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Sumário Executivo
A Lei n.º 67/2003, de 23 de Agosto, que transpõe para a ordem jurídica nacional a
Directiva n.º 2001/55/CE, do Conselho, de 20 de Julho,1 no seu Artigo 2.º, define como
menores desacompanhados os cidadãos de países terceiros à União Europeia ou
apátridas, com idade inferior a 18 anos, que entrem em território nacional não
acompanhados por um adulto que, nos termos da lei, por eles se responsabilize e
enquanto não forem efectivamente tomados a cargo por essa pessoa, ou menores
abandonados após a entrada no território nacional.
O quadro legal nacional de referência nesta matéria é constituído pela Lei n.º 23/2007,
de 4 de Julho2 - Lei dos Estrangeiros, pela Lei n.º 27/2008, de 30 de Junho3 - Lei do
Asilo e pela Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro, 4 que tem por objecto a promoção dos
direitos e a protecção das crianças e jovens em perigo.
Os principais actores institucionais envolvidos no acompanhamento de processos
relativos a menores desacompanhados são:
•

o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF),5 sobretudo no que concerne aos
procedimentos de admissão em território nacional e à recepção, admissão e
instrução dos pedidos de asilo;

•

o Conselho Português para os Refugiados (CPR),6 organização não
governamental que desempenha um papel fundamental na área do asilo e
refugiados e, no caso particular dos menores desacompanhados, no seguimento

1

A Lei n.º 67/2003, de 23 de Agosto transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2001/55/CE,
do Conselho, de 20 de Julho relativa a normas mínimas em matéria de concessão de protecção temporária
no caso de afluxo maciço de pessoas deslocadas e a medidas tendentes a assegurar uma repartição
equilibrada do esforço assumido, pelos Estados Membros, ao acolherem estas pessoas e suportarem as
consequências decorrentes desse acolhimento. Consultado em 18 de Março de 2009, a partir de
http://dre.pt/pdf1sdip/2003/08/194A00/54595464.pdf.
2
Consultado em 18 de Março, a partir de:
http://www.sef.pt/documentos/56/NOVA%20LEI%20ESTRANGEIROS.pdf.
3
Consultado em 23 de Março de 2009, a partir de
http://www.dre.pt/pdf1s/2008/06/12400/0400304018.pdf#1.
4
N.º s 1 e 2 da Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro - Lei de protecção de crianças e jovens em perigo.
5
Consultado em 18 de Abril de 2009, a partir de: http://www.sef.pt/.
6
Consultado em 23 de Março de 2009, a partir de http://www.cpr.pt/.
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dos pedidos de asilo, na representação legal dos seus interesses, no acolhimento
e garantia de aplicação da lei, bem como, do acesso aos direitos aí previstos;
•

os Tribunais de Família e Menores, que promovem os direitos de protecção das
crianças e jovens em perigo, o que enquadra os menores desacompanhados por
se encontrarem numa situação de abandono ou entregues a si próprios.

•

as Comissões de Protecção de Crianças e Jovens em Risco (CPCJRs), compostas
por equipas multidisciplinares, que, numa base concelhia, promovem os direitos
da criança e do jovem e acautelam situações susceptíveis de afectar a sua
segurança, saúde, formação e educação ou desenvolvimento integral.

A afluência de menores desacompanhados a Portugal é bastante reduzida. Tal realidade
reflecte-se e, naturalmente, condiciona o desenvolvimento de alguns aspectos da
abordagem desta temática, em especial no que se prende com a vertente estatística.
A situação mais claramente identificada de menores desacompanhados é a que resulta
de casos de recusa da a entrada, nos termos previstos pela legislação nacional que
enquadra o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros
de território nacional.7 No entanto, é de realçar que a decisão de recusa de entrada tem
como pressuposto a avaliação da existência de risco no retorno ao país de origem,
conforme consagrado no Código Europeu dos Direitos Fundamentais8 e na legislação
nacional sobre o Asilo.9 Neste contexto, destacam-se claramente as recusas de entrada a
menores nacionais do Brasil.
As situações de menores desacompanhados que entram no país reportam-se, em boa
parte, a casos de requerentes de asilo. Dos pedidos entrados nos últimos três anos, a
maioria são rapazes, provenientes de países do continente africano nomeadamente de
países da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, e com idades

7

N.ºs 1 e 2 do Artigo 31 da Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho. Consultado em 18 de Abril de 2009, a partir
de: http://www.sef.pt/documentos/56/NOVA%20LEI%20ESTRANGEIROS.pdf.
8
N.º 2 do Artigo 19.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (2000/C 364/01).
Consultado em 17 de Abril de 2009, a partir de http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_pt.pdf.
9
N.ºs 1 e 2 do Artigo 47º, da Lei 27/2008, de 30 de Junho.
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compreendidas entre os 16 e os 18 anos. Neste período, os pedidos de asilo de menores
desacompanhados em Portugal nunca ultrapassou os 7 por ano.
Não obstante, atendendo ao reduzido número de casos de menores desacompanhados
que entram em território nacional, torna-se difícil proceder à identificação das
especificidades associadas a uma determinada origem. No entanto, a análise da
globalidade dos processos aponta para menores desacompanhados que deixam os seus
países de origem por motivos relacionados com a existência de conflitos armados,
situações de privação extrema ou ausência de família ou outro tipo de suporte afectivo
ou social. Por vezes, a vinda para Portugal nem sequer é intencional, sendo determinada
pelo meio de transporte disponível ou pelo apoio dado na origem, muitas vezes por
adultos desconhecidos.
De qualquer modo, em termos globais, verifica-se que a pressão migratória de menores
desacompanhados para Portugal é predominantemente originária do Brasil.
Em termos gerais, o encaminhamento dado às situações de menores desacompanhados
nacionais de países terceiros em Portugal não difere do que é facultado a menores
nacionais em idênticas circunstâncias, sem prejuízo, da possibilidade de regularização
da situação daqueles, à luz da lei de estrangeiros.
Formalmente, o processo de pedido de asilo de menor desacompanhado é semelhante ao
de pedido de asilo comum. A grande diferença no que concerne a esta população
específica é relativa às medidas de acolhimento e integração destes requerentes de asilo.
Em contrapartida, o número escasso de processos em Portugal permite um
acompanhamento muito próximo destes menores, facilitando a gestão eficiente e
observância dos direitos previstos na lei.
Em Portugal não é admissível a detenção de menores nacionais de países terceiros para
os efeitos de afastamento coercivo por violação do regime legal de entrada e
permanência de estrangeiros no país. Em alternativa, sem prejuízo nem das diligências
nacionais ou internacionais para identificação dos detentores do poder paternal, nem dos
mecanismos para atribuição da tutela e do eventual recurso aos programas de retorno
voluntário, a lei possibilita a regularização de menores detectados em situação irregular
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
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no território nacional.
Em termos gerais, Portugal vê cumprido um acervo de orientações internacionais neste
domínio, em especial as relativas ao apoio a requerentes de asilo e refugiados (e.g., Alto
Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados [ACNUR]), aos direitos dos
menores (e.g., Convenção dos Direitos das Crianças) e ao tratamento de estrangeiros em
situação irregular em território nacional (e.g., a Directiva Europeia sobre procedimentos
estandardizados e comuns nos Estados Membros para o retorno de nacionais de países
terceiros em situação ilegal).
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1

Introdução: propósito e metodologia seguida

O estudo tem por principal objectivo caracterizar a situação relativa à problemática dos
menores desacompanhados em cada um dos Estados Membros da União Europeia. Para
tanto, foi criado um conjunto de orientações específicas comuns10 que visam a futura
compilação-síntese dos relatórios nacionais num documento único que os integre numa
perspectiva comparada, sobretudo no que diz respeito ao número de menores
desacompanhados em cada Estado Membro e aos procedimentos – políticas e práticas –
em matéria de recepção de menores desacompanhados.
Para o efeito, o conceito aqui adoptado corresponde à definição do Glossário da Rede
Europeia das Migrações, cuja fonte é a Directiva n.º 2001/55/CE, do Conselho, de 20 de
Julho, transposta para a ordem jurídica nacional através da Lei n.º 67/2003, de 23 de
Agosto. Assim, entende-se por menores desacompanhados os nacionais de países
terceiros ou apátridas, com idade inferior a 18 anos, que entrem em território nacional
desacompanhados por um adulto que, nos termos da lei, por eles se responsabilize e
enquanto não forem efectivamente tomados a cargo por essa pessoa, ou menores
abandonados após a entrada no território nacional.11
Para efeitos de identificação e selecção de informação, procedemos à pesquisa sobre a
matéria, junto de fontes produzidas por várias organizações. As mesmas foram sendo
citadas ao longo do relatório e encontram-se listadas no final. Para além da legislação de
enquadramento dos menores estrangeiros desacompanhados, e na busca de estudos
existentes sobre esta matéria, foi apenas identificado um único: A Situação dos Menores
Desacompanhados em Portugal: Características e Recomendações, publicado pelo
CPR em 2007.
Para efeitos de recolha de informação sobre a implementação prática dos procedimentos
no acompanhamento de menores desacompanhados, para além dos conhecimentos
específicos da equipa do PCN português, recorreu-se a entrevistas a operacionais do

10

European Migration Network, Specifications for EMN Study 2008 (II). Final Version: 9th December
2008. MIGRAPOL EMN, Doc. 147.
11
Sem prejuízo da abordagem sobre menores desacompanhados nacionais de Estados Membros da União
Europeia, referidos a propósito das motivações, de acordo com as especificações do presente estudo.
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SEF, em áreas distintas, a saber: Posto de Fronteira do Aeroporto de Lisboa,12 Gabinete
de Asilo e Refugiados13 e Departamento Regional de Investigação e Fiscalização da
Direcção Regional de Lisboa, Vale do Tejo e Alentejo.14 Contribuíram ainda para este
relatório um elemento operacional do CPR e a Organização Internacional para as
Migrações Portugal.
Não se registaram problemas dignos de nota na elaboração do relatório, tendo sido
possível abordar todos os aspectos previstos nas especificações para elaboração do
mesmo, com ressalva para as estatísticas, considerando o facto de o contexto nacional se
caracterizar por um reduzido número de menores estrangeiros desacompanhados,
havendo necessidade, a bem da protecção de dados pessoais,15 de limitar severamente a
divulgação de dados estatísticos.
Face ao exposto, no presente contexto, resta referir que não se justifica qualquer
cuidado especial a recomendar ao leitor face à informação aqui apresentada.
O presente estudo foi elaborado no âmbito dos trabalhos da Rede Europeia das
Migrações,16 cujo ponto de contacto nacional é assegurado pelo SEF e coordenado pelo
Dr. João Ataíde. Participaram na redacção Edite Rosário, Mónica Frechaut e Tiago
Santos – investigadores da Númena – Centro de Investigação em Ciências Sociais e
Humanas.17

12

Entrevista realizada em 23 de Março de 2009.
Entrevista realizada em 26 de Março de 2009.
14
Entrevista realizada em 17 de Abril de 2009.
15
Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro (que transpõe para a ordem jurídica portuguesa a Directiva n.º
95/46/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro de 1995, relativa à protecção das
pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento dos dados pessoais e à livre circulação desses dados).
Consultado em 9 de Abril de 2009, a partir de http://www.cnpd.pt/bin/legis/nacional/lei_6798.htm.
16
Consultado em 17 de Abril de 2009, a partir de http://emn.sarenet.es/html/index.html.
17
Consultado em 17 de Abril de 2009, a partir de http://www.numena.org.pt/.
13
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2

Motivações para procurarem entrada em Portugal

O número de menores desacompanhados que entram em Portugal é reduzido, o que
dificulta, designadamente o reconhecimento de tendências ou a imputação de
motivações e causas específicas, para mais se associadas a uma determinada
proveniência.
Nestas circunstâncias, a aproximação mais fiável ao tema deste capítulo é a que se foca
nas recusas de entrada, que traduzem situações de não admissão em território nacional
protagonizadas por menores desacompanhados e facultam um quantitativo susceptível
de análise.
Nos últimos anos, a grande maioria de recusas reporta-se a menores desacompanhados
provenientes do Brasil. Quanto às motivações que os leva a procurarem Portugal como
país de destino não é estranho o facto de haver em Portugal uma comunidade Brasileira
sedimentada18 e de dimensão significativa, a qual funciona como rede social de suporte
e produzirá um efeito de chamada para menores que procuram deixar o país de origem.
Outros factores como as relações históricas e culturais e a existência de uma língua
comum poderão estar na origem da escolha de Portugal como destino a procurar.
No que se refere a menores desacompanhados admitidos em Portugal, a sua maioria é
proveniente de países da África Ocidental, sobretudo de países que integram a
Comunidade Económica dos Estados Africanos Ocidentais.19 Nestes casos destacam-se
motivações relacionadas com a necessidade de protecção, decorrente da fuga a situações
de perseguição no país de origem, eventualmente culminando num pedido de asilo.
De acordo com um relatório sobre a situação de menores desacompanhados em Portugal
do CPR,20 é sobretudo a vontade de escapar a conjunturas de graves violações de

18

Em 2007 os brasileiros eram a comunidade estrangeira mais representativa em Portugal (66 354
residentes brasileiros). Relatório de Actividades, Imigração Fronteiras e Asilo, SEF. Consultado em 18 de
Março de 2009, a partir de http://www.sef.pt/documentos/56/RA%202007_.pdf#1.
19
Os países que integram a COMUNIDADE ECONÓMICA DOS ESTADOS DA ÁFRICA
OCIDENTAL são: Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gambia, Gana, Guiné, GuinéBissau, Libéria, Mali, Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa e Togo. Consultado em 13 de Abril, a partir de
http://www.ecowas.int/.
20
Conselho Português para os Refugiados (2007) A Situação dos Menores Desacompanhados em
Portugal: Características e Recomendações. Lisboa, CPR.
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direitos humanos – particularmente a perseguições motivadas pela raça, pertença étnica
ou género – conflitos armados, recrutamento militar forçado e tráfico para exploração
sexual, que conduzem à entrada em Portugal. Perante esta realidade, a saída dos
menores desacompanhados dos seus países de origem tem subjacente a intenção de
encontrar um destino seguro. A instabilidade política nos países de origem
caracterizada, nomeadamente por conflitos armados, bem como situações de grave
privação e carência favorecem a fuga, sendo certo que e a escolha do país de destino
nem sempre é intencional e está dependente de factores aleatórios. De facto, são
frequentes as situações em que os menores desacompanhados desconhecem por
completo o país para onde fogem, sendo este determinado pelo meio de transporte
disponível e pelo apoio dado na origem por adultos, muitas vezes desconhecidos. Não
obstante, registam-se situações em que o destino é conhecido, sobretudo no caso de
jovens provenientes de países como a Guiné-Conacri e o Senegal, de que a proximidade
geográfica com a Guiné-Bissau, país de língua oficial portuguesa, facilita esta escolha.
De resto, a reduzida incidência de menores desacompanhados em território nacional
limita a análise sobre as tendências deste fenómeno, para além de colocar questões ao
nível da protecção de dados pessoais, designadamente, a divulgação de informações
relacionadas com a origem e o sexo, elementos denunciadoras da identidade dos
menores. Por outro lado, se por força das razões aduzidas, é difícil a abordagem acerca
de menores desacompanhados em geral, esta torna-se praticamente inviável no que se
refere aos menores desacompanhados nacionais de países da EU, nos termos requeridos
pelas especificações deste estudo. A sua inexpressiva quantidade, o quadro de livre
circulação de pessoas no Espaço Europeu obstam a tal análise. De qualquer modo,
infere-se que as motivações subjacentes a esta realidade sejam, de alguma forma,
diversas das principais motivações referidas a propósito de menores nacionais de países
terceiros, como acima ficou referido.
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3
3.1

Procedimentos de entrada, incluindo controlo fronteiriço
Principais actores institucionais

O SEF,21 entidade dependente do Ministério da Administração Interna,22 é o organismo
responsável pelo controlo de pessoas nas fronteiras. Para os efeitos que ora relevam, o
SEF é ainda responsável pelo controlo de estrangeiros em território nacional, bem como
pela aceitação dos pedidos de asilo, instrução de processos de concessão do estatuto de
refugiado, determinação do Estado responsável pela análise dos respectivos pedidos e a
transferência dos candidatos entre os Estados Membros da União Europeia.
Na área do asilo deve assinalar-se o papel do CPR.23 O CPR é uma ONG à qual a lei de
asilo portuguesa confere um papel relevante nesta área. No âmbito da instrução do
processo, o CPR pode, designadamente emitir parecer e juntar ao processo relatórios ou
informações sobre o país de origem. Para além disso, o CPR presta apoio jurídico e
social aos requerentes de asilo em todas as fases do procedimento e, no caso particular
dos menores desacompanhados requerentes de asilo, pode ser o seu representante legal.
Neste contexto, deve ainda mencionar-se o papel dos Tribunais de Família e Menores,
Ministério Público e as CPCJRs, que serão objecto de melhor abordagem mais à frente
neste relatório.
3.2

Quadro legal

Os procedimentos de admissão de menores desacompanhados em território português
estão previstos na Lei de Estrangeiros24 (Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho) e, quando for o
caso, pela Lei do Asilo25 (Lei n.º 27/2008, de 30 de Junho). O primeiro diploma define o
regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do

21

Lei Orgânica do SEF - Decreto-Lei n.º 252/2000 de 16 de Outubro. Consultado em 23 de Março de
2009,
a
partir
de
http://www.sef.pt/portal/v10/PT/aspx/organizacao/index.aspx?id_linha=4180&menu_position=4128#0.
22
Consultado em 23 de Março de 2009, a partir de http://www.mai.gov.pt/.
23
Consultado em 23 de Março de 2009, a partir de http://www.cpr.pt/.
24
Consultado
em
23
de
Março
de
2009,
a
partir
de
http://www.sef.pt/documentos/56/NOVA%20LEI%20ESTRANGEIROS.pdf.
25
Consultado
em
23
de
Março
de
2009,
a
partir
de
http://www.dre.pt/pdf1s/2008/06/12400/0400304018.pdf#1.
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território nacional. A chamada lei de asilo estabelece as condições e procedimentos de
concessão de asilo ou protecção subsidiária e os estatutos de requerente de asilo, de
refugiado e de protecção subsidiária.
Deve ainda referir-se que o enquadramento legal do estatuto de menoridade consta do
Código Civil português, sendo de realçar que, nos termos deste Código a maioridade se
atinge aos dezoito anos, sem prejuízo da emancipação por casamento de maiores de
dezasseis anos.
3.3

Procedimento de entrada simples

Relativamente à admissão de menores estrangeiros em Portugal são aplicáveis os
requisitos legais 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.
Neste sentido, a Lei de Estrangeiros26 estipula que deve ser recusada a entrada no país
aos cidadãos estrangeiros menores de 18 anos quando desacompanhados de quem
exerce o poder paternal ou quando em território português não exista quem,
devidamente autorizado pelo representante legal, se responsabilize pela sua entrada. De
igual forma, se o menor estrangeiro não for admitido em território português,
designadamente por falta de algum dos requisitos gerais de admissão, deve também ser
recusada a entrada à pessoa a quem tenha sido confiado.
Por outro lado, sem prejuízo de situações excepcionais devidamente justificadas, não é
autorizada a entrada no território português ao menor estrangeiro quando o titular do
poder paternal ou pessoa a quem esteja confiado não seja admitido no país.
Caso não reúnam as condições gerais ou específicas da admissão de menores no país, o
menor é alvo de uma recusa de entrada em Portugal, devendo retornar à origem no mais

26

Ver art. 31.º da Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho.
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curto lapso de tempo possível.27 Contudo, o afastamento de menores não admitidos para
o seu país de origem ou para um país terceiro que esteja disposto a acolhê-los, só pode
ocorrer caso existam garantias de que à chegada lhes serão assegurados acolhimento e a
assistência adequados.28
A Lei de Estrangeiros determina ainda que os menores desacompanhados que aguardam
uma decisão sobre a sua admissão no território nacional ou sobre o seu afastamento
recebem todo o apoio material e assistência necessária à satisfação das suas
necessidades básicas de alimentação, de higiene, de alojamento e assistência médica.
Em termos procedimentais, é dada elevada prioridade a todos os processos de decisão
sobre a admissão em território nacional que envolvam menores, independentemente da
situação de desacompanhamento, sendo a resposta dada num lapso de horas, evitando,
por regra, a necessidade de recorrer a boa parte dos apoios previstos na lei.29
3.4

Procedimento de entrada com pedido de asilo

Quando um menor desacompanhado30 formula um pedido de asilo na fronteira, o SEF
recebe o pedido,31 iniciando o procedimento, e comunicando-o, de imediato, ao
representante ao CPR,32 nos termos da lei. O procedimento instituído é no sentido de
dar entrada ao menor desacompanhado requerente de asilo, pelo que este não aguarda a
instrução do processo de admissão na área de acolhimento (centro de instalação
temporária)33 do porto ou aeroporto em apreço,34 tal como definido no art. 26.º da Lei
do Asilo.

27

Atenta a realidade politico-geográfica portuguesa as situações de não admissão, ocorrem apenas nas
fronteiras aéreas e marítimas.
28
N.º 6 do art. 31.º da Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho.
29
Fonte: Entrevista à responsável pelo posto de fronteira do aeroporto de Lisboa a 23/03/2009.
30
A lei de asilo admite expressamente o pedido de asilo de menores, formulado pelo próprio em seu
nome (n.º 5 do art. 13.º).
31
Que nos termos do art. 13.º da Lei de Estrangeiros poderá ser feito por escrito ou oralmente, sendo,
neste caso lavrado auto.
32
Desde o encerramento da representação do ACNUR em Portugal, em Dezembro de 1998, o CPR
passou, através de um protocolo de cooperação, a representar os interesses dessa organização
internacional no território português.
33
Nos termos da lei aplicável aos pedidos de asilo de adultos, a estadia em centro de instalação não pode
exceder cinco dias, limite máximo para análise do pedido de asilo.
34
Por regra trata-se do Aeroporto de Lisboa.
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Não obstante o reduzido tempo de permanência na área de acolhimento, nos termos do
n.º 2 do art. 26.º da Lei do Asilo, a instalação temporária de menores desacompanhados
ou separados obedece a condições especiais, nos termos internacionalmente
recomendados, designadamente pelo ACNUR, o Fundo das Nações Unidas para as
Crianças35 e Comité Internacional da Cruz Vermelha.36
Nesta conformidade, pode concluir-se que as Orientações do ACNUR sobre Políticas e
Procedimentos ao Lidar com Crianças Não Acompanhadas à Procura de Asilo (1997)
são seguidas de perto em Portugal, particularmente no que respeita à apresentação do
pedido de asilo, cuja tramitação processual obedece aos princípios da celeridade e
prioridade das decisões,37 e à representação legal do menor, a qual é feita por uma
entidade independente e sensível aos interesses daquele. De acordo com o CPR, quando
um menor pede asilo na fronteira externa portuguesa, e não reúna as condições legais de
admissão, é-lhe quase sempre dada autorização de entrada no território nacional. Ao
proceder desse modo o SEF age em conformidade com as recomendações das agências
internacionais como o ACNUR, o Fundo das Nações Unidas para as Crianças, a Cruz
Vermelha, o Programa Europeu para as Crianças Separadas,38 bem assim como do
próprio CPR. De resto, o relatório A Situação dos Menores Desacompanhados em
Portugal: Características e Recomendações, aponta precisamente como prática a ter em
conta esta conduta das autoridades portuguesas.
No caso em que o menor desacompanhado, requerente de asilo, se encontrar
indocumentado e/ou não possua visto de entrada (quando necessário), como
comummente sucede, é-lhe emitido um visto especial em folha autónoma, por forma a
permitir a sua entrada em território nacional.
Relativamente aos menores desacompanhados indocumentados, o SEF está legalmente
habilitado a recorrer às tecnologias adequadas para proceder à sua identificação.39 Neste

35

Consultado em 23 de Março de 2009, a partir de http://www.unicef.pt/.
Consultado em 23 de Março de 2009, a partir de http://www.icrc.org/por.
37
O prazo para o director nacional do SEF proferir decisão fundamentada sobre os pedidos inadmissíveis
deve ocorrer no prazo máximo de cinco dias, conforme estabelecido n.º 4 do art. 24.º da Lei n.º 27/2008,
de 30 de Junho.
38
Consultado em 23 de Março de 2009, a partir de http://www.separated-children-europeprogramme.org/index.html.
39
Nomeadamente através do art. 212.º da Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho.
36
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contexto, são efectuadas verificações na base de dados da EURODAC40 a todos os
requerentes de asilo com 14 anos ou mais.
No que respeita aos menores dados como desaparecidos em determinados Estados
Membros, existe uma base de dados nos países Schengen para advertência destas
situações. Por regra, o país que insere o alerta fornece indicações sobre o procedimento
a adoptar, caso o jovem tente entrar num outro Estado Membro (e.g., entregá-lo ao
Tribunal de Menores ou a outra entidade competente em matéria de infância e
juventude). Nesses termos, aquando da entrada de um menor não acompanhado em
território nacional, essa base de dados é consultada para efeito de identificação, como
medida tendente ao estabelecimento da identidade do menor não acompanhado,
conforme estabelecido na Lei de Estrangeiros.41
Relativamente à verificação da idade dos menores desacompanhados que pretendem
entrar em território nacional, as autoridades podem consultar especialistas externos para
tal avaliação. Em Portugal, em caso de dúvida sobre a menoridade do indivíduo, são
realizados testes no Instituto Nacional de Medicina Legal,42 entidade independente que
estima a idade dos menores através de exame de Raios X à dentição e à densidade óssea
do pulso. Tendo presente que estas técnicas apresentam margens de erro, indicando um
intervalo de idade, interessa, ainda assim, referir que se tratam de medidas pouco
intrusivas para os indivíduos.
Estas técnicas permitem concluir, a posteriori, que boa parte dos indivíduos que
requereram asilo como menores, à chegada, são efectivamente pessoas maiores de
idade. Como tal, o número de pedidos de asilo de menores desacompanhados não
coincide, por excesso, com a realidade desta população em Portugal e reduz ainda mais
o quantitativo de menores desacompanhados no país. Importa neste contexto sublinhar

40

O EURODAC é uma base de dados de impressões digitais concebida exclusivamente para identificar os
requerentes de asilo. Todos os requerentes com idade superior a 14 anos deixam as suas impressões
digitais registadas para efeitos de procedimento de rotina quando solicitam asilo – seja na EU seja fora
dela.
41
N.º 4 do art. 114.º da Lei n.º 23/2007 de 4 de Julho que refere que são feitas todas as diligências para
estabelecer a identidade e nacionalidade do menor não acompanhado, bem como para localizar o mais
rapidamente possível a sua família e para garantir a sua representação legal, incluindo, se necessário, no
âmbito do processo penal, nos termos da lei.
42
Consultado em 17 de Abril de 2009, a partir de http://www.inml.mj.pt. /
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que, até prova em contrário, em caso de dúvida quanto à idade declarada pelo
requerente menor, os procedimentos seguidos quanto à entrada e pedido de asilo são os
aplicáveis a menores desacompanhados43. Uma vez apurada a idade aproximada, caso
se constate tratar-se de uma pessoa maior de idade, as autoridades avaliam a solução
adequada às circunstâncias do caso concreto: afastamento, eventual regularização em
território nacional ou atribuição de protecção através de estatuto de asilo ou protecção
subsidiária.
A legislação aplicável, em particular a recente Lei do Asilo,44 refere que o pessoal que
lida com menores desacompanhados deve ter formação adequada às necessidades
destes, havendo ainda que investir na formação específica dos técnicos portugueses não
neste domínio particular.45 Interessa, no entanto, aludir que a escassez de casos de
menores desacompanhados não tem, de alguma forma, justificado o reforço de tal
formação específica.
3.5

Investimentos e custos

No que concerne aos custos envolvidos nos procedimentos de admissão de menores
desacompanhados, torna-se difícil avançar com um valor concreto. A afluência de
menores nestas circunstâncias a Portugal é reduzida e não existe, propriamente, uma
dotação orçamental específica afecta a esta categoria de pessoas. Não obstante, é
possível identificar alguns custos, nomeadamente os inerentes à colocação do menor no
Centro de Instalação Temporária do Aeroporto de Lisboa (e.g., refeições, roupas,
higiene pessoal), suportados pelo SEF. Para além disso o SEF pode ainda financiar as
viagens, se por algum motivo a companhia transportadora não quiser suportar os custos
de retorno, e suporta o custo da vinheta do visto necessário à entrada no país, quando

43

A fonte desta informação é a entrevista realizada com operacional do SEF responsável pelo Gabinete
de Asilo e Refugiados a 26 de Março de 2009.
44
Art. 79.º da Lei 27/ 2008, de 30 de Junho, que refere que o pessoal que trabalha com menores
desacompanhados deve ter formação adequada às necessidades dos menores e está sujeito ao dever de
confidencialidade no que respeita às informações de que tome conhecimento no exercício das suas
funções.
45
Aquando da formação Técnica de Operacionais do SEF (Inspectores), os agentes recebem formação
geral e técnica que os habilita e sensibiliza para a necessidade de tratamento de menores
desacompanhados, no entanto não se verifica a sua formação especializada, vocacionada particularmente
para lidar com estrangeiros menores desacompanhados.
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for caso disso. De qualquer modo, pelas razões explicitadas, tais custos não deterão, em
termos globais, grande expressividade.
3.6

Estatísticas

No que se refere às recusas de entrada de menores desacompanhados em postos de
fronteira portugueses entre 2002 e 2008, verifica-se que os anos em que se registaram
mais ocorrências foram os de 2002 (208 recusas) e de 2003 (79 recusas). Em 2004 foi
recusada a entrada a 50 menores desacompanhados e em 2005 a 40 menores em
idênticas circunstâncias.46 A partir de 2006 os dados permitem conhecer a origem dos
menores desacompanhados alvo de recusa de entrada. A análise da tabela deixa bem
claro que a nacionalidade da larga maioria dos menores desacompanhados era brasileira.
Fica também claramente patente que é o posto de fronteira do Aeroporto de Lisboa
aquele onde os menores desacompanhados chegam com maior frequência.
Sendo o quantitativo de menores desacompanhados que requerem asilo na fronteira
portuguesa escasso, inconstante e diverso em termos de nacionalidades, estamos perante
uma realidade substancialmente diferente da que se observa em alguns Estados
Membros47 onde o fenómeno assume uma dimensão mais significativa. Por outro lado,
a dimensão do fenómeno em Portugal inibe a divulgação das estatísticas relacionadas
com esta população, uma vez que a sua publicação seria susceptível de pôr em risco a
confidencialidade dos dados pessoais dos menores em causa. Desta forma, a divulgação
destes dados é restrita, respeitando a legislação nacional referente à protecção de dados
pessoais, particularmente a Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro.48

46

Para estes anos (2002 a 2005) existe apenas informação disponível relativamente aos totais de menores
desacompanhados a quem foi recusada entrada, sem discriminação por nacionalidade de origem, daí a sua
omissão na Tabela 1.
47
Segundo um relatório publicado pelo Alto Comissariado para os Refugiados, em 2004 (Trends in
unaccompained and separeted children seeking asylum in industrialized countries, 2001-2003) , cerca de
12 800 menores estrangeiros desacompanhados ou separados apresentaram pedidos de asilo em 28 países
industrializados em 2003. Os países mais afectados foram o Reino Unido (2 800), Áustria (2 050), Suíça
(1 330), Países Baixos (1 220), Alemanha (980) e Noruega (920). Estes seis países sozinhos
representavam 73% dos pedidos de asilo apresentados por menores estrangeiros desacompanhados.
Citado em: E-migrinter (2008) La migration des mineurs non accompanhés en Europe. Textes issus de
communications presentées au coloque de Poitiers, le 10 & 11 Octobre 2007. Numero 2. Dossier
Coordenné para Daniel Senovilla Hernandéz. Consultado em 17 de Abril de 2009, a partir de:
http://www.mshs.univ-poitiers.fr/migrinter/e-migrinter/200802/emigrinter2008_02_tout.pdf.
48
Consultado em 9 de Abril de 2009, a partir de http://www.cnpd.pt/bin/legis/nacional/lei_6798.htm.

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

Pág. 18 de 38

Estudo da Rede Europeia das Migrações sobre Menores Desacompanhados
Assim sendo, opta-se por apenas apresentar dados agregados relativos aos anos de 2006,
2007 e 2008. Neste triénio, somente 16 menores desacompanhados requereram asilo em
Portugal, sendo que o número de pedidos nunca foi superior a 7 por ano. A maioria
destes pedidos diz respeito a menores desacompanhados provenientes do Continente
Africano, nomeadamente de países da Comunidade Económica dos Estados da África
Ocidental, do sexo masculino e com idades entre os 16 e os 18 anos. Nenhum menor
desacompanhado proveniente de um Estados Membro da UE requereu asilo em
Portugal.
De qualquer modo, em termos globais, constata-se que a pressão migratória de menores
desacompanhados para Portugal é predominantemente originária do Brasil.
Tabela 1 – Recusas de entrada a menores desacompanhados por nacionalidade
País de nacionalidade
Total
Angola
Brasil
2008
Outros
Total
Brasil
2007
Outros
Total
Bolívia
Brasil
2006
Venezuela
Outros
Total
Fonte: SEF.
Tabela 2 – Recusas de entrada a menores desacompanhados desde 2002
Ano
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Total
208
79
50
40
40
70
Fonte: SEF.
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4
4.1

Condições de recepção, incluindo medidas de integração
Principais actores institucionais

Entre os principais actores envolvidos no processo de recepção e integração dos
menores desacompanhados destacam-se os Tribunais de Família e Menores, as CPCJRs,
o Instituto de Segurança Social49 e o CPR. Para além destas, existe um conjunto
alargado de entidades de diversa natureza que concorrem na missão de acolher e
proteger menores desacompanhados ou em situação de risco. Estas entidades cooperam
no sentido de garantir o melhor interesse das crianças, tanto dos menores requerentes de
asilo quanto dos menores estrangeiros desacompanhados em território português.
Neste contexto, merece especial destaque o papel das CPCJRs, instituições oficiais não
judiciárias, com autonomia funcional, que, numa base concelhia, visam promover os
direitos da criança e do jovem e prevenir ou pôr termo a situações susceptíveis de
afectar a sua segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral. As
CPCJRs, na sua modalidade alargada, integram: um representante do município, da
segurança social, dos serviços do Ministério da Educação,50 um médico, um
representante das instituições particulares de solidariedade social ou de outras
organizações não governamentais, representantes das forças de segurança, quatro
pessoas designadas pela assembleia municipal de entre cidadãos eleitores,
preferencialmente com especiais conhecimentos ou capacidades para intervir nesta área,
e ainda técnicos com formação, designadamente, em serviço social, psicologia, saúde ou
direito.
Neste contexto, uma nota para a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Trata-se de uma
instituição histórica portuguesa, de direito privado e utilidade pública administrativa51
(Decreto-Lei n.º 235/2008, de 3 de Dezembro), com fins humanitários, de acção social,
bem como de prestação de cuidados de saúde, educação e cultura e promoção da
qualidade de vida sobretudo dos mais desprotegidos.

49

Consultado em 30 de Março, a partir de http://www2.seg-social.pt/.
Consultado em 30 de Março de 2009, a partir de http://www.min-edu.pt/.
51
Decreto-Lei n.º 235/2008, de 3 de Dezembro.
50
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No contexto da protecção a vítimas de maus tratos ou outras formas de abuso, realce,
nomeadamente para a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima,52 instituição particular
de solidariedade social, parceiro com um papel relevante no contexto especifico da
protecção e apoio às vítimas. Concretamente na área do apoio às vítimas do tráfico de
seres humanos, cabe referir a Associação para o Planeamento da Família, que actua
nesta área ao abrigo de um protocolo com o Estado português.
4.2

Quadro legal

O diploma que enquadra a situação dos menores desacompanhados em Portugal é a Lei
de protecção de crianças e jovens em perigo, aprovada pela Lei n.º 147/99, de 1 de
Setembro.53 O objecto desta lei é a promoção dos direitos e a protecção das crianças e
dos jovens em perigo, que residam ou se encontrem em território nacional.
Para os efeitos que ora relevam, esta lei considera como criança ou jovem em perigo o
menor que está abandonada ou vive entregue a si própria, justificando a intervenção
institucional para promoção dos seus direitos e protecção (art.º 3º).
Neste contexto, deve ainda referir-se as disposições legais relativas à tutela dos menores
desacompanhados, previstas na lei de estrangeiros e na lei de asilo, tal como acima
referido. No âmbito da lei de estrangeiros, deve destacar-se a protecção reforçada
conferida aos menores vítimas de tráfico de pessoas ou de acção de auxílio à imigração
ilegal (art.º 114º), bem como o regime especial de concessão de autorização de
residência (art.º 122º).
4.3

Condições de recepção simples

No quadro do regime legal de admissão, caso o afastamento não se concretize,
nomeadamente por não existirem garantias de acolhimento e assistência apropriados no
país de origem (n.º 6 do art.º 31 da lei de estrangeiros), os menores desacompanhados
são admitidos em território nacional. Neste caso, o SEF informa o Tribunal de Família e

52

Instituição particular de solidariedade social, pessoa colectiva de utilidade pública, que tem como
objectivo promover a informação, protecção e apoio aos cidadãos vítimas de infracções penais.
53
Consultado
em
30
de
Março
de
2009,
a
partir
de
http://www.dre.pt/pdf1sdip/1999/09/204A00/61156132.PDF.
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Menores sobre a situação, cabendo a este Tribunal aplicar uma medida de promoção dos
direitos e protecção, nos termos da referida lei de protecção de crianças e jovens em
perigo.
Uma vez entrados no país sem um adulto que por eles se responsabilize ou no caso de
serem identificados em território nacional (independentemente da regularidade ou não
da sua situação de estrangeiros no país), estes menores encontram-se numa situação de
abandono ou de entrega a si próprios, legalmente tipificada como perigosa. Nestes
casos, são encetadas diligências no sentido de tentar identificar os pais ou titulares do
poder paternal, a nível nacional ou internacional, neste caso com recurso aos consulados
portugueses.
Para além disso, uma vez verificada a situação de desacompanhamento do menor, o
SEF contacta, de imediato, os Tribunais de Família e Menores, que, por seu lado,
comunicam a situação às CPCJRs da área em questão. Cabe a estas Comissões decidir
as medidas concretas a adoptar para a protecção e salvaguarda do menor. Apesar de
nunca se terem registado situações de disputas familiares neste domínio, o
procedimento a adoptar será a entrega do caso do menor ao Tribunal de Família e
Menores.
Por regra, nestes casos, tais medidas cingem-se ao apoio para a autonomia de vida ou
acolhimento em instituição. Tal significa que o acolhimento destes jovens é definido
pelas CPCJRs, o que normalmente implica a sua integração em centros de acolhimento
para jovens em risco, junto dos menores nacionais. Deve ainda notar-se que qualquer
uma das opções inclui o apoio psicossocial, a integração em meio escolar ou a formação
profissional e a inscrição no Serviço Nacional de Saúde.54
Uma nota ainda para os programas de apoio a doentes estrangeiros, que se deslocam a
Portugal para tratamento médico, incluindo menores, por regra ao abrigo de acordos
celebrados na área da saúde com países africanos de expressão portuguesa . É o caso do
Programa de Apoio aos Doentes Estrangeiros, coordenado pelo Alto Comissariado para
a Imigração e Diálogo Intercultural, em articulação com o Instituto de Segurança Social,

54

Consultado
em
30
de
Março
de
2009,
a
partir
de
http://www.minsaude.pt/portal/conteudos/a+saude+em+portugal/servico+nacional+de+saude/default.htm.
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a Direcção-Geral da Saúde e os serviços sociais dos Hospitais, para acolher e assegurar
apoio social a doentes que não disponham de qualquer estrutura de acolhimento
alternativa de apoio social. Não obstante, neste âmbito não há registo de casos de
menores desacompanhados ou abandonados após a admissão para tratamento médico
em Portugal.
Uma vez integrados no sistema de assistência social, não existe diferenciação no
tratamento das situações de menores desacompanhados nacionais dos países terceiros
relativamente ao que é facultado a menores nacionais em idênticas circunstâncias, sem
prejuízo das especificidades inerentes à sua condição de estrangeiros. De facto,
tratando-se de menores desacompanhados nacionais de países terceiros em situação
irregular, a lei faculta-lhes a possibilidade de obterem autorização de residência com
dispensa de visto, ao abrigo da aliena e) do n.º 1 do art.º 122 da lei de estrangeiros.
Em Portugal, os nacionais de países terceiros menores de dezoito anos não podem ser
alvo de um processo coercivo de afastamento de território português, por violação do
regime legal de entrada e permanência de estrangeiros no país, sem prejuízo do recurso
aos programas de retorno voluntário, em moldes adequados ao estatuto de menoridade
dos beneficiários. Consequentemente estes menores não são detidos55 por entrada ou
permanência irregular no país. Neste contexto, a lei prevê um regime especial que
permite a regularização da situação dos menores no país, como acima referido.
No caso de menores desacompanhados vítimas de maus tratos ou de qualquer forma de
abuso, sem prejuízo dos supra referidos procedimentos, é-lhes assegurado o acesso aos
serviços de reabilitação, bem como a assistência psicológica adequada, providenciando,
se necessário, apoio qualificado, designadamente junto da Associação Portuguesa de
Apoio à Vítima. Especificamente na área do apoio às vítimas do tráfico de seres
humanos, e no quadro do Plano Nacional de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, a
Associação para o Planeamento da Família, dá apoio especializado, com recurso a uma
equipa multidisciplinar, dispondo de casa abrigo, na cidade do Porto através de que
actua nesta área ao abrigo de um protocolo com o Estado português. No caso concreto
de menores, este apoio inclui o acesso à educação.

55

Sem prejuízo da responsabilidade criminal de menores imputáveis de idade superior a 16 anos.

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

Pág. 23 de 38

Estudo da Rede Europeia das Migrações sobre Menores Desacompanhados
Deve sublinhar-se que a lei de estrangeiros (art.º 114º) garante que a atribuição de
autorização de residência a menores nestas circunstâncias tem em consideração o
interesse superior da criança, devendo os procedimentos serem adequados à sua idade e
maturidade. De igual modo, esta lei confere aos menores, vítimas de tráfico de seres
humanos ou de acção de auxílio à imigração ilegal, acesso ao sistema educativo, nas
mesmas condições dos cidadãos nacionais. Em termos de identificação, o mesmo
preceito estipula que sejam feitas todas as diligências para estabelecer a identidade e
nacionalidade do menor não acompanhado, bem como para localizar o mais
rapidamente possível a sua família e para garantir a sua representação legal, incluindo,
se necessário, no âmbito do processo penal.
Neste contexto, deve ainda referir-se o I Plano Nacional contra o Tráfico de Seres
Humanos (2007-2010),56 o qual contempla a protecção, o apoio e a integração das
vítimas de tráfico, através de um conjunto de áreas, que têm como denominador comum
o interesse da vítima, nomeadamente a concessão de uma autorização de residência
temporária, o apoio psicológico e jurídico, o acesso a programas oficiais para a sua
inserção na vida social e a possibilidade do retorno voluntário.
4.4

Condições de recepção com pedido de asilo

Havendo pedido de asilo de um menor desacompanhando, o Tribunal de Família e
Menores desencadeia o processo de atribuição da tutela ou representação legal. No caso
particular dos menores desacompanhados, a tutela ou representação legal do menor é
atribuída ao CPR. O CPR, enquanto representante legal do menor não acompanhado,
garante que as necessidades, bem como as suas opiniões são tomadas em consideração,
em função da respectiva idade e grau de maturidade, sendo objecto de avaliação
periódica por parte das autoridades competentes, como previsto na Lei do Asilo. Para
além de garantir alojamento e alimentação, o CPR é responsável pela organização de
um projecto de vida para o menor. Este projecto inclui a assistência e aconselhamento
psicossocial, o encaminhamento e inscrição no Serviço Nacional de Saúde, aulas de
língua portuguesa e o acesso ao sistema de ensino ou formação profissional. Tal como
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2009,
a
partir
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http://195.23.38.178/cidm/portal/bo/documentos/I%20Plano%20Nacional%20Contra%20o%20Trafico%
20de%20Seres%20Humanos.pdf.
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aos adultos, aos menores é atribuído um apoio pecuniário semanal, para despesas
adicionais de alimentação, vestuário, higiene, passe social para utilização de transportes
públicos e apoio nas telecomunicações.
Este processo assegura aos menores desacompanhados a efectivação do quadro legal
que lhes garante o pleno acesso aos sistemas de saúde e de educação nas mesmas
condições que os cidadãos nacionais.57 A lei de asilo assegura ainda cuidados de saúde
especiais adequados às pessoas particularmente vulneráveis nas mesmas condições que
aos cidadãos nacionais, designadamente, os menores que sofreram qualquer forma de
abuso, negligência, exploração, tortura, tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes,
ou os efeitos de um conflito armado.
O Centro de Acolhimento para Refugiados58 do CPR é o único espaço, em Portugal
destinado ao alojamento de requerentes de asilo. Neste centro existe um quarto
especificamente destinado a menores desacompanhados requerentes de asilo. Convém
mencionar que, de acordo com a legislação nacional, os menores desacompanhados,
com idade igual ou superior a 16 anos, podem ser colocados em centros de acolhimento
de adultos requerentes de asilo.59
Quando admitidos para instrução do pedido de asilo, o SEF emite uma autorização de
residência provisória ao menor requerente, válida pelo período de quatro meses,
contados da data de decisão de admissão do pedido, e renovável por iguais períodos até
decisão final do processo.60 Finda a instrução, o SEF elabora uma proposta
fundamentada de concessão ou recusa de asilo. Os menores desacompanhados
requerentes poderão beneficiar do estatuto de refugiado ou de protecção subsidiária,
sendo, neste caso, concedida uma Autorização de Residência por razões humanitárias,
válida pelo período de dois anos, renovável salvo se razões imperativas de segurança
nacional ou ordem pública o impedirem. 61
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Art. 70.º e 73.º da Lei n.º 27/2008, de 30 de Junho.
Consultado em 30 de Março de 2009, a partir de http://www.refugiados.net/_novosite/car/car.pdf e de
http://www.refugiados.net/_novosite/car/car.html.
59
Ver art. 79.º, da Lei n.º 27/2008, de 30 de Junho.
60
Conforme estabelecido no n.º 1 do art. 27.º da Lei n.º 27/2008, de 30 de Junho.
61
N.º 2 do art. 67.º da Lei n.º 27/2008, de 30 de Junho.
58
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Como já foi referido, em Portugal os menores desacompanhados não podem ser alvo de
medidas de coação privativas da liberdade, sem prejuízo de os menores entre os 16 e os
18 anos poderem ser alvo de detenção em flagrante delito, pela prática de um crime.
Não existem, em Portugal, registos de crianças desacompanhadas requerentes de asilo
detidas.
Por outro lado, como já referido, no caso de pedidos de asilo formulados por menores
desacompanhados em postos de fronteira (ao contrário dos demais requerentes de asilo
que permanecem na zona internacional enquanto aguardam a decisão sobre este pedido),
é procedimento adoptado dar-lhes entrada em território nacional, onde então decorre a
análise do pedido de asilo.62
Deve ainda referir-se que a lei de estrangeiros admite o reagrupamento familiar de
menores refugiados não acompanhados, pese embora não se tenham registado casos de
menores desacompanhados que, mais tarde, tenham vindo a requerer reunificação
familiar.

4.5

Investimentos e custos

No que diz respeito ao financiamento dos mecanismos de recepção dos menores
desacompanhados, este é garantido pelas entidades responsáveis pelos respectivos
processos. A avaliação, de forma autónoma, de custos e investimentos no âmbito
específico dos menores desacompanhados torna-se difícil, nomeadamente por se tratar
de um grupo quantitativamente pouco representativo e não existir uma verba específica
destinada ao seu acolhimento e subsequente integração na sociedade portuguesa.
O apoio aos menores estrangeiros desacompanhados advém do Instituto de Segurança
Social através do seu orçamento anual.

62

Observa-se, deste modo, que as Orientações do ACNUR sobre Políticas e Procedimentos ao Lidar com
Crianças Não Acompanhadas à Procura de Asilo (1997) são adoptadas na medida em que, conforme
documento, os menores que procuram asilo não deverão ser detidos, sobretudo os menores
desacompanhados.
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Recorda-se que aos menores desacompanhados é garantido o pleno acesso aos sistemas
de saúde e de educação nas mesmas condições que os cidadãos nacionais, aspecto
expressamente ressalvado pela lei de asilo.63 Também relativamente a estes direitos
sociais é difícil obter uma estimativa de custos relativamente a menores
desacompanhados que deles beneficiam.
No caso dos menores requerentes de asilo, o CPR suporta os custos de acolhimento,
alimentação, saúde, ensino da língua portuguesa, entre outras. As actividades desta
organização não governamental são comparticipadas pelo Estado Português, através do
SEF, ao abrigo de um protocolo que celebrou com o Ministério da Administração
Interna. O CPR tem sido ainda co- financiado pelo Fundo Europeu para os
Refugiados.64 O SEF tem assumido a contrapartida nacional de 25%, em alguns destes
projectos. O CPR candidata-se anualmente a este fundo europeu, não existindo uma
verba destinada em exclusivo aos menores desacompanhados, mas apenas a garantia de
um apoio próximo e especializado, tendo presente as suas vulnerabilidades e a
especificidade dos seus problemas.65
No âmbito do regresso voluntário, em 2006 e 2007 as despesas directas com menores
desacompanhados ascenderam a cerca de 3.200 euros, sendo que no ano de 2008, que
nenhum menor desacompanhado recorreu a este mecanismo.
4.6

Estatísticas

Nesta vertente, é escassa a informação estatística sobre menores estrangeiros
desacompanhados. Boa parte da informação disponível assenta numa desagregação por
naturalidade, e não por nacionalidade, o que dificulta a identificação precisa do número
de nacionais de países terceiros e, dentro deste grupo, o apuramento dos que se
encontram efectivamente desacompanhados. De resto, a reduzida incidência de menores

63

Art. 70.º e 73.º da Lei n.º 27/2008, de 30 de Junho.
Consultado em 30 de Março de 2009, a partir de http://europa.eu/scadplus/leg/pt/lvb/l14567.htm.
65
No sítio do Estrutura de Missão para a Gestão de Fundos Comunitários do Ministério da Administração
Interna estão disponíveis as verbas atribuídas ao CPR em 2006 e 2007 [Consultado em 17 de Abril de
2009, a partir de http://fundoscomunitarios.mai-gov.info/home/fer-ii/projectos-aprovados/ ] bem como os
relatórios de execução referentes às verbas atribuídas em 2007 [Consultado em 17 de Abril de 2009, a
partir de http://fundoscomunitarios.mai-gov.info/wp-content/uploads/2008/05/relatorio-intercalar-fer2007.pdf ].
64
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desacompanhados em território nacional, para além de limitar a análise sobre as
tendências deste fenómeno, coloca questões ao nível da protecção de dados pessoais,
designadamente, a divulgação de informações relacionadas com a origem e o sexo,
elementos denunciadoras da identidade dos menores.
De acordo com informações obtidas junto do Observatório do Tráfico de Seres
Humanos,66 no ano de 2008 foram detectadas 9 vítimas do crime de tráfico de seres
humanos, com idades entre os 10 e 20 anos, não tendo sido identificadas crianças,
apenas adolescentes. A maioria destes casos diz respeito a exploração sexual, não se
dispondo de informação desagregada sobre a origem dos menores e se estavam ou não
acompanhados.

66

Criado em Novembro de 2008, através do Decreto-Lei n.º 229/2008 de 27 de Novembro. Consultado
em 9 de Abril de 2009, a partir de http://dre.pt/pdf1sdip/2008/11/23100/0853808540.PDF.
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5

Práticas de retorno, incluindo medidas de reintegração

Como já referido, no âmbito do regime de admissão,67 os menores desacompanhados só
podem ser repatriados para o seu país de origem ou para país terceiro que esteja
disponível para o seu acolhimento se, à chegada, lhes sejam assegurados o acolhimento
e a assistência adequados. Na prática, as autoridades portuguesas competentes nesta
matéria, nomeadamente o SEF, só fazem retornar um menor não acompanhado se existir
a garantia de assistência, à chegada, de um adulto responsável, nomeadamente um dos
progenitores.
A articulação com as autoridades dos países terceiros em questão não está excluída, mas
dado o quantitativo diminuto de menores desacompanhados, que se verifica em
Portugal, é possível fazer-se uma gestão mais personalizada dos diversos casos, o que,
invariavelmente, desemboca na entrega à família ou na atribuição de um título de
residência, no âmbito da Lei de Estrangeiros. Em caso de retorno, para além da
promoção dos contactos necessários neste contexto, se o menor em questão for muito
jovem e/ou insuficientemente maturo, é possível que um operacional do SEF ou um
elemento da transportadora aérea, possa acompanhá-lo.
De resto, fora do quadro legal da admissão, em Portugal, os menores nacionais de países
terceiros não podem ser alvo de um processo de afastamento coercivo do país. Porém
não está excluída a possibilidade de recurso ao regresso voluntário, no âmbito dos
programas da Organização Internacional para as Migrações, apoiados pelo Estado
português. Nos anos de 2006 e 2007 regressaram ao país de origem, com recurso ao
programa de retorno voluntário, respectivamente 3 e 2 menores desacompanhados. Os
menores em causa regressaram a Angola e à Guiné-Bissau, seus países de origem. Em
2008 não se registou qualquer caso de regresso voluntário de menores
desacompanhados.
Por regra os menores são encaminhados por familiares a residir em Portugal e têm
familiares no país de destino, que os aguardam, comummente os progenitores. Não

67

Art. 31.º, n.º 6, da Lei de Estrangeiros.
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obstante, no passado já ocorreram casos de encaminhamento de menores pela Segurança
Social ou pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens.
Em termos de procedimentos é exigida uma declaração expressa de quem detenha o
poder paternal ou tutela do menor em Portugal, autorizando a sua viagem, sozinho, para
o país de origem, bem como uma declaração assinada pela pessoa que receberá a
criança no país de origem, na qual reconheça tomar conhecimento da viagem e se
comprometa a responsabilizar-se pelo menor após o seu regresso.
De mencionar ainda, no âmbito do quadro legal do asilo em Portugal, a proibição de
expulsar ou repelir para territórios onde a liberdade do requerente de asilo fique em
risco, que por qualquer das causas possam constituir fundamento para a concessão de
asilo ou de qualquer forma violem a proibição de expulsar e de repelir (princípio de
non-refoulement) em conformidade com as obrigações internacionais do Estado
Português. Igualmente, ninguém será devolvido, afastado, extraditado ou expulso para
um país onde seja submetido a torturas ou a tratamentos cruéis ou degradantes.68
No que aos menores desacompanhados diz respeito, a legislação portuguesa, em matéria
de estrangeiros segue algumas normas e protocolos com vista a assegurar direitos
fundamentais, particularmente as seguintes:
a) Convenção dos Direitos das Crianças,69 adoptada pela Assembleia Geral nas
Nações Unidas70 em 20 de Novembro de 1989 e ratificada por Portugal em 21
de Setembro de 1990;
b) Convenção Europeia contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis,
Desumanos ou Degradantes, em vigor desde 1987 e ratificada por Portugal;
c) Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia,71 Dezembro de 2000;

68

N.º 1 e 2 do art. 47.º, da Lei 27/2008, de 30 de Junho.
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http://www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/convencao_direitos_crianca2004.pdf.
70
Consultado em 13 de Abril de 2009, a partir de http://www.un.org/ga/president/63/.
71
Consultado em 13 de Abril, a partir de http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_pt.pdf.
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d) Resolução do Conselho de 26 de Junho de 1997 relativa aos menores
desacompanhados nacionais de países terceiros (97/C 221/03);72
e) Decisão quadro sobre o combate ao tráfico de seres humanos,73 Setembro de
2002;
f) Recomendação da Assembleia Parlamentar 1327 (1997) sobre a protecção e o
reforço dos direitos humanos dos refugiados e dos requerentes de asilo na
Europa (Conselho da Europa);
g) Recomendação da Assembleia Parlamentar 1475 (2000) sobre chegada de
requerentes de asilo em aeroportos europeus (Conselho da Europa);
h) Orientações ACNUR sobre Políticas e Procedimentos ao Lidar com Crianças
Não Acompanhadas à Procura de Asilo, 1997;
i) Comentário geral n.º 6 (2005) sobre o tratamento das crianças separadas e não
acompanhadas que se encontram fora do seu pais de origem;
j) Posição da Save the Children e do Programa Europeu das Crianças Separadas
sobre o retorno e crianças separadas, 2004.
Tendo presente a secção relativa à entrada e saída de menores do território nacional,
reconhece-se a adequação do preceituado legal à Directiva sobre os padrões e
procedimentos comuns nos Estados-membros para o retorno de nacionais de países
terceiros com estadia irregular, em particular no que se refere ao apoio material e
assistência

necessárias

à

satisfação

das

necessidades

básicas

dos

menores

desacompanhados, que aguardam uma decisão sobre a sua admissão no território
nacional ou sobre o seu afastamento, bem como à garantia de acolhimento à chegada,
como pressuposto do repatriamento para o seu país de origem ou para país terceiro que
os queira acolher.74 Entende-se que o supracitado artigo responde aos artigos 10.º e 14.º
da supra referida Directiva, respeitantes à garantia de que o menor retorna para um
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2009,
a
partir
de
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997Y0719(02):PT:HTML.
73
Consultado em 13 de Abril de 2009, a partir de http://europa.eu/scadplus/leg/pt/lvb/l33137.htm.
74
N.º 5 e 6 do art. 31.º da Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho.
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membro da sua família ou para um tutor nomeado que tenha as condições de recepção
necessárias no país terceiro, salvaguarda o acesso a cuidados de saúde, à educação e
alojamento apropriado.

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

Pág. 32 de 38

Estudo da Rede Europeia das Migrações sobre Menores Desacompanhados
6

Conclusões: boas práticas e lições a ter em conta

Em conclusão, sendo reduzido o número de menores desacompanhados a afluir a
Portugal e, de entre esses, pouquíssimos os que pedem asilo, a situação nacional é
particularmente favorável a um tratamento praticamente personalizado de cada
processo. Estas circunstâncias facilitam um acompanhamento de proximidade e
garantem a execução dos apoios legalmente previstos. Neste contexto, é possível
identificar nos procedimentos e práticas nacionais relativas à gestão do afluxo de
menores desacompanhados um número de boas práticas que interessa destacar.
Antes de mais, é exemplo de boa prática a audição, nomeadamente do ACNUR e do
CPR, no âmbito do processo de produção legislativa da actual Lei do Asilo, em 2007.
Em resultado desta audição, algumas das propostas destas organizações foram
efectivamente

incorporados

na

referida

lei.

Desse

modo

garantiu-se

uma

particularmente feliz adequação da lei às necessidades percepcionadas pelas
organizações que intervêm no terreno.
Neste âmbito, destaca-se ainda a possibilidade de regularização dos menores
desacompanhados, por via da alínea e do art. 122.º da Lei de Estrangeiros.
Na confluência da legislação e da iniciativa dos agentes que operam no terreno –
nomeadamente o SEF – nasce a boa prática que consiste de, na prática, ser permitida a
entrada no território nacional a todos os menores que apresentam pedidos de asilo.
Ao nível das práticas dos agentes no terreno, cumpre-nos destacar a prioridade e
celeridade dadas pelo SEF nos postos de fronteira à apreciação dos processos de decisão
para admissão ou recusa de entrada que envolvam menores.
Ao nível da colaboração entre o SEF e o Instituto Nacional de Medicina Legal, as
medidas utilizadas nas perícias para avaliação da idade são pouco intrusivas para os
indivíduos, efectuando-se simplesmente raios X à placa dentária e ao pulso.
A solução de reconhecimento legal do CPR como interveniente no procedimento de
asilo e responsável pelos mecanismos de apoio e integração dos candidatos, também se
afigura como uma solução inovadora em termos comparados.
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efectiva da Convenção de Dublin.
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gg) Sítio do SEF – www.sef.pt.
hh) UNHCR, Trends in Unaccompanied/ Separated Minors Seeking Asylum in

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

Pág. 36 de 38

Estudo da Rede Europeia das Migrações sobre Menores Desacompanhados
Europe, Geneva, 2000.
ii) UNHCR’s Guidelines on Applicable Criteria and Standards relating to the
Detention of Asylum-Seekers. UNHCR: February 1999. Acessível em
http://www.unhcr.org.au/pdfs/detentionguidelines.pdf.
jj) Sítio da Comissão Nacional para a Protecção de Crianças e Jovens em Risco
(CNPCJ) - http://www.cnpcjr.pt

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

Pág. 37 de 38

Estudo da Rede Europeia das Migrações sobre Menores Desacompanhados
8

Lista de acrónimos76

ACNUR – Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados
CPCJRs – Commissions to Protect Children and Youths at Risk
CPR – Conselho Português para os Refugiados
SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

76

O nosso critério para a utilização de acrónimos foi estatístico: organizações mencionadas cinco ou mais
vezes no texto foram referidas, após a primeira menção, pelo respectivo acrónimo.
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