunicação e divulgação.
Destaca-se em 2014, por parte do GAE, a dinamização no CNAI de Lisboa, entre
Janeiro e Setembro, de um GEPE - Grupo de Entreajuda na Procura de Emprego.
O Núcleo de Apoio ao Empreendedorismo (NAE) acompanha iniciativas empresariais
através da informação relativa a vários pontos cruciais na constituição de empresas,
pretendendo ser um incentivo à criação de autoemprego por parte dos cidadãos
imigrantes com vista à sua realização profissional.33
Em 2014, há a destacar a abertura no CNAI de Lisboa, do Gabinete de Apoio ao
Imigrante Sobreendividado (GAIS), cujos objetivos são os de informar, aconselhar e
acompanhar o cliente bancário que se encontra em risco de incumprir com as suas

32

ACM (2015), Relatório de Atividades 2014, Alto Comissariado para as Migrações (ACM, I.P.), Lisboa,
2015

33

Informação disponível em http://www.acidi.gov.pt/es-imigrante/servicos/cnai/cnai-porto/gabinetes-deapoio/gabinete-de-apoio-ao-emprego-gae
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obrigações decorrentes de contrato de crédito, ou que se encontre em processo de
negociação com a instituição de crédito, em virtude da mora no cumprimento dessas
obrigações, bem como o de prestar apoio ao cliente bancário no âmbito de outras
medidas aplicáveis a situações de incumprimento, previsto em legislação especial.
O Gabinete de Apoio Social (GAS) durante o ano em referência deu continuidade à
articulação e estreita colaboração com diversas instituições, nomeadamente: Santa Casa
da Misericórdia, Instituto da Segurança Social, Centro Padre Alves Correia, Assistência
Médica Internacional, Médicos do Mundo, Organização Internacional para as
Migrações, entre outras.
Este Gabinete tem ainda a função de representar o ACM/CNAI em diversos grupos de
trabalho, como sejam, Rede Social (Plataforma Supraconcelhia e Comissão Social de
Freguesia), Rede de Apoio aos Sem-Abrigo e Comissão Alargada da Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens de Lisboa (CPCJ) e no Projeto 1/11 da Junta Freguesia
de Arroios “Volta ao Mundo em Arroios”.
Os GARF prosseguiram nos esforços de apoio a cidadãos que pretendiam
reagrupar/reunir com os seus familiares em Portugal, prestando informação sobre
pedidos de concessão de cartão de residência, reagrupamento familiar, pedidos de
agendamentos e informações para o SEF e Consulados.
Em 2014, o Gabinete de Apoio ao Imigrante Consumidor (GAIC), para além do
atendimento e informação aos cidadãos,34 passou também a realizar mediação de
conflitos entre consumidores e profissionais, bem como a intervir junto das entidades de
resolução alternativa de litígios (tribunais arbitrais e Julgados de Paz).
No âmbito do alojamento, o Gabinete de Apoio à Habitação (GAH) registou um
aumento no número de atendimentos, sobretudo no que respeitou a pedidos de
informações relativas a habitação social.
Por fim, resta destacar a Linha SOS Imigrante que, em 2014, comemorou onze anos de
funcionamento. Este serviço tem disponibilizado aos cidadãos imigrantes e associações,
bem como às entidades patronais, órgãos da administração pública e população em
geral, um serviço de atendimento telefónico sobre a temática da imigração, efetuando
34

Sobretudo em matérias relacionadas com serviços públicos essenciais (onde se incluem os
fornecimentos de água, eletricidade, telefone fixo e móvel e serviços de internet), garantias de bens de
consumo, fiscal (especialmente Imposto Único de Circulação), segurança social e questões relacionadas
com o apoio judiciário.
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também agendamentos para atendimento nos gabinetes de apoio existentes nos Centros
Nacionais de Apoio ao Imigrante.
No ano em referência, foram ministradas ações de formação aos mediadores afetos à
Linha SOS Imigrante no âmbito do Tráfico de Seres Humanos, Violência Doméstica,
Higiene e Segurança no Trabalho e Primeiros Socorros.
Importa igualmente mencionar o Programa SEF em Movimento, que resulta da
cooperação entre o SEF e várias instituições, nomeadamente o Instituto de Reinserção
Social, o Ministério de Educação e Ciência, a Direção Geral de Reinserção e Serviços
Prisionais e entidades da sociedade civil, nomeadamente associações de imigrantes e
autarquias. Este programa visa facilitar o relacionamento entre a administração e os
grupos populacionais vulneráveis que tenham constrangimentos de mobilidade para
deslocação aos postos de atendimento (crianças, idosos e doentes) contribuindo, desta
forma, para a sua integração na sociedade. No ano em referência foram realizadas 468
ações e beneficiados 1.133 cidadãos. Incluído neste programa, o Projeto “SEF vai à
Escola”, cujo objetivo é o de sensibilizar e agilizar a regularização de menores
estrangeiros inseridos no ensino básico, registou em 2014, a realização de 28 ações das
quais resultaram 24 cidadãos beneficiários.
Noutra perspetiva de atuação é de sublinhar o desempenho do Centro de Contacto do
SEF que, ao seu nível, vem contribuindo nos últimos anos, para a facilitação do
contacto entre os cidadãos estrangeiros e este organismo público, ao promover o
acolhimento e integração das comunidades migrantes. Este serviço é prestado em
parceria com entidades da sociedade civil, através da colocação de mediadores
socioculturais capacitados em diversos idiomas.
Cabe ao Centro de Contacto o agendamento das sessões de atendimento presencial, bem
como a prestação de informações de caráter geral sobre a regularidade documental de
estrangeiros. Pretende, desta forma, potenciar a migração legal e contribuir
decisivamente para minimizar a irregularidade documental e os impactos induzidos nos
cidadãos em termos sociais, legais e de segurança (em particular a vitimação por
exploração laboral ou a adoção de comportamentos desviantes como modo de garantir a
subsistência).
Em 2014, o Centro de Contacto registou o atendimento de 247.504 chamadas, sendo as
nacionalidades mais relevantes a brasileira (68.116), caboverdiana (41.583), angolana
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(21.173) guineense [Bissau] (18.827), e ucraniana (10.651). Deste total de chamadas,
foram efetuadas 210.643 marcações para atendimento nos diversos postos de
atendimento do SEF. O contacto por correio eletrónico, registou um total de 15.627
respostas sobre os mais diversos temas.
De referir, ainda, a notificação de 12.435 cidadãos para deslocação a postos de
atendimento (dia e hora) para efeito de instrução de procedimentos de regularização no
âmbito dos n.ºs 2 dos artigos 88.º e 89.º da Lei n.º 23/2007, de 4 de julho.
A participação das comunidades imigrantes na implementação das políticas de
integração, tem sido igualmente incentivada e promovida, designadamente na
incorporação de mediadores interculturais na prestação de serviços da administração
pública como já referido; no apoio, ao nível técnico e financeiro, das associações de
imigrantes e líderes de imigrantes (131 associações reconhecidas oficialmente); na
mobilização da participação na discussão e validação das políticas de imigração e
estratégias nacionais para as migrações (por exemplo, nos Planos de Ação de Integração
e Estratégia Nacional para as Migrações) com o Conselho Consultivo para os Assuntos
da Imigração (COCAI); e através do Programa Mentores para Imigrantes, promovido
pelo ACM, que tem como objetivo promover a integração imigrante através de
orientação em diferentes áreas (por exemplo, de qualificação e de procura de emprego,
empreendedorismo, saúde, parentalidade, cidadania e participação, entre outros) e
promover o diálogo intercultural, ações de voluntariado e participação cívica na
sociedade acolhedora.
Para finalizar e apontando para uma visão estratégica de gestão da migração é de
anunciar, para 2015, o Plano Estratégico para as Migrações, que pretende ter uma
abordagem complementar na gestão das migrações (imigração e emigração), incidindo
na integração de imigrantes, na coordenação dos fluxos (atração, facilitação, captação,
fixação e circulação) e no reforço da legalidade migratória e qualidade dos serviços.

Nacionalidade
Neste domínio e durante o ano em referência, Portugal não registou alterações
legislativas nem desenvolvimentos dignos de menção, sem prejuízo de se poderem
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apresentar dados estatísticos relativos aos processos de nacionalidade entrados/findos
em 2014.35

Gestão da migração, incluindo política de vistos e Governância Schengen
A gestão da migração é indissociável de uma política reguladora de vistos. Neste
sentido, regista-se uma tendência favorável para uma estratégia que visa o fomento e a
promoção de atividades de negócio, intercâmbios culturais, desportivos, e de turismo,
enquanto atividade de lazer.
A implementação desta estratégia assenta numa estreita relação com os países de
origem, através das representações diplomáticas, na disseminação de campanhas de
informação que visam a prevenção e o combate à migração irregular, sem descurar todo
o investimento tecnológico que tem sido feito, nos últimos anos, em equipamentos
avançados para garantir a segurança documental, de controlo de cidadãos/passageiros,
de emissão de documentos de identificação quer de viagem, quer de autorização de
residência, bem como na participação técnica e política de peritos em grupos de trabalho
especializados nas matérias que procuram, com base no que são as prioridades de
agenda política europeia, trazer à luz as principais questões em discussão, como
naturalmente pugnar incessantemente pela solução ou melhor resolução das mesmas.
Neste sentido, é relevante a ação desenvolvida pelos Oficiais de Ligação de Imigração
(OLI), os quais desempenham um papel inquestionável não só enquanto pontos de
contacto, junto das autoridades locais, nos países onde se encontram destacados, como
também enquanto elo de ligação entre os consulados e os serviços do SEF em Portugal.
A informação recolhida por estes oficiais é reportada ao SEF, sendo analisada e tratada
pelos respetivos departamentos competentes, no intuito de contribuir para uma gestão da
migração legal de nacionais de países terceiros mais eficaz, cujo resultado expectável é
o do aumento do fluxo de migração com o visto apropriado.
No ano em referência Portugal teve representação, através de OLI’s em Angola, no
Brasil, em Cabo Verde, na Guiné-Bissau, na Rússia e no Senegal. O trabalho
desenvolvido, ao nível consular, tem possibilitado a deteção de novos modus operandi
no que respeita ao pedido de concessão de vistos.
35

Fonte: Conservatória dos Registos Centrais (CRC), Instituto dos Registos e do Notariado:
Entrados – 48.947; Deferidos – 41.862; Indeferidos – 4.300.
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Para além da afetação destes recursos nos países de origem, Portugal tem investido no
desenvolvimento de equipamentos e tecnologia que assegurem cada vez mais a
segurança da documentação e da identidade dos cidadãos.
Em 2014, é de destacar o desenvolvimento e implementação da aplicação que permite a
consulta ao VIS por dados biográficos e por impressão digital, tendo-se equipado todas
as boxes das chegadas de controlo manual de fronteiras do Aeroporto de Lisboa. Foram,
ainda, adquiridos e instalados leitores de quatro dedos para controlo de segunda linha.
De referir também a evolução das E-Gates do Aeroporto de Lisboa para RAPID de 2ª
geração, o que possibilitou o controlo de cidadãos nacionais, por cartão do cidadão, de
forma mais célere, fiável e segura (processo a ser extensível aos restantes postos de
fronteira aéreos e marítimos).
Este ano marca, ainda, a entrada em produção efetiva do sistema APIS, a instalação e
operacionalização do Sistema VIS, ao nível nacional em que todos os postos de
fronteira se encontram equipados com quiosques para recolha de dados biométricos para
emissão de vistos (aéreos e marítimos), a atualização do PASSE – Sistema de Controlo
de Fronteira para articulação com SNV, APIS, BIO e VIS.
Este investimento tem prosseguido na área do controlo de fronteiras, pela
disponibilização de 33 equipamentos integrados de recolha biométrica (assinatura, foto,
impressões digitais de 2 dedos) nos principais postos de fronteira para a emissão de
vistos de acordo com os requisitos do VIS (todos os aeroportos e os principais portos
marítimos); a formação sobre a utilização dos equipamentos configurados, ministrada
aos inspetores do SEF que desempenham funções no Aeroporto de Lisboa; e a
adaptação de 14 dos equipamentos de recolha biométrica com leitores de impressões
digitais para 4 dedos (cujo procedimento está a decorrer).
Por fim, resta mencionar a permanente atualização do Portal das Fronteiras do Centro de
Situação de Fronteiras, que disponibiliza diversas ferramentas de apoio, como sejam os
alertas, fichas técnicas, legislação, contactos, registos e, que por sua vez, serve de apoio
à 1.ª linha e 2.ª linha do controlo (Fronteiras Aéreas e Fronteiras Marítimas).
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4. PROTEÇÃO INTERNACIONAL (ASILO)

Procedimentos de proteção internacional
A entrada em vigor da Lei n.º 26/2014 de 5 de maio, que introduziu alterações à Lei n.º
27/2008, de 30 de junho, constituiu o acontecimento mais marcante no domínio da
proteção internacional e asilo. Este diploma veio estabelecer as condições e
procedimentos de concessão de asilo ou proteção subsidiária e os estatutos de
requerente de asilo, de refugiado e de proteção subsidiária, transpondo para o
ordenamento jurídico nacional três Diretivas do Parlamento Europeu e do Conselho,
relevantes na abordagem destas matérias, a saber, a Diretiva 2011/95/UE, de 13 de
dezembro;36 a Diretiva 2013/32/UE, de 26 de junho;37 e a Diretiva 2013/33/UE, de 26
de junho. 38
A nova Lei reflete igualmente a adoção de dois Regulamentos, nomeadamente o
Regulamento (UE) n.º 603/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho
de 201339 e o Regulamento (UE) n.º 604/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 26 de junho de 2013.40
O novo quadro legal introduziu alterações substanciais quer no que respeita a
procedimentos, quer no estabelecimento de prazos legais para o cumprimento dos
mesmos. Procura-se desta forma tornar o processo de proteção internacional, em fase
administrativa e em fase judicial, mais rápido, reduzindo os custos com o requerente.
No que respeita à realidade nacional o novo diploma pretende a concretização da
tramitação dos recursos das decisões de proteção internacional sob a forma de processo
urgente. A importância desta alteração prende-se com o facto de todas as decisões
proferidas no âmbito do processo de proteção internacional (tramitação acelerada,
inadmissível, procedimento Dublin) serem suscetíveis de recurso, com efeito suspensivo
automático e as decisões judiciais serem morosas e não adaptadas ao processo de

36

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=PT
38
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0033&from=PT
39
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0001:0030:PT:PDF
40
http://www.jrsportugal.pt/images/memos/Regulamento%20Dublin%20III.pdf
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proteção internacional, o qual pela sua natureza, exige decisões céleres, quer em
primeira instância, quer em recurso.

Receção de requerentes de proteção internacional, incluindo informação sobre
receção de requerentes provenientes de Países Terceiros específicos (Síria,
Afeganistão, África Ocidental)
Durante o ano em referência, há a registar a entrada em território português de 14
refugiados de diferentes nacionalidades, nomeadamente Camarões, Irão, Senegal e
República Democrática do Congo, que se encontravam em Marrocos, sob proteção do
ACNUR, os quais integraram a quota portuguesa de reinstalação.

Integração de requerentes de asilo/pessoas com estatuto de proteção internacional
A aprendizagem e/ou domínio da língua do país de acolhimento assume um papel de
inequívoca importância no processo de integração dos cidadãos estrangeiros,
independentemente da sua condição ou estatuto. No caso dos requerentes de asilo, bem
como dos requerentes de proteção internacional, o seu desconhecimento dificulta não só
a comunicação e as relações com as entidades e os agentes administrativos, como pode
representar também um significativo constrangimento na satisfação das necessidades
mais básicas destes cidadãos.
Procurando colmatar esta lacuna e facilitar o processo de integração o Conselho
Português para os Refugiados (CPR) tem sido, desde 1997, o principal responsável pelo
desenvolvimento de ações de formação de Língua Portuguesa para requerentes de asilo
e proteção internacional.
Pretende-se através da aquisição de competências linguísticas e comunicativas dos
indivíduos contribuir para minimizar os efeitos mais negativos deste processo, quer
numa fase inicial de acolhimento, quer posteriormente numa fase de integração.
Não obstante, é de sublinhar que para além da preocupação com a aquisição de
competências linguísticas e comunicativas, nas diversas áreas temáticas, é igualmente
estimulada toda uma componente sociocultural dentro e fora do contexto “formal da
aprendizagem” (sala de aula), a qual visa criar elos de ligação com o espaço/a sociedade
em que estão inseridos estes cidadãos. Esta estratégia carateriza-se pela realização de
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um conjunto diversificado de atividades humanas quotidianas41 incluindo, o
conhecimento de factos históricos e socioculturais nacionais, como sejam tradições e
costumes, datas históricas ou comemorativas.42
Neste âmbito é de sublinhar, em 2014, a continuidade do trabalho desenvolvido pelo
grupo de teatro “RefugiActo”, composto por cerca de 20 pessoas de diferentes origens
(Afeganistão, Bielorrússia, Caxemira, Costa de Marfim, Geórgia, Guiné-Bissau, GuinéConacri, Irão, Iraque, Myanmar, Palestina, Portugal e Rússia).
Os valores deste projeto de experimentação pautam-se pela partilha, o respeito e o
conhecimento do outro. Tem como objetivos proporcionar, aos refugiados, um fórum
onde possam expressar as suas vozes e que estas sejam, de algum modo, o eco de muitas
outras; e contribuir para a sensibilização da sociedade de acolhimento no que se refere à
problemática dos refugiados e à valorização da interculturalidade.
Complementarmente há toda uma preocupação por uma integração pela via do
reconhecimento de competências, da formação profissional e por uma expetável
inserção no mercado de trabalho, numa perspetiva de garantia de uma autonomia
financeira que permita um projeto de vida de médio/longo prazo.
Para este fim, contribui o trabalho desenvolvido pelo Gabinete de Inserção Profissional
(GIP), que prestando um serviço de apoio gratuito promove a (re) integração
profissional e a articulação entre a formação e a vida ativa. Funciona, assim, como um
espaço intermediário entre as entidades empregadoras e a população desempregada,
promovendo-se a informação e orientação escolar/ profissional dos utentes, bem como o
acompanhamento na procura de emprego e respetiva colocação.
A atuação destes gabinetes destina-se às entidades empregadoras, aos requerentes de
asilo, beneficiários de proteção por razões humanitárias, refugiados e refugiados
reinstalados a quem o CPR apoia no âmbito da lei de asilo, jovens à procura do primeiro
emprego e/ou estágio profissional, desempregados à procura de novo emprego e
desempregados de longa duração e utentes com necessidades ao nível da formação
profissional.

41

Fruição cultural - teatro, museus, exposições, parques. Passeios na área metropolitana de Lisboa e
outras regiões. Convívios, jogos e festas.
42
O 25 de Abril, o 1º de Maio, o 10 de Junho, os Santos Populares, o Dia Mundial do Refugiado e o São
Martinho.
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5. MENORES NÃO ACOMPANHADOS E OUTROS GRUPOS VULNERÁVEIS 43

Menores Não Acompanhados (requerentes de asilo)
De acordo com os principais resultados obtidos na recente atualização do estudo da
REM de 2014 sobre os menores não acompanhados, Portugal não tem registado uma
expressão significativa sobre este fenómeno, o que de alguma forma impossibilita
qualquer tentativa de análise mais aprofundada sobre tendências ou definição de uma
tipologia padrão.
Não obstante, há todo um conjunto de formalidades e procedimentos a adotar perante a
deteção deste tipo de situações, nomeadamente o país de origem, a existência de
critérios de admissão e permanência, entre outros.
Em Portugal, nos casos detetados de menores não acompanhados constatou-se que, na
maioria, a sua proveniência era de países da África Ocidental, sobretudo dos que fazem
parte da Comunidade Económica dos Estados Africanos Ocidentais.
Em termos dos requisitos específicos de admissão de menores estrangeiros em Portugal,
a lei nacional estipula que são aplicáveis os requisitos gerais de entrada no país,
nomeadamente a posse de um documento de viagem, visto de entrada (quando
necessário) e meios de subsistência, verificados de harmonia com as circunstâncias
inerentes à idade e idoneidade do menor em causa.
A par destes requisitos de ordem geral, acrescem outros, especialmente dirigidos à
circulação de menores e ao necessário suprimento da incapacidade legal de exercício
das pessoas menores de idade.
Em contrapartida, a recusa de entrada é possível sempre que o menor não acompanhado
se apresente no controlo de fronteira, com o objetivo de entrar em Portugal e se
verifique que não reúne os requisitos legais de entrada no país.
Todavia, a apresentação posterior dum pedido de asilo, obsta ao retorno ao país de
proveniência até ser proferida decisão definitiva sobre o pedido apresentado.44
43

As well as unaccompanied minors and victims of trafficking in human beings, ‘vulnerable groups’
include minors, disabled people, elderly people, pregnant women, single parents with minor children,
persons with mental health problems and persons who have been subjected to torture, rape or other
serious forms of psychological, physical or sexual violence, based on the definition of ‘vulnerable group’
in the proposed recast of the Directive laying down minimum standards for the reception of asylum
seekers (“Receptions Directive”).
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Nestes casos, os procedimentos adotados são distintos, conforme se tratem de menores
não acompanhados de idade inferior ou superior a 16 anos. No primeiro caso, o menor é
autorizado a entrar em território nacional e é alojado num centro de acolhimento
especializado para menores refugiados, onde beneficia do apoio de uma equipa
multidisciplinar, sendo o Tribunal competente para efeito de designação de
representante legal para o menor, informado desta situação.45
No caso de menor não acompanhado de idade superior a 16 anos, este poderá
permanecer em centro de instalação situado na área internacional do aeroporto, até
decisão definitiva sobre o pedido de asilo apresentado. Contudo, esta permanência e
duração têm de ser validadas pelo Tribunal, existindo um prazo máximo para
permanência neste centro.
Após o decurso do prazo ou em caso de decisão positiva sobre o pedido de asilo, o
menor não acompanhado entra em território nacional e é alojado num centro de
instalação para refugiados em regime aberto. Também neste caso, o Tribunal
competente é informado, logo após a apresentação do pedido de asilo, para efeito de
designação de representante legal.
O registo da idade e da situação de menor não acompanhado são efetuados aquando da
apresentação do pedido de asilo. Em caso de dúvida quanto à idade declarada, a
autoridade competente pode recorrer a perícia médica, devendo o respetivo
representante legal do menor dar consentimento para o efeito. As conclusões das
perícias de determinação da idade são registadas no processo em aditamento, não
substituindo a idade inicialmente registada.
Importa acrescentar que, em regra, as situações detetadas em Portugal estão ligadas a
situações de “abandono” já em território nacional e não à entrada na situação e condição
de menor não acompanhado. No entanto, quando se verifiquem, é contactada a
Comissão de Proteção de Crianças e Menores em Risco (CPCMR), a qual deverá
articular com o Ministério Público e com o Tribunal de Menores o necessário
encaminhamento a dar à situação, desde a vertente social até à legal.

44
45

Conforme previsto na lei de asilo no art.º 12º da Lei n.º 26/2014, de 5 de maio.
Conforme nºs 2 e 10, do Art.º 79º, da Lei n.º 26/2014, de 5 de maio.
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Por fim, a permanência regular em território nacional poderá ser enquadrada ao abrigo
do articulado legal da alínea e), do nº 1, do art.º 122º da Lei de Estrangeiros, ou caso o
Tribunal assim o decida, o menor não acompanhado ser entregue à família no país de
origem (caso a mesma exista).
No que concerne às possíveis motivações, que possam ser detetadas em sede de
inquérito, as mesmas não assinalam alterações, face às já registadas e apontadas no
estudo sobre a mesma temática em 2008.
Correspondem sobretudo a situações de necessidade de proteção que decorrem de fuga;
de perseguições no país de origem; de reagrupamento familiar (com membros da família
que já se encontram no país, os quais culminam, na maior parte dos casos, em pedidos
de asilo); de natureza económica ou educacional; de vítimas de tráfico de seres
humanos; e de vítimas de contrabando.
Quando se trata de um pedido de asilo para menor não acompanhado, o procedimento
administrativo demora em média quatro meses podendo, em casos de dúvida quanto à
idade, ter uma duração até 6 meses, devido à necessidade de serem realizadas
determinadas perícias.
Sem prejuízo do acima exposto é de sublinhar que as autoridades portuguesas, na
sequência da aplicação das diretivas comunitárias e da entrada em vigor da nova Lei do
Asilo, estão a tentar desenvolver e estabelecer normas harmonizadas e vinculativas para
lidar com os menores não acompanhados que procuram asilo, por forma a prestar um
apoio adequado às necessidades especiais destes menores.
Igualmente relevante neste contexto é observar o investimento que é feito em formação
a todos os intervenientes nestes processos. A formação inicial e contínua das
autoridades privilegia a abordagem das matérias referentes a menores envolvidos na
passagem de fronteira, procedimentos de asilo, vitimação por tráfico de seres humanos
ou auxílio à imigração ilegal. A FRONTEX e a EASO promoveram, no ano em
referência, programas de formação no âmbito dos menores não acompanhados.
Numa perspetiva nacional, Portugal está a desenvolver um plano de formação de
formadores sobre proteção de menores, destinado às autoridades policiais e enquadrado
no programa "Forças de Segurança - Olhar comum sobre a Criança".46
46

Disponível em http://www.cnpcjr.pt/tpl_intro_destaque.asp?4317
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Esta iniciativa conta com a participação de várias instituições, nomeadamente o Instituto
Superior de Segurança Social (ISSS), a Direção-Geral de Reinserção e Serviços
Prisionais (DGRSP), a GNR, a PSP, a PJ, o SEF, a AM, e a Comissão Nacional de
Proteção de Crianças e Jovens em Risco (CNPCJR).

Menores Não Acompanhados que NÃO SÃO requerentes de asilo
À semelhança do exposto no ponto anterior, em Portugal não há expressão de situações
de menores não acompanhados que não sejam requerentes de asilo. Não obstante,
quando desacompanhados de quem exerce as responsabilidades parentais ou quando em
território nacional não exista quem, devidamente autorizado pelo representante legal, se
responsabilize pela sua estada, a autoridade competente deve recusar a entrada no País
de cidadãos estrangeiros menores de 18 anos.
Salvo em casos excecionais, devidamente justificados, não é autorizada a entrada em
território português de menor estrangeiro quando o titular das responsabilidades
parentais ou a pessoa a quem esteja confiado não seja admitido no País.
Da mesma forma, se o menor estrangeiro não for admitido em território nacional, deve
igualmente ser recusada a entrada à pessoa a quem tenha sido confiado.

Outros grupos vulneráveis
O universo dos grupos vulneráveis é heterogéneo pela diversidade de situações e
pessoas que pode envolver. Assim, a intenção dos decisores políticos tem sido no
sentido de procurar garantir uma articulação entre os Planos Nacionais que são
concebidos, desenvolvidos e implementados entre si, nos vários domínios de políticas
sectoriais ou transversais relevantes para a construção da igualdade e da não
discriminação.
Na execução das políticas públicas que visam a promoção da igualdade de género e o
combate à discriminação em função do sexo e da orientação sexual é de referir, em
2014, a implementação do V Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e
Não-discriminação 2014 -201747 (V PNIGCND).

47

Disponível em http://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2014/01/V_PL_IGUALD_GENERO.pdf
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Este Plano caracteriza-se pela sua dimensão transversal que abrange a atuação de vários
ministérios, a qual procura ser um instrumento de coordenação intersectorial no que
concerne à implementação das políticas públicas de igualdade de género e de nãodiscriminação em função do sexo e da orientação sexual.
Pretende, igualmente, reforçar a intervenção nos domínios da educação, saúde e
mercado de trabalho, uma vez que estas áreas foram, politicamente, consideradas como
merecedoras de um maior investimento no que respeita ao alargamento e
aprofundamento das medidas que foram concebidas.
Resta acrescentar que o V PNIGCND prevê a adoção de 70 medidas estruturadas em
torno de sete áreas estratégicas, a saber, 1) Integração da Perspetiva da Igualdade de
Género na Administração Pública Central e Local; 2) Promoção da Igualdade entre
Mulheres e Homens nas Políticas Públicas: 2.1) Educação, Ciência e Cultura; 2.2)
Saúde; 2.3) Juventude e Desporto; 2.4) Inclusão Social e Envelhecimento; 2.5)
Ambiente, Ordenamento do Território e Energia; 3) Independência Económica,
Mercado de Trabalho e Organização da Vida Profissional, Familiar e Pessoal; 4)
Orientação Sexual e Identidade de Género; 5) Organizações não-governamentais; 6)
Comunicação Social; 7) Cooperação, o que representa um esforço de maior
sistematização relativamente aos planos anteriores.
No domínio da violência doméstica, o V Plano Nacional de Prevenção e Combate à
Violência Doméstica e de Género 2014 -201748 (V PNPCVDG) procura consolidar o
trabalho que tem vindo a ser desenvolvido nesta área, assimilando as mais recentes
orientações europeias e internacionais sobre a matéria.
Este Plano procura, assim, delinear estratégias no sentido da proteção das vítimas, da
intervenção junto de agressores(as), do aprofundamento do conhecimento dos
fenómenos associados, da prevenção dos mesmos, da qualificação dos(as) profissionais
envolvidos(as) e do reforço da rede de estruturas de apoio e de atendimento às vítimas
existente no país. Para a prossecução destes objetivos são ainda envolvidos os órgãos da
administração local, as organizações da sociedade civil e as próprias empresas para que,
seja erradicada não só a violência doméstica como todo o tipo de violência de género no
país.

48

Disponível em http://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2014/01/V_PL_PREV_COMBATE.pdf
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Estruturado em cinco áreas estratégicas de atuação (num total de 55 medidas), a saber:
1) Prevenir, Sensibilizar e Educar; 2) Proteger as Vítimas e Promover a sua Integração;
3) Intervir junto de Agressores(as); 4) Formar e Qualificar Profissionais; 5) Investigar e
Monitorizar.
O III PNPCTSH49 fundamenta-se no trabalho desenvolvido nos últimos anos neste
domínio, manifestando-se como um renovado compromisso na posição de vanguarda
que Portugal tem assumido nesta área. Estruturado em cinco áreas estratégicas de
atuação (num total de 53 medidas), a saber: 1) Prevenir, Sensibilizar, Conhecer e
Investigar; 2) Educar, Formar e Qualificar; 3) Proteger, Intervir e Capacitar; 4)
Investigar Criminalmente; 5) Cooperar.
Complementarmente a esta atuação, outros instrumentos de intervenção política
cumprem o seu papel na prestação de um serviço mais próximo ao cidadão, zelando
pela salvaguarda dos seus direitos. Exemplo do afirmado é o trabalho desenvolvido pela
Unidade de Apoio à Vítima Migrante (UAVM)50, especializada no apoio a cidadãos
imigrantes vítimas de crime e a cidadãos vítimas de discriminação.
Esta entidade tem como objetivo responder e corresponder à resolução dos problemas
apresentados por estes públicos-alvo, os quais inerentemente apresentam uma maior
vulnerabilidade, constituindo-os como alvos preferenciais de diversos tipos de crime.
Para a prossecução das suas atividades a UAVM tem contado com o apoio do ACM
sendo cofinanciada pelo Fundo Europeu para a Integração de Nacionais de Países
Terceiros (FEINPT).
No âmbito da sua intervenção, a UAVM detetou em maior número situações de
exploração sexual, de burla relativa a trabalho ou emprego, de extorsão ou subtração de
documentos, de não pagamento de salários, de ameaças, de injúrias, de discriminação
em arrendamento e em estabelecimentos comerciais, entre outras.
No apoio aos grupos vulneráveis destaca-se a intervenção, de longa data, da APAV
organização sem fins lucrativos e de voluntariado, que apoia, de forma qualificada e
humanizada, as vítimas de crimes através da sua Rede Nacional de Gabinetes de Apoio
à Vítima e da sua Linha de Apoio à Vítima.51
49

http://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2014/01/III_PL_PREV_TRAF_HUM_2014_017.pdf
http://apav.pt/apav_v2/index.php/pt/uavidre/uavm/quem-somos
51
http://apav.pt/vd/index.php/apoio
50
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6. COMBATE AO TRÁFICO DE SERES HUMANOS

Sensibilização para a questão do tráfico de seres humanos
O tráfico de seres humanos e os contornos de crime organizado que a ele estão
associados, constituem uma preocupação e prioridade de atuação dos decisores políticos
na sua generalidade, quer se entenda da perspetiva da criação de medidas preventivas,
quer seja da perspetiva operacional pela aplicação e prática de ações concretas.
Uma das soluções adotadas é a colocação de agentes autorizados nos países de origem,
comummente designados como OLI’s. A sua atuação é importante não só para efeitos
de regulação da migração legal, como também de prevenção e combate a meios e canais
facilitadores ou potenciadores de migração irregular e/ou de tráfico.
Ao nível nacional, a sensibilização para o fenómeno do tráfico de seres humanos, tem
exigido aos decisores políticos a prioridade numa atuação que seja eficaz, não só na sua
prevenção como também ao seu combate.
Assim, nos últimos anos, tem sido feito um forte investimento na conceção,
desenvolvimento e implementação de estratégias de atuação concertadas assumidas na
figura institucional dos Planos Nacionais de Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres
Humanos, os quais apelam à participação de todos os intervenientes, quer sejam da
esfera governamental, quer sejam da sociedade civil, a uma conjugação de esforços no
sentido de promover um efetivo combate às questões que o mesmo suscita.
Em 2014, o III PNPCTSH surge na continuidade dos dois planos anteriores, cabendo a
legitimidade institucional de coordenação e monitorização à CIG. Este Plano estruturase em cinco áreas estratégicas de atuação, a saber: 1) Prevenir, Sensibilizar, Conhecer e
Investigar; 2) Educar, Formar e Qualificar; 3) Proteger, Intervir e Capacitar; 4)
Investigar Criminalmente; 5) Cooperar; e enuncia um total de 53 medidas de atuação
que, na prática, decorrem das orientações e compromissos assumidos nos Planos
Nacionais anteriores.
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Entre as várias medidas enunciadas destaca-se, pela sua importância, a implementação
da Rede de Apoio e Proteção às Vítimas de Tráfico (RAPVT), a qual constituiu um
fator decisivo para a consolidação e articulação ao nível de intervenção a prestar às
vítimas de tráfico.
Com a criação desta rede operacionalizou-se um mecanismo de cooperação e de partilha
de informação, que tem como finalidade a prevenção, a proteção e a reintegração das
vítimas de tráfico de seres humanos.
Adicionalmente é de sublinhar o investimento institucional realizado em instrumentos
práticos e teóricos, que permitem a divulgação e disseminação da informação e que
visam prevenir e combater o fenómeno em si, como sejam as linhas telefónicas de apoio
às vítimas, a elaboração de estudos temáticos e a realização dos relatórios anuais das
entidades com competências e atribuições nestas áreas, em resultado dos quais é
possível fazer uma monitorização do desenvolvimento da realidade detetada ao nível
nacional.
Exemplo do afirmado é o da Unidade Anti-Tráfico de Pessoas da Direção Central de
Investigação (DCInv), unidade orgânica do SEF, cuja ação é vocacionada para o
combate ao tráfico humano, em todas as suas vertentes.52 Tem como intenção centrar a
ação do SEF na proteção das vítimas, recolher e fazer o tratamento da informação e de
indícios, recorrendo para o efeito a fontes de naturezas distintas; cooperar com os
parceiros nacionais e internacionais numa conjugação de esforços fundamental para a
prossecução do fim último, que é o de contribuir para a erradicação do tráfico de
pessoas.
O OTSH disponibiliza igualmente informação, não só de apoio à vítima, com indicação
de números de telefone de contacto, como também pela publicação de relatórios anuais
que dão nota do estado de questão sobre a realidade portuguesa no que se refere a esta
questão.
Com o intuito de sensibilizar para a questão do tráfico de seres humanos foram
promovidas e organizadas várias iniciativas, de entre as quais se destacam a alusiva ao
“Dia Europeu contra Tráfico de Seres Humanos” (18 de outubro), que promoveu uma

52

http://www.sef.pt/portal/v10/PT/aspx/organizacao/index.aspx?id_linha=6678&menu_position=6677#0
(Área Estratégica 1 – Prevenir, Sensibilizar, Conhecer e Investigar – Medida)
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campanha nacional contra o tráfico de seres humanos “Apanhados no Tráfico
Humano”.53
O foco temático desta campanha incidiu sobre o tráfico de seres humanos para
exploração de trabalho, especialmente na agricultura (colheita da azeitona).54
Amplamente disseminada e difundida nos meios de comunicação, designadamente na
Rádio (399 inserções); na Imprensa [(Regional), 8 inserções]; Mupis [(nomeadamente
nas estações ferroviárias), 89 por 2 semanas]; Televisão (e canais a cabo) / Notícias e
difusão de publicidade; Net ATM (1.235 ATM por 2 semanas); e espaços comerciais.
O ACM e a CIG, participaram nesta campanha, colaborando com a tradução de
materiais em diferentes idiomas (e.g., inglês, francês, russo e romeno), destinados a
serem disseminados entre cidadãos estrangeiros (potenciais presumíveis vítimas).
A ação de sensibilização visou igualmente a opinião pública em geral e grupos
específicos. A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), promoveu, em 2014
através do projeto Briseida: combate ao tráfico de seres humanos para fins de
exploração laboral”,55 uma campanha de sensibilização através da internet
(www.naoaotrafico.pt) e dos media, com spots de TV e rádio, destinados aos
desempregados e aos possíveis riscos que os mesmos poderão correr ao serem
recrutados por traficantes.
O principal objetivo deste projeto foi o de envolver o sector privado na identificação e
luta contra o tráfico de pessoas para trabalho forçado e prevenir a vitimização de grupos
vulneráveis, para o qual contou com a participação de parceiros nacionais e europeus
(Portugal, Inglaterra, Suécia e Roménia).56
Sob a gestão da APAV, foi criado no decurso de 2014, um novo Centro de Acolhimento
e Proteção (CAP) para vítimas de tráfico, destinado a acolher mulheres vítimas de
tráfico de seres humanos e os respetivos filhos.
A sensibilização para o tráfico de seres humanos não se limitou a campanhas
preventivas promovidas e coordenadas por entidades da administração. A intervenção
de ONG’s na prevenção e combate a este fenómeno espelhou-se na promoção e
53

Área Estratégica 1 – Prevenir, Sensibilizar, Conhecer e Investigar – Medida 1 – Promover campanhas
de sensibilização e prevenção contra o tráfico de seres humanos
54
http://www.cig.gov.pt/campanhas/apanhados-no-trafico-humano/
55
Cofinanciado pela Comissão Europeia (DG Assuntos Internos / Prevenção e Luta contra o Crime).
56
SEF, ACT, OTSH, CGTP, La Strada International, Tavistock (Inglaterra), The Crime Victim
Compensation and Support Authority (Suécia), Soros Foundation (Roménia).
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realização de diversas iniciativas. Enunciam-se de seguida, e a título de exemplo, as
mais relevantes ocorridas no ano em referência.
O Projeto "Mãos (re) Forçadas: Contra o Tráfico de Seres Humanos e a Exploração
Laboral ", da ONG OIKOS-Cooperação e Desenvolvimento, apoiado pela CIG ao
abrigo do financiamento do Programa Operacional para o Potencial Humano (20112014) visou sensibilizar e informar o público para esta questão em particular promover
a mobilização social para a prevenção e o combate do tráfico de pessoas, exploração no
trabalho e discriminação, relacionados com a vulnerabilidade de género.
Neste contexto foram organizadas sessões de informação, com o objetivo de prevenir o
envolvimento dos jovens em situações de tráfico de seres humanos; oficinas de arte; na
apresentação de uma peça de teatro; na exposição "Mãos Esforçadas" sobre as novas
formas de trabalho escravo; e na promoção de um ciclo de cinema subordinado ao
Tráfico de Seres Humanos, à discriminação e à exploração do trabalho.
A ONG União de Mulheres Alternativa e Resposta - UMAR implementou, através do
Projeto "ISI" (2013/2014)57, financiado pela CIG/POPH, a Campanha ISI Contra a
Violência de Género. Esta campanha destinou-se ao público em geral e a estudantes.
Por fim, é de mencionar a criação do Centro de Acolhimento e Proteção para vítimas do
sexo masculino e sua equipa multidisciplinar nacional (da Saúde em Português); a
criação das Equipas Multidisciplinares da Associação para o Planeamento da Família
(APF) nas regiões do Norte, Centro, Lisboa e Alentejo e subsequentes protocolos com
diferentes entidades, nomeadamente OPC, e que materializaram os objetivos da Rede de
Apoio e Proteção para Vítimas de Tráfico (RAPVT) e consolidaram o Modelo de
Referenciação Nacional (Sinalização-Identificação-Integração).

***
Numa abordagem teórica, a bibliografia especializada tem demonstrado pelos estudos e
relatórios realizados e os resultados obtidos que o tráfico de seres humanos
consubstancia na terceira atividade mais lucrativa do mundo.
Com a adaptação à realidade portuguesa do conjunto de ferramentas práticas
desenvolvidas no âmbito do projeto Euro TrafGuID – Desenvolvimento de Orientações
57

Projeto ISI – Informar e Sensibilizar para a Intervenção contra a violência de género.
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e Procedimentos Comuns na Sinalização de Vítimas de Tráfico de Seres Humanos, da
responsabilidade do grupo de trabalho da Rede de Apoio e Proteção a Vítimas de
Tráfico (RAPVT), este estudo pretende ser a “ferramenta” de trabalho para todos os
agentes que, no dia-a-dia e no terreno, podem encontrar situações de tráfico de seres
humanos, dando assim também cumprimento a diversas recomendações internacionais,
nomeadamente do Conselho da Europa.
Este estudo foi elaborado no cumprimento do preconizado no III Plano Nacional de
Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos, nomeadamente nas suas Medidas
38 e 41.58
No ano em referência, a RAPVT, traduziu, adaptou e publicou uma ferramenta da
UNODC designada “Kit de Intervenção Imediata para Órgãos de Polícia Criminal em
situações de Tráfico de Seres Humanos”, cuja revisão e validação foi feita
respetivamente pela Polícia Judiciária (PJ) e pelo SEF.
Complementarmente o SEF disponibiliza e dissemina, através do seu website e da
Legispédia, informação sobre este tema. Destaca, ainda, a atuação de outros atores que
intervêm na prevenção e combate a este fenómeno, nomeadamente a United Nations
Action for Cooperation Against Trafficking in Persons (UN-ACT)59, o website da União
Europeia contra o tráfico de seres humanos.60

Coordenação e cooperação entre os atores-chave
A coordenação e cooperação entre os diferentes intervenientes no que respeita à matéria
em referência têm sido, nos últimos anos, prosseguidas no âmbito das orientações
políticas expressas e impressas pelos Planos Nacionais de Prevenção e Combate ao
Tráfico de Seres Humanos.
O III Plano Nacional veio reforçar, pela implementação das suas medidas, a atuação
conjunta de diferentes atores e entidades. A CIG, é nesta missão apoiada por um grupo
de trabalho composto por representantes dos ministérios com maior número de medidas
a cargo, bem como por três representantes de organizações não-governamentais que
58

Projeto Euro TrafGuID (2014): Sistema de Referenciação Nacional de Vítimas de Tráfico de Seres
Humanos: orientações para a sinalização de vítimas de tráfico de seres humanos em Portugal, Lisboa:
Comissão
para
a
Cidadania
e
a
Igualdade
de
Género.
Disponível
em
file:///C:/Users/mbe/Downloads/3d021bdb25fb43ba9e6929b192c33806.pdf
59
www.un-act.org
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compõem a RAPVT. A Procuradoria-Geral da República está também representada
neste grupo, bem como o Conselho Superior da Magistratura e a Associação Nacional
de Municípios.
As áreas estratégicas onde esta premissa se materializa são, respetivamente, as “Área
Estratégica 4 – Investigar Criminalmente” e a “Área Estratégica 5 – Cooperar”.
A primeira, tem como objetivo principal reforçar a coordenação entre os diferentes
departamentos de polícia criminal, tanto ao nível nacional como internacional. Este
investimento intenta numa ação mais eficaz no desmantelamento de redes de tráfico.
Na segunda área a cooperação interinstitucional surge como um domínio autónomo.
Esta determinação deve-se à complexidade deste fenómeno que exige cada vez mais a
adoção de metodologias comuns, tanto ao nível nacional como internacional.
Numa perspetiva mais operacional é de relembrar o acordo assinado entre a Associação
para o Planeamento da Família e a Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares e
da Igualdade que viabilizou a intervenção de quatro equipas regionais especializados no
atendimento a vítimas de Tráfico de Seres Humanos (Equipas Multidisciplinares
Especializadas do Norte, Lisboa e Convergência e Alentejo).
Merece ainda menção, no ano em referência, e no âmbito do ciclo político plurianual da
União Europeia, o combate aos grupos criminosos organizados e do plano de EMPACT
(European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats), no qual o SEF está
ativamente envolvido no seu planeamento e implementação (Plano de Ação Operacional
2014 sobre o Tráfico de Seres Humanos).
O objetivo central visou este tipo de tráfico, por organizações criminosas nigerianas, de
exploração sexual dos cidadãos nigerianos, tendo como foco as rotas aéreas dos países
de trânsito e de destino para, fins de prostituição de rua.
Como resultado, mais de 460 cidadãos estrangeiros da África Ocidental (na sua maioria
mulheres), foram identificados. Esta operação permitiu um grande volume de troca de
informações através de canais de cooperação internacionais, os quais possibilitaram a
acusação de redes criminosas envolvidas no tráfico de seres humanos na Europa e a
proteção e assistência às vítimas de tráfico.

60

http://ec.europa.eu/anti-trafficking/
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No quadro das relações de cooperação com os países da CPLP e do Projeto United
Nations Anti-Human Trafficking Manual for Criminal Justice Practitioners, destaque
para o trabalho desenvolvido pelo OTSH. Contactado para apoiar a organização de uma
ação de formação em Cabo Verde que ocorreu entre junho e julho e que resultou na
formação de cerca de 40 pessoas, também de ONG’s - sobretudo com materiais e
formadores; e no Brasil que decorreu em Novembro e foram treinadas 40 pessoas.
Em termos de participação em projetos europeus (como parceiros – formais ou
associados) é de mencionar a co-organização com a ONG UMAR do Workshop
internacional sobre o Mecanismo de Referência Nacional de TSH – no âmbito do
Projeto CONNECT (Combat Organized crime’s Networks and Expand Countries’ Ties
Enhancing horizontal cooperation among Italy, Portugal and Romania in human
trafficking); o“Tráfico de Seres Humanos – contributo para a sensibilização sobre as
potenciais vítimas de tráfico para trabalho forçado em setores de alto risco”.
Coordenado pela APAV com a participação do Tavistock Institute of Human Relations
(TIHR) (UK); Brottsoffermyndigheten/Crime Victim Compensation and Support
Authority (CVCSA) (SE); Soros Foundation Romania (RO); SEF (Portugal); ACT
(Portugal); OTSH (Portugal); CGTP-IN (Portugal);e a La Strada International (NL);
THB: COOPtoFIGHT – A luta contra o tráfico de seres humanos na UE: promoção da
cooperação legal e proteção de vítimas.
Coordenado pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra com a
participação do Institute of Public Affairs (PL); University of Oradea, Research Centre
on Identity and Migration Issues (RCIMI) (RO); Università Cattolica del Sacro Cuore Transcrime (IT); ULB-Perelman Centre for Legal Philosophy (BG); Universidade
Carlos III de Madrid (SP); European Cross-Actors Exchange Platform For Trafficked
Children On Methodology Building For Prevention And Sustainable Inclusion (Catch &
Sustain) Coordenada pela European Federation for Street Children com a participação
do Instituto de Apoio à Criança (IAC - Portugal), Polícia de Segurança Pública (PSP Portugal) e a Direção-Geral de Reinserção Social (Portugal); IDC (IT); Synergia (IT);
MdS (IT); TPD (PL); PPP (UK); ED ECAV (SL); Smile of the child (GR); KOPIN
(MT).
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Prestação de informação às vítimas
Com o fim de prestar informação às vítimas de tráfico de seres humanos foi elaborado
um folheto sobre os direitos que lhes são devidos e o qual inclui informações específicas
sobre o período de reflexão e autorização de residência, nos termos da legislação de
imigração. Traduzido para língua inglesa e francesa está a ser preparada a sua tradução
para Espanhol, Mandarim e Russo.
O quadro legal português contempla através do Decreto-Lei n.º 368/2007, de 5 de
novembro61 um regime especial de concessão de autorização de residência que se
destina a proteger as vítimas do crime de tráfico de pessoas. Este regime especial
dispensa a verificação, no caso concreto, da necessidade da sua permanência em
território nacional no interesse das investigações e dos procedimentos judiciais e
prescinde da vontade clara de colaboração com as autoridades na investigação e
repressão do tráfico de pessoas ou do auxílio à imigração ilegal.
Por outro lado, a legislação portuguesa consagra, ainda, duas formas possíveis de
indeminização às vítimas. A primeira, através de um processo penal em que a vítima
pode interpor uma ação cível contra o autor do delito (artigo 71º do Código de Processo
Penal), e a segunda deriva da impossibilidade de o autor do delito possuir meios
financeiros que permitam a indeminização da vítima e, nesse caso, a mesma deve
apresentar um pedido à Comissão que depois de o analisar, lhe atribui uma parte do
montante da indemnização a que o autor do crime foi condenado em tribunal.
Também com o fim de prestar informação útil às vítimas de tráfico de seres humanos
foi criado um folheto que colige as compensações previstas na lei para este efeito. O
folheto encontra-se disponível em cinco línguas, designadamente em Português, Inglês,
Romeno, Russo e Francês.
Nos casos de repatriamento ou retorno das vítimas deste tipo de tráfico, o apoio é
prestado através do Projeto CARE – OIM no qual o SEF participa ativamente. O
Programa de Apoio ao Retorno Voluntário faz parte do Mecanismo de Referência
Nacional de Tráfico de Seres Humanos.

61

Disponível em https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/law_368_2007_pt_1.pdf
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Em casos de repatriamento/retorno os abrigos, articulados com os consulados,
embaixadas, segurança social, ONG’s portuguesas e entidades estrangeiras, prestam
apoio financeiro, social, de cuidados de saúde, e de segurança a este retorno.

7. MIGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Portugal não dispõe de informação consolidada que permita dar uma resposta que
traduza a realidade nacional, sobre os pontos em referência (Atenuação do brain drain;
remessas dos migrantes; o trabalho com as diásporas).

8. MIGRAÇÃO IRREGULAR, INCLUINDO O CONTRABANDO
Medidas nacionais para redução da migração irregular
A análise das políticas públicas que visam prevenir, combater ou reduzir os movimentos
de migração irregular deverá ser feita sob duas perspetivas, a saber, a ação desenvolvida
nos países de origem e a ação desenvolvida em território nacional.
Em relação à primeira, é de mais uma vez sublinhar, o papel desempenhado pelos
OLI’s, que pela sua ação, e na tentativa de melhorar a informação para a migração legal,
visam em simultâneo reduzir a migração irregular. Atuando como pontos de contacto
privilegiados junto das autoridades locais servem igualmente de elo de ligação entre a
representação diplomática e os serviços do SEF em Portugal.
Por sua vez, esta atuação é harmonizada com uma política de vistos que pretende ser
equilibrada e reguladora, contando para o efeito com representação de serviços de vistos
consulares em vários países.
A celebração de protocolos e parcerias com vários países62 com o objetivo de reforçar as
capacidades operacionais na prevenção e combate à migração irregular e de controlo das
fronteiras externas; gestão de fluxos migratórios; admissão e residência de estrangeiros
e gestão documental dos respetivos processos; fiscalização e investigação nos domínios
da imigração ilegal e tráfico de seres humanos; afastamento e readmissão;
documentação de segurança e fraude documental; novas tecnologias e sistemas de
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informação associados ao controlo de fronteiras e à documentação de estrangeiros;
fraude documental; e asilo e proteção internacional, têm constituído soluções políticas
com vista à redução da migração irregular.
No que respeita à segunda perspetiva, a regulação da migração irregular depende
igualmente de equipamentos que apoiem a verificação e a confirmação, quer da
documentação quer da identidade do cidadão. E neste sentido, tem sido grande o
investimento feito pelo SEF nos últimos anos em termos de apetrechamento de
equipamento tecnológico nos postos de fronteiras externas.
Complementarmente, e ainda, no domínio da prevenção e combate, é de sublinhar o
esforço empreendido no ano em referência no reforço dos meios humanos dos postos de
fronteira, bem como da formação ministrada em várias áreas.63
Sem prejuízo do acima exposto há igualmente a considerar, em diferentes áreas de
intervenção, o importante papel que a conceção, desenvolvimento e implementação dos
Planos Nacionais tem desempenhado ao apelar a todos os intervenientes, quer da esfera
governamental, quer da sociedade civil, a uma conjugação de esforços no sentido de
promover um efetivo combate a esta realidade, sendo exemplo do afirmado o III
PNPCTSH.

Regularização
Nos últimos anos Portugal tem mantido uma política que permite a regularização da
permanência de cidadãos estrangeiros, que tenham entrado de forma legal em território
nacional, para efeitos de exercício de atividades profissionais subordinada e
independente. Esta possibilidade está consagrada na lei de estrangeiros nacional ao
abrigo dos articulados do n.º 2 do artigo 88º e n.º 2 do artigo 89º.64
Esta informação está disponível para os interessados no website do SEF (www.sef.pt)
através do acesso ao Portal de Informação ao Imigrante. Neste Portal é disponibilizada a
informação sobre a regularização da permanência em território nacional, documentação
62

Timor Leste, Guiné-Bissau, Marrocos, Tunísia e Jordânia.
APIS, i2 Analyst’s Notebook, i2 iBridge Designer, i2 iBridge User, Políticas e Práticas de Cooperação
Policial Internacional, Prevenção do Risco de Corrupção e Infrações Conexas, Segurança da Aviação
Civil – Nível 13.
64
Lei n.º 29/2012, de 9 de agosto, que constitui a primeira 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
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necessária para cumprir os requisitos, valores das taxas aplicadas, agendamentos e
outros serviços disponíveis que pretendem ser um instrumento de apoio ao imigrante,
independentemente de qual seja a sua situação particular, para estar devidamente
informado sobre a sua condição, enquanto cidadão estrangeiro.
O Centro de Contacto do SEF, ao complementar nos serviços prestados, tem contribuído
para a facilitação do contacto entre o SEF e os cidadãos estrangeiros, promovendo o
acolhimento e integração das comunidades migrantes. O agendamento das sessões de
atendimento presencial, bem como a prestação de informações genéricas sobre a
regularidade dos estrangeiros tem permitido potenciar a migração legal e contribuir
decisivamente para minimizar a irregularidade documental e os impactos induzidos nos
cidadãos em termos sociais, legais e de segurança (em particular a vitimação por
exploração laboral, ou a adoção de comportamentos desviantes como modo de garantir
a subsistência).

9. RETORNO

Medidas de promoção ao retorno voluntário
A OIM em Portugal tem vindo a rever a sua política de disseminação e informação
respeitante ao Programa de Apoio ao Retorno Voluntário e à Reintegração. Neste
sentido, promoveu desde o final de 2014, diversos encontros com entidades que prestam
atendimento aos migrantes visando deste forma partilhar e disseminar informação sobre
este Programa.
Tem igualmente procurado diversificar a divulgação do material informativo existente
tencionando abranger com a disseminação desta informação um maior número possível
de interlocutores.

Medidas para melhorar as condições de retorno
Na prossecução das políticas que visam o envolvimento com os países de origem
constatou-se, ao longo de 2014, uma tendência de continuidade que confirma a
relevância inequívoca

que estes desempenham
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designadamente enquanto parceiros, avaliadores e como atores, corresponsáveis pelo
desenvolvimento e coesão da sociedade.
No âmbito da Parceria para a Mobilidade EU-Cabo Verde, e sob proposta da Comissão
Europeia, Portugal (SEF) liderou entre 2011 e 2014, em colaboração com a França,
Holanda e Luxemburgo, o projeto Strengthening of capacities of Cape Verde in
migration management, o qual incidiu nas áreas do retorno e reintegração dos
migrantes, da gestão eficaz das fronteiras com o controlo de fluxos migratórios e na
recolha e análise de informação estatística relativa à migração em Cabo Verde.
O SEF colaborou, através da presença do seu OLI, com o MNE no Centro Comum de
Vistos (CCV) de Cabo Verde. Este Centro foi criado com vista à facilitação da
mobilidade entre CV e a UE, constituindo um projeto inovador de receção, análise e
emissão de vistos de curta duração para o Espaço Schengen de cidadãos cabo-verdianos
e estrangeiros legalmente residentes em Cabo Verde.
Atualmente estão representados neste projeto os seguintes países: Alemanha, Áustria,
Bélgica, Eslováquia, Eslovénia, Finlândia, França, Itália, Luxemburgo, Países Baixos,
Portugal, República Checa e Suécia.
Por último, e no que respeita à intervenção da OIM Lisboa, no ano em referência, é de
mencionar o trabalho em conjunto com as seguintes missões nos países de origem:
Moçambique, Tunísia, Cabo Verde, Angola e Venezuela. Responsáveis pela prestação
de assistência no terreno dos planos de reintegração, acompanhamento e avaliação, estas
missões podem fornecer outros tipos de assistência, que facilitem a reintegração dos
cidadãos que retornam, designadamente informação sobre os serviços públicos locais
e/ou outras informações relevantes sobre habitação, educação, saúde.
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APR PART 2: ANEXOS
METODOLOGIA E DEFINIÇÕES
Siglas e acrónimos
ACNUR – Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados
AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal
APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima
APIS – Advance Passenger Information System
ARI – Autorização de Residência para Atividade de Investimento
AVRR – Programa de Retorno Voluntário e Reintegração
CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
CPR – Conselho Português para os Refugiados
CRUP – Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas
EASO – Gabinete Europeu de apoio em matéria de Asilo
IES – Instituições de Ensino Superior
JRS – Serviço Jesuíta aos Refugiados
MAI – Ministério da Administração Interna


SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
o DCInv – Direção Central de Investigação
o DRLVTA – Direção Regional de Lisboa Vale do Tejo e Alentejo
o GADR – Gabinete de Apoio às Direções Regionais
o GAR – Gabinete de Asilo e Refugiados
o GEPF – Gabinete de Estudos, Planeamento e Formação
o GRICRP – Gabinete de Relações Internacionais, Cooperação e Relações
Públicas
o GSI – Gabinete de Sistemas de Informação
o GTF – Gabinete Técnico de Fronteiras

MEC – Ministério da Educação e Ciência


FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia



DGES – Direção-Geral do Ensino Superior

MJ – Ministério da Justiça
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CRC – Conservatória dos Registos Centrais

MNE – Ministério dos Negócios Estrangeiros


DGACCP – Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades
Portuguesas

MSESS – Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social


ACT – Autoridade para as Condições do Trabalho



GEP – Gabinete de Estratégia e Planeamento



IEFP, I.P. – Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P.

OIM – Organização Internacional para as Migrações
OLI – Oficial de Ligação de Imigração
ONG – Organização não-governamental
PCM – Presidência do Conselho de Ministro


ACM, I.P. – Alto Comissariado para as Migrações, I.P.
o CICDR – Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial
o COCAI – Conselho Consultivo para os Assuntos da Imigração
o CLAI – Centros Locais de Apoio ao Imigrante
o CNAI – Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante

PASSE – Processo Automático e Seguro de Saídas e Entradas
RAPID – Reconhecimento Automático de Passageiros Identificados Documentalmente
RAPVT – Rede de Apoio e Proteção às Vítimas do Tráfico
REM – Rede Europeia das Migrações
UE – União Europeia
VIS – Sistema de Informação de Vistos
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