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Sumário Executivo 

 

Este relatório aborda os Estatutos de Protecção não harmonizados concedidos a 

nacionais de países terceiros em Portugal. Para este efeito, há que distinguir entre os 

estatutos que se encontram harmonizados, com o quadro legal comunitário de Imigração 

e Asilo, nomeadamente por via da transposição para a ordem jurídica interna das 

Directivas n.ºs 2001/55/EC, do Conselho, de 20 de Julho1 e 2004/83/CE, do Conselho, 

de 29 de Abril2 e aqueles que decorrem exclusivamente da lei nacional, não cobertos 

pelas supra referidas Directivas, ora designados de “estatutos de protecção não 

harmonizada”.  

De acordo com as especificações que serviram de base à realização do presente estudo,3 

na legislação nacional foram identificados como Estatutos de Protecção harmonizados: 

 

• Protecção Internacional (Estatutos de Refugiado e Protecção Subsidiária) – 

presente na Lei n.º 27/2008, de 30 de Junho,4 (lei do Asilo), que 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, transpondo para a ordem jurídica interna as Directivas n.ºs 

                                                      
1 Relativa a normas mínimas em matéria de concessão de protecção temporária no caso de afluxo massivo 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. Directiva 
2001/55/CE, do Conselho, de 20 de Julho, consultada em 17 de Agosto de 2009, a partir de: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:212:0012:0023:PT:PDF 
 
2 Que estabelece as normas mínimas relativas às condições a preencher por nacionais de países terceiros ou apátridas 
para poderem beneficiar do estatuto de refugiado ou de pessoa que, por outros motivos, necessite de protecção 
internacional, bem como relativas ao respectivo estatuto e ao conteúdo da protecção concedida.  
 
3 Migrapol, European Migration Network, Doc. 168: Specifications for EMN Study – The different national practices 

concerning granting of non-EU harmonized protection statuses. Final version: 11th May 2009. 
 
4 Lei n.º 27/2008, de 30 de Junho, que 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, transpondo para a ordem 
jurídica interna as Directivas n.ºs 2004/83/CE, do Conselho, de 29 de Abril, e 2005/85/CE, do Conselho, de 1 de 
Dezembro. Consultado em 17 de Agosto de 2009, a partir de: 
http://www.dre.pt/pdf1s/2008/06/12400/0400304018.pdf#1 
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2004/83/CE, do Conselho, de 29 de Abril,5 e 2005/85/CE, do Conselho, de 

1 de Dezembro.6 

 

• Protecção Temporária – regulada pela Lei n.º 67/2003, de 23 de Agosto,7 que 

transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2001/55/EC, do 

Conselho, de 20 de Julho8. 

Para além dos estatutos harmonizados a nível comunitário há ainda a considerar 

os seguintes regimes nacionais de protecção (estatutos não harmonizados); 

 

• Estatuto de refugiado por actividades a favor da democracia, liberdade e direitos 

humanos - Concessão do direito de asilo com fundamento em perseguição ou 

ameaça de perseguição, em consequência da sua actividade em favor da 

democracia, da libertação social e nacional, da paz entre os povos, da liberdade e 

dos direitos da pessoa humana - n.º 1 do art.º 3 da Lei do Asilo (Lei n.º 27/2008, 

de 30 de Junho) – que alarga os pressupostos para a concessão do estatuto de 

refugiado enunciados na Directiva n.º 2004/83/CE, do Conselho, de 29 de Abril; 

 

•  Protecção subsidiária por razões humanitárias - Protecção subsidiária atribuída a 

quem não seja aplicável a concessão do direito de asilo, em razão da existência 

de sistemática violação de Direitos Humanos nos países de que são nacionais ou 

onde têm residência habitual - art.º 7, n.º 1, da Lei do Asilo (Lei n.º 27/2008, de 

30 de Junho), alargando assim o âmbito das pessoas elegíveis para efeitos de 

Protecção Subsidiária, face ao regime previsto pela Directiva n.º 2004/83/CE, do 
                                                      
5 Directiva n.º 2004/83/CE, do Conselho, de 29 de Abril, que estabelece as normas mínimas relativas às condições a 
preencher por nacionais de países terceiros ou apátridas para poderem beneficiar do estatuto de refugiado ou de 
pessoa que, por outros motivos, necessite de protecção internacional, bem como relativas ao respectivo estatuto e ao 
conteúdo da protecção concedida. Consultado em 17 de Agosto de 2009, a partir de: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:304:0012:0023:PT:PDF 
 
6 Directiva n.º 2005/85/CE, do Conselho, de 1 de Dezembro, relativa a normas mínimas aplicáveis ao procedimento 
de concessão e perda de estatuto de refugiado. Consultada em 17 de Agosto de 2009, a partir de: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005L0085:20060102:PT:PDF 
  
7 Consultada em 17 de Agosto de 2009, a partir de: 
http://www.cidadevirtual.pt/cpr/lei67_2003.html 
 
8 Directiva 2001/55/CE, do Conselho, de 20 de Julho, as e suportarem as consequências decorrentes desse 
acolhimento. Consultado em 17 de Agosto de 2009, a partir de: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:212:0012:0023:PT:PDF 
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Conselho, de 29 de Abril. Para além deste estatuto cabe referir que, o conceito 

de “ofensa grave”, é concretizado na lei nacional como de “ameaça grave contra 

a vida ou integridade física do requerente” (art.º 7º, n.º 2, al. c) da lei de asilo), 

alargando o âmbito da mera “ameaça individual grave”, como é definido pelo 

art.º 15 da Directiva 2004/83/CE; 

 

• Concessão de Autorizações de Residência com dispensa de visto de residência 

em situações especiais, ou ao abrigo do regime excepcional, por razões índole 

humanitária acedem ao estatuto de residente em Portugal, nos termos, 

respectivamente, dos art.º 122 e 123 da Lei de Estrangeiros (Lei n.º 23/2007, de 

4 de Julho); 

 

• Visto de estada temporária, emitido a favor de estrangeiros carecidos de 

tratamento hospitalar, nos termos do art. 54, nº1, al. s a) e g) também da Lei da 

Estrangeiros. 

 

Em termos gerais, e no que se refere aos Estatutos de Protecção Harmonizados – 

Estatuto de Refugiado, Protecção Temporária e Protecção Subsidiária – verifica-se que 

no regime jurídico nacional são aplicadas normas mais favoráveis que as regras 

mínimas estabelecidas pelas Directivas n.ºs 2001/55/EC, do Conselho, de 20 de Julho9 e 

2004/83/CE, do Conselho, de 29 de Abril. Exemplos disso são: o alargamento das 

condições de elegibilidade para acesso aos estatutos em questão e a concessão, aos 

beneficiários dos estatutos de protecção subsidiária e de refugiado de Autorizações de 

Residência com período de validade superior aos mínimos definidos pelas Directivas 

comunitárias.  

 

 

                                                      
9 Directiva 2001/55/CE, do Conselho, de 20 de Julho, relativa a normas mínimas em matéria de concessão de 
protecção subsidiárias no caso de afluxo massivo 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 17 de Agosto de 2009, a partir de: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:212:0012:0023:PT:PDF 
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Importa referir que, neste âmbito, a legislação portuguesa de imigração e asilo dedica 

especial atenção à tutela dos direitos fundamentais dos indivíduos, face a situações de 

risco ou falta de protecção nos países de origem, especialmente por razões humanitárias. 

Tais especificidades da lei nacional enquadram-se na definição de Protecção10 para 

efeitos do presente estudo, devendo ser neste âmbito considerados como Estatutos de 

Protecção Não Harmonizados.   

Ao longo do estudo são definidos os estatutos de protecção não harmonizados, o regime 

jurídico que os enquadra, bem como as suas condições de acesso. É feita uma distinção 

entre os estatutos de protecção em sede de asilo (acesso ao estatuto de refugiado e de 

protecção subsidiária) e no âmbito da imigração (concessão de Autorização de 

Residência em situações especiais e de Visto Estada Temporária).  

São ainda enumerados os direitos associados a cada um dos estatutos de protecção não 

harmonizados, no que se refere ao tempo de residência no país, obrigações para 

renovação dos títulos de residência, acesso à residência permanente, assistência médica 

e benefícios sociais, educação e acesso ao mercado de trabalho, direito ao 

reagrupamento familiar e, por último, o acesso à nacionalidade portuguesa.  

Na secção dedicada à abordagem estatística, apresentam-se alguns dados de carácter 

geral. Porém, a impossibilidade de desagregação de dados por motivo de concessão dos 

estatutos em apreço, obsta a uma análise mais detalhada. 

Por último, o presente estudo reporta as opiniões relativas à concessão de estatutos de 

protecção não harmonizados, em particular de representantes de instituições que 

trabalham directamente em matéria de Imigração e Asilo, nomeadamente o Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras (SEF)11 a quem cabe concretizar estas políticas e aplicar a 

legislação de imigração e asilo, o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo 

Intercultural (ACIDI), o Conselho Português para os Refugiados (CPR), parceiro 

estratégico do Estado português no acolhimento de requerentes de asilo e no auxílio à 

                                                      
10 Glossário de Termos sobre Refugiados. Consultado em 5 de Agosto, a partir de: 
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?docid=42ce7d444 
 
11 Consultado em 15 de Agosto de 2009, a partir de: 
http://www.sef.pt/portal/v10/PT/aspx/page.aspx  



 
ESTATUTOS DE PROTECÇÃO 

 
 
 

 

 
 

7 

integração dos refugiados,12 e o Ponto Focal Nacional da Rede RAXEN13 da Agência 

para os Direitos Fundamentais.14 

                                                      
12 Consultado em 15 de Agosto de 2009, a partir de: 
http://www.cpr.pt/ 
  
13 O Ponto Focal Nacional Rede da RAXEN (European Racism and Xenophobia Network) é, desde 2001, a 
Númena – Centro de Investigação em Ciências Sociais e Humanas. Consultado em 15 de Agosto de 2009, a partir de: 
http://www.numena.org.pt/ 
  
14 Consultado em 15 de Agosto de 2009, a partir de: 
http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/home/home_en.htm  
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1. Introdução: propósito e metodologia seguida 

 

O objectivo do presente estudo é a identificação e análise dos Estatutos nacionais de 

Protecção Não Harmonizados com a legislação comunitária. Para tal, consideram-se 

Estatutos de Protecção Não Harmonizados aqueles que extravasam ou complementam 

os regimes legais de protecção consagrados nas Directivas n.ºs 2001/55/EC, do 

Conselho, de 20 de Julho e 2004/83/CE, do Conselho, de 29 de Abril. 

Os Estatutos de Protecção concedidos em Portugal assentam num acervo de 

instrumentos jurídicos internacionais, de entre os quais sobressaem, nomeadamente a 

Convenção de Genebra de 28 de Julho de 1951, relativa ao Estatuto do Refugiado15; 

comunitários relevam os Acordos Europeus relativos à Supressão de Vistos para os 

Refugiados de 1959;16 e nacional – de onde importa destacar a Constituição da 

República Portuguesa,17 a Lei do Asilo e a Lei de Estrangeiros.  

Para efeitos de identificação e selecção de informação, recorreu-se à legislação nacional 

pertinente, bem como a diversas Directivas Europeias que estabelecem normas mínimas 

para harmonização de Estatutos de Protecção.  

As fontes são citadas ao longo do estudo e encontram-se elencadas no Anexo III do 

presente estudo. Não foram identificados estudos nacionais sobre esta temática.    

Para efeitos de recolha de opinião sobre a implementação prática dos procedimentos 

relativos à concessão de estatutos nacionais de protecção, para além dos conhecimentos 

específicos da equipa do Ponto de Contacto Nacional (PCN) da Rede Europeia das 

Migrações (REM), recorreu-se a entrevistas a técnicos do CPR e a juristas que 

trabalham sobre matérias de imigração em Portugal. 

                                                      
15 Convenção de Genebra de 28 de Julho de 1951, relativa ao Estatuto do Refugiado, aprovada para adesão pelo 
Decreto-lei N. 43201, de 1 de Outubro 1969 (Diário do Governo, I Série, Nº. 229 de 1 de Outubro de 1960).  
Consultado em 17 de Agosto de 2009, a partir de: 
http://www.cidadevirtual.pt/cpr/asilo1/conv_0.html  
 
16 Acordo Europeu relativo à Supressão de Vistos para os Refugiados, aprovado para ratificação pelo Decreto N. 
75/81 de 16 de Junho (Diário da República N. 136, I Série, de 16 de Junho de 1981). Consultado em 17 de Agosto de 
2009, a partir de: 
http://www.cidadevirtual.pt/cpr/asilo1/75_81.html  
 
17 Consultado em 17 de Agosto de 2009, a partir de: 
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx 



 
ESTATUTOS DE PROTECÇÃO 

 
 
 

 

 
 

9 

Não se registaram dificuldades dignas de nota na elaboração deste estudo, tendo sido 

possível abordar todos os aspectos previstos nas especificações, sem prejuízo da 

abordagem estatística, atento o reduzido número de beneficiários de asilo e de protecção 

subsidiária em Portugal, bem como a dificuldade na obtenção de dados circunstanciados 

sobre os regimes em causa, desagregados por motivo de concessão.  

O presente estudo foi elaborado no âmbito dos trabalhos da Rede Europeia das 

Migrações,18 cujo ponto de contacto nacional é assegurado pelo SEF e coordenado pelo 

Dr. João Ataíde, contando com participação de Ana Cristina Barateiro, Maria José 

Torres, Maria Alexandra Bento e Pedro Dias. Participaram na redacção Edite Rosário e 

Tiago Santos – investigadores da Númena – Centro de Investigação em Ciências Sociais 

e Humanas.19 

 

                                                      
18 Consultado em 17 de Abril de 2009, a partir de: 
http://emn.sarenet.es/html/index.html.  
 
19 Consultado em 17 de Abril de 2009, a partir de: 
http://www.numena.org.pt/.  
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2. Estatutos de Protecção em Portugal  

 

Para além dos estatutos de protecção consignados pelas Directivas n.ºs 2001/55/EC, do 

Conselho, de 20 de Julho20 e 2004/83/CE, do Conselho, de 29 de Abril, em Portugal 

existem outros regimes legais, que extravasam o âmbito daquelas, ora designados de 

“estatutos de protecção não harmonizada”, tal como definido para efeitos do presente 

estudo. 

 

 

2.1. Estatutos de protecção harmonizados com as Directivas do Conselho n.ºs 

2001/55/EC e 2004/83/EC  

 

 

2.1.1. Protecção Internacional (Estatutos de Protecção Subsidiária e de Refugiado) 

 

A Lei de Asilo (Lei n.º 27/2008, de 30 de Junho) 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, transpondo para a ordem 

jurídica interna as Directivas n.ºs 2004/83/CE, do Conselho, de 29 de Abril, e 

2005/85/CE, do Conselho, de 1 de Dezembro.  

De assinalar, o âmbito mais generoso da legislação portuguesa face às normas mínimas 

estabelecidas pela Directiva 2004/83/CE, do Conselho, de 29 de Abril relativamente ao 

período de vigência da Autorização de Residência (AR) concedida aos beneficiários do 

estatuto de refugiado e de protecção subsidiária. Concretizando, a Directiva prevê a 

emissão a favor do refugiado de uma AR de, pelo menos, três anos e aos beneficiários 

do estatuto de protecção subsidiária de uma AR de um ano, no mínimo, enquanto que a 

legislação nacional prevê a concessão de AR pelo período inicial de cinco e dois anos, 

respectivamente. 
                                                      
20 Directiva 2001/55/CE, do Conselho, de 20 de Julho, relativa a normas mínimas em matéria de concessão de 
protecção subsidiárias no caso de afluxo massivo 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 17 de Agosto de 2009, a partir de: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:212:0012:0023:PT:PDF 
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2.1.2. Protecção Temporária 

 

A Lei n.º 67/2003, de 23 de Agosto regula o regime de concessão de protecção 

temporária no caso de afluxo massivo de pessoas deslocadas, impossibilitadas de 

regressar em curto prazo ao seu país de origem. Esta lei transpõe na ordem jurídica 

interna a Directiva n.º 2001/55/EC, do Conselho, de 20 de Julho.  

As normas relativas à protecção temporária têm, na legislação nacional, uma orientação 

idêntica àquela proposta na supra referida Directiva, nomeadamente no que se prende 

com a concessão, aplicação e duração, obrigações de Portugal para com os beneficiários 

do referido estatuto (nomeadamente no que se refere às condições de permanência, 

acesso a alojamento, saúde, educação, trabalho e reagrupamento familiar), acesso ao 

processo de asilo no contexto da protecção temporária, regresso e medidas subsequentes 

ao termo do estatuto de protecção em causa e modalidades de exclusão deste estatuto.  

 

 

2.2. Estatutos nacionais  

 

Para além do regime legal decorrente da transposição das Directivas n.ºs 2001/55/EC, 

do Conselho, de 20 de Julho e 2004/83/CE, do Conselho, de 29 de Abril, para a ordem 

jurídica interna, em Portugal poderão qualificar-se como estatutos de protecção não 

harmonizados: 

 

 

2.2.1. Estatuto de Refugiado por actividades a favor da democracia, liberdade e 

direitos humanos 

 

No âmbito do reconhecimento do direito de asilo, a lei nacional alarga as condições de 

elegibilidade para acesso a este estatuto, permitindo a concessão do estatuto de 

refugiado a cidadãos estrangeiros e apátridas perseguidos ou gravemente ameaçados de 

perseguição, em consequência da sua actividade em favor da democracia, da libertação 

social e nacional, da paz entre os povos, da liberdade e dos direitos da pessoa humana. 
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Este direito, previsto no n.º 1 do art.º 3 da Lei n.º 27/2008 de 30 de Junho, resulta do 

enunciado previsto na Constituição da República Portuguesa (n.º 8 do art.º 33). 

Desta forma, a ordem jurídica nacional estatui um regime legal mais favorável à 

determinação de pessoas elegíveis para beneficiar do estatuto de refugiado, do que o 

regime definido na Directiva 2004/83/CE, do Conselho, de 29 de Abril.21 

 

 

2.2.2. Protecção Subsidiária por razões humanitárias  

 

Alargando as condições de elegibilidade para a concessão de Protecção Subsidiária, tal 

como definida na 2004/83/CE, do Conselho, de 29 de Abril, a lei de asilo prevê a 

atribuição, a cidadãos estrangeiros e apátridas, de Autorização de Residência por razões 

humanitárias, atendendo a situações de grave insegurança, decorrente de conflitos 

armados ou sistemática violação dos Direitos Humanos, que obstem ao regresso aos 

países de que são nacionais ou têm residência habitual (n.º 1 do art.º 7 da Lei do Asilo).  

Neste contexto, também não dever deixar de referir-se o substancial alargamento do 

conceito de “ofensa grave”, cuja densificação na lei nacional se concretiza através de 

“ameaça grave contra a vida ou integridade física do requerente” (art.º 7º, n.º 2, al. c) da 

lei de asilo), em vez da mera “ameaça individual grave”, tal como é enunciado no art.º 

15 da Directiva 2004/83/CE. 

Também neste caso, a lei portuguesa estabelece condições mais favoráveis 

relativamente às pessoas elegíveis para protecção subsidiária, do que o regime definido 

na Directiva 2004/83/CE, do Conselho, de 29 de Abril.22 

 

 

                                                      
21 O art.º 3 da Directiva n.º 2004/83/CE, do Conselho, de 29 de Abril, prevê a aplicação, por parte dos Estados-
Membros, de normas mais favoráveis relativas à determinação das pessoas que preenchem as condições para 
beneficiar do estatuto de refugiado ou que sejam elegíveis para protecção subsidiária, bem como à determinação do 
conteúdo da protecção desde que compatíveis com a referida Directiva. 
 
22 O art.º 3 da Directiva n.º 2004/83/CE, do Conselho, de 29 de Abril, prevê a aplicação, por parte dos Estados-
Membros, de normas mais favoráveis relativas à determinação das pessoas que preenchem as condições para 
beneficiar do estatuto de refugiado ou que sejam elegíveis para protecção subsidiária, bem como à determinação do 
conteúdo da protecção desde que compatíveis com a referida Directiva.  
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2.2.3. Autorização de Residência e Visto de Estada Temporária em situações especiais 

 

No âmbito da Lei de Estrangeiros (Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho), na perspectiva do 

presente estudo, há a referir a concessão de Autorização de Residência e a emissão do 

Visto de Estada Temporária em determinadas situações especiais, tipificadas na lei, 

respectivamente nos artigos 122º, nº 1 al. f), g), n) e o), art. 123º, nº1 al. b) e 54º, nº1 al. 

a) e g) da supra referida Lei.  

A título excepcional a concessão do estatuto de residente pode ocorrer com dispensa do 

visto de residência, em determinadas situações visando a salvaguarda de interesses 

relevantes na área da protecção humanitária. Para efeitos que ora relevam, pode ser 

concedida AR com dispensa de visto de residência a nacionais de países terceiros ou 

apátridas nas seguintes situações23 elencadas no art.º 122: 

 

- Tenham deixado de beneficiar do direito de Asilo em Portugal em virtude de terem 

cessado as razões com base nas quais obtiveram a referida protecção [art. 122º, al. f)]; 

 

- Sofram de uma doença que requeira assistência médica prolongada em Portugal que 

obste ao retorno ao seu país, a fim de evitar risco para a saúde do próprio [art. 122º, al. g)]; 

 

- Sejam ou tenham sido vítimas de infracção penal ou contra-ordenacional grave ou 

muito grave referente à relação de trabalho e que se traduza em condições de 

desprotecção social, de exploração salarial e de horário, de que existam indícios 

comprovados pela Inspecção-Geral do Trabalho, desde que tenham denunciado as 

infracções às entidades competentes e com elas colaborem [art. 122º, al. n)]; 

                                                      
23 A Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho, enumera ainda outras situações em que os cidadãos estrangeiros se encontram 
dispensados de visto de residência para obtenção de autorização de residência [n.º 1 do art. º 122.º, da alínea a) a q)], 
entre os quais se incluem, a título exemplificativo, os menores nascidos em Portugal, que aqui tenham permanecido e 
se encontrem a frequentar a educação pré-escolar ou o ensino básico, secundário ou profissional; os maiores, nascidos 
em território nacional, que daqui não se tenham ausentado ou que aqui tenham permanecido desde idade inferior a 10 
anos, filhos de titulares de autorização de residência que tenham atingido a maioridade e tenham permanecido 
habitualmente em território nacional desde os 10 anos de idade. Consultado em 20 de Agosto de 2009, a partir de: 
http://www.sef.pt/documentos/56/NOVA%20LEI%20ESTRANGEIROS.pdf. 
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- Tenham beneficiado de AR (art.º 109) no âmbito do regime legal de protecção às 

vítimas de infracções penais ligadas ao tráfico de pessoas ou ao auxílio à imigração 

ilegal [art. 122º, al. o)]. 

 

Desta forma os beneficiários acedem de pleno direito ao estatuto de estrangeiro 

residente em Portugal. Assim, os seus titulares beneficiam, designadamente do direito 

ao exercício de uma actividade profissional subordinada ou independente, à educação e 

ensino, à orientação, formação profissionais, à saúde e ao direito aos tribunais. De igual 

forma, é ainda garantida a aplicação das disposições que assegurem a igualdade de 

tratamento dos cidadãos estrangeiros, nomeadamente em nas matérias de segurança 

social, benefícios fiscais, filiação sindical, reconhecimento de diplomas, certificados e 

outros títulos profissionais ou do acesso a bens e serviços à disposição do público, bem 

como à aplicação de disposições que lhes concedam direitos especiais (art.º 83 da Lei de 

Estrangeiros).  

Por outro lado, para situações não abrangidas pelo regime legal supra enunciado 

(previstas no art. 122º) a lei de estrangeiros prevê ainda um regime extraordinário de 

concessão de AR. A título excepcional, por iniciativa do Ministro da Administração 

Interna ou mediante proposta do Director Nacional do Serviço de Estrangeiros e 

Fronteiras (SEF) pode ser concedida autorização de residência a cidadãos estrangeiros 

que não preencham os requisitos exigidos na lei geral. Este estatuto pode ser concedido 

com fundamento em razões de interesse nacional, de interesse público ou humanitárias, 

sendo este último o que releva para efeitos do presente estudo. 

Finalmente e para os efeitos que ora relevam, o Visto de Estada Temporária é um visto 

consular de longa duração que pode ser emitido a favor de nacionais de países terceiros 

que careçam de tratamento médico em estabelecimentos de saúde oficiais e seus 

familiares, a título de acompanhantes (art. 54º, nº 1, al. a) e g)).  

Embora se trate de um estatuto de curta duração, poderá ainda referir-se no presente 

contexto a emissão de visto especial (art. 68º da Lei de Estrangeiros) para fins entrada e 

permanência temporária no País a cidadãos que não reúnam os requisitos legais 

exigidos para o efeito. Este visto poderá ser concedido nos Postos de Fronteira por 
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razões humanitárias ou de interesse nacional, sendo válido apenas para território 

nacional. Face às suas características, este regime tem uma natureza instrumental 

relativamente a um eventual o acesso a algum dos estatutos de protecção previstos na lei 

nacional. 

 

 

2.3. Condições gerais para concessão de Estatutos de Protecção   

 
 
2.3.1. Estatuto de Refugiado por actividades a favor da democracia, liberdade e 

direitos da pessoa humana 

 

Para além das condições previstas na Directiva 2004/83/CE, do Conselho, de 29 de 

Abril, a Lei do Asilo permite o acesso ao estatuto de refugiado a por parte dos cidadãos 

estrangeiros e apátridas perseguidos ou gravemente ameaçados de perseguição, em 

consequência da sua actividade em favor da democracia, da libertação social e nacional, 

da paz entre os povos, da liberdade e dos direitos da pessoa humana. Trata-se de uma 

especificidade da lei nacional, consagrada pela Constituição da República Portuguesa.  

O pedido do asilo e sequente tomada de decisão seguem, na íntegra, o procedimento 

legalmente enunciado pela lei nacional, não havendo portanto especificações a referir 

neste particular.  

 

 

2.3.2. Protecção Subsidiária por razões humanitárias  

 

De acordo com a legislação nacional, a violação de Direitos Humanos nos países de 

nacionalidade dos requerentes constitui fundamento para concessão do estatuto de 

protecção subsidiária. A concessão deste estatuto subsidiário, a estrangeiros e apátridas 

que não reúnam condições para a concessão de direito de asilo, pelo supra referido 

fundamento, reforça a tutela dos requerentes e alarga o âmbito do regime legal previsto 

na Directiva 2004/83/CE, do Conselho, de 29 de Abril, nas quais não se encontra 

consignado.  
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A aferição das condições para aceder à protecção subsidiária aproveita as regras 

adoptadas no âmbito daquela Directiva, bem assim como os motivos de exclusão e 

recusa referenciados naquela Directiva Europeia.  

A decisão sobre o pedido de protecção é da competência do Ministro da Administração 

Interna (art.º 29º), susceptível de impugnação judicial perante os tribunais 

administrativos, no prazo de quinze dias, com efeito suspensivo. A decisão judicial é 

proferida no prazo de quinze dias (art. 30º).  

Note-se ainda que os regimes de protecção previstos na Lei de Asilo, não obstam ao 

recurso às demais figuras de protecção previstas na Lei de Estrangeiros, tal como 

enunciado no presente estudo24.  

Deve ainda dizer-se que a lei nacional precedeu a um substancial alargamento do 

conceito de “ofensa grave”, subjacente à concessão do estatuto de protecção subsidiária. 

De facto, a lei de asilo qualifica como “ofensa grave”, a “ameaça grave contra a vida ou 

integridade física do requerente” (art.º 7º, n.º 2, al. c) da lei de asilo), ao invés de exigir 

a concreta “ameaça individual grave”, tal como previsto no art.º 15 da Directiva 

2004/83/CE.   

 

 

2.3.3. Autorização de Residência e Visto de Estada Temporária em situações especiais 

 

No domínio dos estatutos de longa duração, para os efeitos que ora relevam, a Lei de 

Imigração portuguesa permite a concessão de Autorização de Residência25, com 

dispensa de visto, em situações especiais, nomeadamente nos casos de pessoas que 

tenham deixado de beneficiar do direito de asilo; que sofram de uma doença que 

                                                      
24 Por outro lado, a emergência de novos elementos de prova para acesso ao direito à protecção internacional e após 
uma decisão de recusa, é permitida a apresentação de um pedido subsequente. Caso a apreciação deste novo pedido 
conclua pela sua inadmissibilidade, o requerente é notificado dos motivos da decisão, bem como da possibilidade de 
impugnação judicial, perante os tribunais administrativos, nos termos gerais e com efeito meramente devolutivo. 
Quando o requerente se encontre em território nacional, é notificado da decisão de recusa e de que deve abandonar o 
país no prazo de 20 dias, ficando sujeito ao regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de 
estrangeiros do território nacional após o termo do referido prazo. 
 
25 AR válida pelo período de um ano e renovável por períodos sucessivos de dois anos. (Art.º 75 da Lei n.º 23/2007, 
de 4 de Julho). Consultado em 20 de Agosto, a partir de: 
http://www.sef.pt/documentos/56/NOVA%20LEI%20ESTRANGEIROS.pdf. 
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requeira assistência médica prolongada; que sejam vítimas de infracções referentes à 

relação de trabalho; que tenham beneficiado de AR ao abrigo do artigo que a concede a 

vítimas de tráfico humano (art.º 122)26; e ainda por razões humanitárias, quando se 

verifiquem situações extraordinárias que não sejam aplicáveis as disposições previstas 

na lei que regula o direito de asilo (art.º 123).  

Para beneficiar deste estatuto, os nacionais de países terceiros ou apátridas nas situações 

acima enunciadas, deverão preencher determinados requisitos, nomeadamente: 

inexistência de qualquer facto que, se fosse conhecido pelas autoridades competentes, 

devesse obstar à concessão do visto; ausência de condenação por crime que em Portugal 

seja punível com pena privativa de liberdade de duração superior a um ano; ausência de 

indicação no Sistema de Informação Schengen e no Sistema Integrado de Informações 

do SEF para efeitos de não admissão.  

Sem prejuízo da responsabilidade criminal ou do disposto em convenção internacional 

que vincule Portugal, o eventual afastamento de nacionais de países terceiros 

beneficiários de AR faz-se exclusivamente por via judicial (medida autónoma de 

expulsão judicial), tendo por fundamento o atentado contra a segurança nacional ou 

ordem pública; actividades que constituam ameaça aos interesses ou dignidade do 

Estado português ou dos seus cidadãos; interferência abusiva no exercício de direitos de 

participação política reservados aos cidadãos nacionais; prática de actos que, caso 

fossem conhecidos pelas autoridades portuguesas, não teriam permitido a entrada do 

cidadão estrangeiro no país; sérias razões para crer que foram cometidos actos 

criminosos graves ou que tencionam cometer actos dessa natureza, designadamente no 

território da União Europeia (art. 134º).  

A decisão de expulsão pode ser impugnada judicialmente e o recurso não tem efeitos 

suspensivos. O estrangeiro expulso terá a entrada em Portugal vedada por período não 

inferior a cinco anos (art. º 144 da Lei de Estrangeiros). 

                                                      
26 O art.º 122 da Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho, prevê uma série de outras situações em que os estrangeiros estão 
dispensados de visto de residência para obtenção de autorização de residência, não relevantes para efeitos da 
abordagem dos estatutos de protecção não harmonizados. 
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Por outro lado, são insusceptíveis de expulsão do país os cidadãos estrangeiros que 

tenham nascido em território português e aqui residam; tenham efectivamente a seu 

cargo filhos menores de nacionalidade portuguesa a residir em Portugal; tenham filhos 

menores, nacionais de Estado terceiro, residentes em território português, sobre os quais 

exerçam efectivamente o poder paternal e a quem assegurem o sustento e a educação; 

assim como a todos aqueles que se encontrem em Portugal desde idade inferior a 10 

anos e aqui residam (art.º 135).  

Para os efeitos que oram relevam, o visto consular de Estada Temporária é emitido a 

favor de nacionais de países terceiros que careçam de tratamento médico em 

estabelecimentos de saúde oficiais, oficialmente reconhecidos, bem como, aos 

familiares dos doentes que lhe prestam assistência e acompanham no decurso do 

tratamento médico em Portugal. (art. 54º, nº 1, al. a) e g) da Lei de Estrangeiros). A 

validade territorial deste visto é limitada a Portugal por um período de três meses, 

prorrogável quando assim se justifique, até um ano e prorrogável por igual período. 

Os beneficiários deste visto estão sujeitos à legislação de estrangeiros, nos termos 

gerais; designadamente no que se prende com o regime de afastamento de estrangeiros 

em situação irregular, caso a validade do visto expire sem prorrogação ou inexistência 

de outra figura legal de suprimento da situação de irregularidade em Território 

Nacional. 
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3. Procedimentos e direitos 

 

 
3.1. Procedimentos para concessão de estatutos de protecção 

 

 

3.1.1. Estatuto de Refugiado por actividades a favor da democracia, liberdade e 

direitos humanos e Protecção Subsidiária por razões humanitárias   

 

O alargamento27 do âmbito de aplicação da concessão do asilo e de protecção 

subsidiária (nos termos já mencionados), não teve implicações substantivas quanto aos 

procedimentos ou direitos, definidos pelo regime comum. 

O procedimento de asilo compreende duas fases: a da admissibilidade do pedido de 

asilo (art.º 10 ao art.º 26 da Lei de Asilo) e da decisão sobre concessão do mesmo (art.º 

28 ao art.º 31). A fase de admissibilidade do pedido consiste numa apreciação liminar 

do pedido de asilo nos seus fundamentos, dirigida à tomada de uma decisão célere 

acerca da sua admissão ou recusa. A lei nacional protege os requerentes e membros da 

família que o acompanham, obstando ao conhecimento de qualquer procedimento 

administrativo ou processo criminal por entrada irregular no território nacional 

instaurado contra o requerente ou familiares que o acompanhem (art.º 12 da Lei de 

Asilo). 

A decisão sobre a admissibilidade do pedido de asilo é da competência do Director 

Nacional do SEF. O pedido considera-se admitido em caso de ausência de decisão no 

período previsto (art.º 20). A decisão é notificada ao requerente no prazo de 48 horas, e, 

em caso de inadmissibilidade deverá incluir a menção de que o requerente deve 

abandonar o país no prazo de 20 dias, sob pena de expulsão imediata uma vez esgotado 

esse prazo. Caso o requerente não cumpra, o SEF deve instalar processo com vista à 

expulsão imediata nos termos previstos no regime jurídico de entrada, permanência e 
                                                      
27 Através da lei de asilo que transpôs a Directiva 2004/83/CE, do Conselho, de 29 de Abril, que estabelece normas 
mínimas relativas às condições a preencher por nacionais de países terceiros ou apátridas para poderem beneficiar do 
estatuto de refugiado, ou de pessoa que, por outros motivos, necessite de protecção internacional, bem como relativas 
ao respectivo estatuto e conteúdo da protecção concedida.  
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afastamento de estrangeiros do território nacional (art.º 21). A decisão é susceptível de 

impugnação judicial perante os tribunais administrativos, com efeito suspensivo. A 

decisão judicial é proferida no prazo de oito dias.  

Caso o pedido de asilo seja admitido, segue-se a instrução do procedimento. Para o 

efeito os requerentes beneficiam de uma AR provisória, válida pelo período de quatro 

meses, renovável por períodos iguais até decisão final. O processo é instruído pelo SEF, 

no prazo de 60 dias, prorrogável por iguais períodos, até ao limite de 180 dias (art.º 28). 

O requerente é notificado da proposta de concessão ou recusa de asilo, podendo 

pronunciar-se sobre esta última no prazo de cinco dias. A decisão é susceptível de 

impugnação judicial perante os tribunais administrativos, com efeito suspensivo. A 

decisão judicial é proferida no prazo de 15 dias. A recusa de asilo permite ao requerente 

permanecer transitoriamente em Portugal, por período não superior 30 dias. Findo esse 

lapso de tempo, o requerente fica sujeito ao regime geral de estrangeiros (art.º 31).  

Os beneficiários do estatuto de refugiado e da protecção subsidiária gozam dos direitos 

e estão sujeitos aos mesmos deveres que qualquer estrangeiro residente em Portugal, na 

condição de que não contrariem o disposto na Lei n.º 27/2008, de 30 de Junho, cabendo-

lhes, nomeadamente, a obrigação de cumprir as leis e os regulamentos, bem como as 

providências destinadas à manutenção da ordem pública (art.º 65). A lei de asilo define 

nomeadamente as condições materiais de acolhimento e cuidados de saúde, assim como 

garantias administrativas e jurisdicionais aplicáveis aos beneficiários do Estatuto de 

Refugiado e de Protecção de Subsidiária. 

 

 

3.1.2. Autorização de Residência e Visto de Estada Temporária em situações especiais  

 

A Autorização de Residência e Visto de Estada Temporária em situações especiais 

encontram-se definidos na Lei de Estrangeiros (Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho).   

A AR em situações especiais tem por destinatários nacionais de países terceiros que não 

reúnam as condições de acesso ao estatuto de residente exigidas pelo regime geral de 

Imigração português, nomeadamente quando não possuam o necessário visto de 
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residência emitido por uma entidade consular portuguesa no estrangeiro. Embora sem 

aquele requisito essencial, o legislador entendeu que subsistiam razões ponderosas, 

nomeadamente de ordem humanitária, para acesso ao estatuto de residente28 - artigos 

122º e 123º da Lei de Estrangeiros.  

Uma vez atribuídos os estatutos em causa, os beneficiários passam a deter direitos e 

deveres inerentes a qualquer cidadão estrangeiro residente em Portugal. Neste contexto 

deve sublinhar-se, a título exemplificativo, os direitos de acesso à educação e ensino, 

actividade profissional (subordinada ou independente), orientação e formação, 

profissionais, à saúde, ao direito e aos tribunais. Garantida está, de igual forma, a 

aplicação das disposições que asseguram a igualdade de tratamento dos cidadãos 

estrangeiros, nomeadamente em matéria de segurança social, benefícios fiscais, filiação 

sindical, reconhecimento de diplomas, certificados e outros títulos profissionais ou de 

acesso a bens e serviços à disposição do público, bem como a aplicação de disposições 

que lhes concedam direitos especiais.29 Estes direitos especiais serão abordados na 

secção seguinte.  

Para obtenção de AR com dispensa de visto de residência nos termos supra enunciados, 

os requerentes devem reunir, condições de alojamento, meios de subsistência, 

certificado de registo criminal do país de origem e passaporte válido. Devem ainda 

requerer consulta do registo criminal português pelo SEF (art. 61, nº 1 do Decreto 

Regulamentar 84/2007 de 5 de Novembro).  

No caso dos requerentes que deixaram de beneficiar do direito de asilo em Portugal, é 

dispensada a apresentação de passaporte e certificado de registo criminal do país de 

origem (art. 61º, nº 7). Para os requerentes que sofram de doença que requeira 

assistência médica prolongada é exigido o adequado atestado médico por parte do 

respectivo estabelecimento de saúde (art. 61º, nº 8). Para os requerentes vítimas de 

infracção penal ou contra-ordenacional na área do trabalho é necessário o respectivo 

                                                      
28 Para além do presente âmbito, a lei prevê ainda outras situações especiais ao abrigo das quais pode ser concedida 
AR temporária com dispensa de visto de residência (art.º 122). 
 
29 Provedor de Justiça (2008) Relatórios Sociais: Imigração, Direitos das Mulheres; Infância e Juventude; Protecção 

da Saúde; Sistema Penitenciário. Lisboa: Provedoria de Justiça. Consultado em 21 de Agosto de 2009, a partir de: 
http://www.provedor-jus.pt/restrito/pub_ficheiros/RelatoriosSociais2008.pdf  
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auto de denúncia, confirmação da colaboração com a investigação por parte da 

Autoridade para as Condições de Trabalho ou autoridade judiciária competente (art. 

61º,nº 14). Finalmente no caso de vítimas de tráfico de pessoas ou auxílio à imigração 

ilegal, torna-se necessário a junção de declaração da autoridade judicial declarando a 

cessação da necessidade de colaboração ou certidão da sentença judicial (art. 61º, nº15).     

No que se prende com o regime excepcional de acesso ao estatuto de residente por 

razões humanitárias (art. 123º da Lei de Estrangeiros) não enquadráveis no regime legal 

acima enunciado,30 para além dos requisitos de ordem geral já referidos, o requerente 

deverá apresentar comprovativo da situação de excepcionalidade que ateste o carácter 

humanitário do pedido (art. 62º do Decreto Regulamentar 84/2007 de 5 Novembro).   

O visto consular de Estada Temporária para tratamento médico em Portugal, implica a 

entrega de relatório médico e comprovativo do estabelecimento de saúde oficial, ou 

oficialmente reconhecidos de que o requerente tem assegurado o internamento ou o 

tratamento ambulatório. Para efeitos de vistos para acompanhamento familiar dos 

doentes é considerado o cônjuge, a pessoa com que vive em união de facto, os 

ascendentes, os filhos ou pessoa com outro vínculo de parentesco. No caso de menores 

ou incapazes, na falta de familiar, o visto pode ser emitido à pessoa a cargo de quem 

estejam ou a familiares desta (art. 18º, nº 1 e 4 do Decreto regulamentar 84/2007 de 5 de 

Novembro). Nestes casos o pedido de visto deve ainda ser acompanhado de 

comprovativo dos laços de parentesco, que justificam o acompanhamento (art. 18, nº2 

do supra referido Dec. Reg.). 

Para além destes requisitos específicos a concessão deste visto, implica a reunião dos 

requisitos gerais de emissão dos vistos consulares de longa duração. 

Excepcionalmente e para os efeitos que ora relevam, pode ser concedido nos postos de 

fronteira externa nacionais um visto especial (art.º 69 da lei de estrangeiros). Este visto 

pode ser concedido por razões humanitárias ou de interesse nacional, reconhecidas por 

despacho do MAI, para entrada e permanência temporária de cidadãos estrangeiros que 

não reúnam os requisitos legalmente exigíveis para a sua admissão em território 

                                                      
30 Art.º 122º da Lei de Estrangeiros. 
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português. Aos titulares de Visto Especial que desejem permanecer no país por período 

superior ao inicialmente autorizado, pode ser prorrogada a permanência até 60 dias e, se 

estiver pendente um pedido de autorização de residência ou em casos devidamente 

fundamentados, para além deste limite. (art.º 72). 

 

 

3.2. Direitos associados aos estatutos de protecção 

 
 
3.2.1. Estatuto de Refugiado por actividades a favor da democracia, liberdade e 

direitos humanos e Protecção Subsidiária por razões humanitárias 

 

a) Duração da permanência 

Aos beneficiários do estatuto de refugiado e de protecção subsidiária é concedida, ao 

abrigo da lei nacional, um título de residência ao abrigo daqueles estatutos, válidos pelo 

período inicial de cinco e dois anos, respectivamente, sucessivamente renovados.  

 

b) Obrigações de renovação 

O título de residência para refugiado é renovável, salvo se razões imperativas de ordem 

pública ou segurança nacional ou caso ocorra alguma das causas da cessação do estatuto 

(art.º 41, n.º 1, da lei de asilo). O título de residência concedido ao abrigo do estatuto da 

protecção subsidiara é renovável, após análise da evolução da situação no país de 

origem, caso razões imperativas de ordem pública ou segurança nacional não o 

impeçam e não ocorra alguma das causas da cessação do estatuto (art.º 41, n.º 2, da lei 

de asilo).   

 

c) Acesso ao estatuto de residente de longa duração (Artigos 3º, n.º 2, alíneas b) e c), e 

12º da Directiva 2003/109/EC do Conselho, de 25 de Novembro) 

De acordo com a Lei de Estrangeiros, o acesso ao estatuto de residente de longa duração 

está vedado aos nacionais de países terceiros que beneficiem de protecção internacional 
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(estatuto de refugiado e protecção subsidiária), bem como aos requerentes destes 

estatutos.  

 

d) Assistência médica e benefícios sociais 

Aos beneficiários de asilo e protecção subsidiária e respectivos membros da família 

beneficiam do direito de acesso ao Serviço Nacional de Saúde nas mesmas condições 

que os cidadãos nacionais. Tratando-se de pessoas particularmente vulneráveis, nos 

moldes previstos na lei, são-lhe assegurados cuidados de saúde adequados (art.º 73). 

Relativamente aos benefícios sociais, são-lhes aplicáveis as mesmas em vigor para os 

cidadãos nacionais (Art. 72º). 

 

e) Educação 

Aos menores a quem é concedido o estatuto de refugiado ou de protecção subsidiária, é 

conferido o pleno acesso ao sistema de ensino, nas mesmas condições que aos cidadãos 

nacionais. Aos adultos é permitido o acesso ao sistema de ensino em geral, bem como à 

formação, aperfeiçoamento ou reciclagem profissionais, nas mesmas condições que aos 

cidadãos nacionais. É ainda assegurada a igualdade de tratamento dos cidadãos 

estrangeiros, nomeadamente em matéria de reconhecimento de diplomas, certificados e 

outras provas de qualificação oficial estrangeiras (artº 70º).  

 

f) Acesso ao emprego 

Aos beneficiários de asilo ou de protecção subsidiária é assegurado o acesso ao mercado 

de trabalho nos termos da lei geral (art.º 71).  

 

g) Documentos de viagem 

O art.º 69 da Lei de Asilo regula a atribuição de documentos de viagem aos 

beneficiários dos estatutos de protecção subsidiária e de refugiado. Aos beneficiários do 

estatuto de refugiado é emitido, a pedido, documento de viagem em conformidade com 

o disposto no anexo da Convenção de Genebra, salvo se motivos imperiosos de ordem 

pública ou segurança nacional o impeçam.  



 
ESTATUTOS DE PROTECÇÃO 

 
 
 

 

 
 

25 

Aos beneficiários dos estatutos de protecção subsidiária que não possam 

comprovadamente obter passaporte da sua nacionalidade, pode ser emitido, mediante 

requerimento, passaporte português para estrangeiro, desde que a isso não obste à 

segurança e ordem públicas.  

 

h) Reagrupamento familiar  

Nos termos da lei de asilo, os beneficiários do estatuto de refugiado ou de protecção 

subsidiária têm direito ao reagrupamento familiar (art.º 68, n.º 1), aplicando-se 

subsidiariamente as regras gerais previstas na lei de estrangeiros. De salientar que o n.º 3 

do artigo 98º da Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho consagra expressamente o direito dos 

refugiados ao reagrupamento familiar (reiterado no artigo 68º da Lei do Asilo), em 

termos idênticos aos previstos para outros cidadãos estrangeiros.  

Por outro lado, uma vez que a definição de «membro da família» da lei nacional é mais 

abrangente do que o conceito da Directiva n.º 2004/83/CE, do Conselho, de 20 de Julho, 

o regime nacional aplicável aos beneficiários de protecção subsidiária assegura uma 

preservação mais ampla da unidade familiar. 

Note-se ainda que os beneficiários do estatuto de refugiado ou de protecção subsidiária 

têm direito ao reagrupamento familiar com os membros da sua família que se encontrem 

no território nacional ou fora dele, sem prejuízo das disposições legais que reconheçam 

o estatuto de refugiado aos familiares (art.º 98 da lei de estrangeiros). 

 

i) Acesso à nacionalidade Portuguesa  

Os beneficiários dos estatutos de refugiado e de protecção subsidiária podem aceder à 

nacionalidade portuguesa, nos termos gerais da lei. Concretamente no que se refere à 

naturalização, a nacionalidade portuguesa é concedida aos estrangeiros que satisfaçam 

cumulativamente os seguintes requisitos: serem maiores ou emancipados perante a lei 

portuguesa, residam legalmente no país há pelo menos seis anos, conheçam 

suficientemente a língua portuguesa e não tenham sido condenados, com trânsito em 

julgado da sentença, pela prática de crime punível com pena de prisão de máximo igual 

ou superior a três anos, segundo a lei portuguesa (art.º 6 da Lei da Nacionalidade).  
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3.2.2. Autorização de Residência e Visto de Estada Temporária em situações especiais  

 

a) Duração da permanência 

Os beneficiários de uma autorização de residência em situações especiais ou ao abrigo 

do regime excepcional, por razões de índole humanitária, (respectivamente art.ºs 122 e 

123 da lei de estrangeiros), acedem ao estatuto de residente em Portugal. Uma vez 

obtido o estatuto de residente é-lhes aplicável o regime geral.  

Nos termos do regime geral, a AR temporária é válida pelo período de um ano, 

renovável por períodos sucessivos de dois anos. (art.º 75 da Lei n.º 23/2007, de 4 de 

Julho).  

O Visto consular de Estada Temporária por razões de saúde é válido para uma estadia 

inicial de noventa dias, prorrogável até ao limite de um ano, sucessivamente (art.ºs 54 e 

72 da lei de estrangeiros). Porém, a prorrogação do visto concedido a familiares do 

doente não pode exceder a duração da prorrogação concedida a este. O visto de estada 

temporária não confere aos beneficiários o estatuto de residente em Portugal, mas não 

obsta a uma eventual aquisição deste estatuto, por via de outros regimes gerais 

eventualmente aplicáveis.  

 

b) Obrigações de renovação 

A renovação da AR temporária deve ser solicitada pelos interessados até 30 dias antes 

de expirar a validade. As condições para renovação implicam que os nacionais dos 

países terceiros disponham de meios de subsistência,31 alojamento, cumprimento das 

obrigações fiscais e para a segurança social e não tenham sido condenados em pena ou 

penas, que, isolada ou cumulativamente, ultrapassem 1 ano de prisão (art.º 78 da Lei de 

Estrangeiros).   

A renovação do visto consular de estada temporária pressupõe a manutenção das 

condições que permitiram a admissão dos estrangeiros em Portugal (art.º 71º, n.º 3 da lei 

de estrangeiros). O pedido é apreciado tendo em conta, designadamente razões 

                                                      
31 Cujos montantes são definidos por Portaria dos Ministros da Administração Interna e do Trabalho e da 
Solidariedade Social. 
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humanitárias (art.º 45 n.º 3, al. a) do Decreto Regulamentar 84/2007 de 5 de 

Novembro), o que se afigura relevante no âmbito dos estatutos em análise. 

Constitui motivo de cancelamento da AR temporária a ausência do país do seu titular, 

sem razões atendíveis, por seis meses consecutivos ou oito meses interpolados, no 

período total de validade da AR, salvo justificação adequada (art.º 85 da Lei de 

Estrangeiros).  

 

c) Acesso ao estatuto de residente de longa duração (Artigos 3º, n.º 2, b) e c) e 12º da 

Directiva 2003/109/EC do Conselho, de 25 de Novembro) 

Podem aceder ao estatuto de residente de longa duração os nacionais de Estados 

terceiros que residam legal e ininterruptamente em Portugal durante os cinco anos 

imediatamente anteriores à apresentação do pedido (art.º 126 da Lei de Estrangeiros). 

Porém o acesso a este estatuto está vedado aos titulares de autorização de residência 

para estudo, estágio profissional não remunerado ou voluntariado ou que permaneçam 

em Portugal exclusivamente por motivos de carácter temporário, como trabalhadores 

sazonais, trabalhadores destacados por um prestador de serviços para efeitos de 

prestação de serviços transfronteiriços, ou prestadores de serviços transfronteiriços. 

Constata-se assim que nenhuma destas excepções é enquadrável no caso dos estatutos 

não harmonizados objecto de abordagem neste ponto.  

Os requerentes do estatuto de longa duração devem dispor de meios de subsistência 

regulares e estáveis e de alojamento, exigindo-se ainda que sejam titulares de seguro de 

saúde e demonstrem fluência no Português básico. É-lhes emitido título de carácter 

permanente, denominado título CE de residência de longa duração (art. 126), cuja 

caducidade não implica a perda do estatuto. De referir ainda que a protecção do 

residente de longa duração em Portugal (definida no art.º 136 da Lei de Estrangeiros) 

obedece ao estipulado no art.º 12 da Directiva do Conselho 2003/109/EC, de 25 de 

Novembro.  
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d) Assistência médica e benefícios sociais 

Em Portugal, as prestações sociais são acessíveis a todos os cidadãos estrangeiros e seus 

familiares que residam legalmente no país. Neste domínio, a Constituição da República 

Portuguesa consagra um vasto elenco de direitos sociais, entre os quais o direito de 

protecção à saúde, à educação e à segurança social que, salvo disposição em contrário, 

são de aplicação universal.  

No que especificamente respeita ao direito à protecção da saúde, à luz dos imperativos 

constitucionais, qualquer pessoa que se encontre em Portugal – ainda que cidadão 

estrangeiro em situação irregular – tem direito a aceder aos cuidados de saúde, prestada 

no quadro do Serviço Nacional de Saúde.32 Ainda neste contexto, a lei de estrangeiros 

reafirma expressamente os direitos dos titulares de AR ao acesso à saúde e à segurança 

social (art.º 83).  

 

e) Educação 

Em Portugal a educação é também um direito universal constitucionalmente 

consagrado. De acordo com o art.º 74 da CPR, todos têm direito ao ensino, com garantia 

do direito à igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar, incumbindo ao Estado 

assegurar o ensino básico universal, obrigatório e gratuito dos 6 aos 15 anos de idade. 

Concretamente dirigido aos filhos dos imigrantes, quando em idade escolar, está 

previsto o apoio adequado para efectivação do direito ao ensino, independentemente da 

sua situação no país. Neste contexto, a lei de estrangeiros reafirma expressamente os 

direitos dos titulares de AR ao acesso à educação e ensino (art.º 83).  

 

f) Acesso ao emprego 

O acesso ao mercado de trabalho e a residência de nacionais de países terceiros em 

Portugal são titulados por um único documento. Este documento pode revestir a forma 

de título de residência ou de visto de estada temporária33, neste caso destinado a estadias 

                                                      
32 Provedor de Justiça (2008) Relatórios Sociais: Imigração, Direitos das Mulheres; Infância e Juventude; Protecção 

da Saúde; Sistema Penitenciário. Lisboa: Provedoria de Justiça. Consultado em 21 de Agosto de 2009, a partir de: 
http://www.provedor-jus.pt/restrito/pub_ficheiros/RelatoriosSociais2008.pdf 
 
33 Apenas no caso deste visto ser emitido para fins laborais. 
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de duração limitada. Nestes termos, os estrangeiros a quem é concedida AR em 

situações especiais têm direito, sem necessidade de outra autorização, ao exercício de 

uma actividade profissional, bem assim como à orientação, formação e aperfeiçoamento 

profissionais (art.º 83 da Lei de Estrangeiros)34.  

No caso concreto do visto de estada temporária emitido a favor de doentes e seus 

familiares não é admissível o exercício de uma actividade laboral.  

 

g) Documento de viagem  

A passagem das fronteiras externas implica a posse de um passaporte válido ou outro 

documento de viagem reconhecido. Simultaneamente, e para os efeitos que ora relevam, 

é ainda necessária a posse de um título de residência, visto de estada temporária ou a 

sua prorrogação. De assinalar que a AR substitui, para todos os efeitos legais, o 

documento de identificação (art.º 84).  

 

h) Reagrupamento familiar  

Enquanto titulares de AR, os estrangeiros abrangidos pela protecção em causa podem 

beneficiar de reagrupamento familiar nos termos gerais. Esse direito abrange os 

membros da família que se encontrem fora do território nacional (e, excepcionalmente, 

aqueles que se encontrem regularmente em Portugal), que tenham vivido com o 

residente noutro país ou que dele dependam. 

Enquanto titular de uma autorização de residência temporária, ao membro da família 

será emitida uma autorização de residência de idêntica duração. Regra geral, uma vez 

decorridos dois anos, ou sempre que o titular do direito ao reagrupamento familiar tenha 

filhos menores residentes em Portugal, os membros da família terão direito a uma 

autorização de residência autónoma (art.º 107 da Lei de Estrangeiros).  

Aos beneficiários de visto de estada temporária não é aplicável o regime legal do 

reagrupamento familiar. 

                                                                                                                                                            
 
34 Cabe à Autoridade para as Condições do Trabalho controlar o cumprimento das normas laborais em Portugal, 
fiscalizar, incluindo as especificidades que nesta área se relacionam com estrangeiros. 
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i) Acesso à nacionalidade Portuguesa  

A nacionalidade portuguesa por naturalização é concedida aos estrangeiros que residam 

legalmente em território português há pelo menos seis anos. O conceito adoptado para o 

efeito é o da permanência regular, mediante qualquer título válido para o efeito, e não o 

da titularidade de uma autorização de residência. Nestes termos, os beneficiários dos 

estatutos não harmonizados em apreço podem aceder à nacionalidade portuguesa após o 

termo do referido lapso temporal. Para o efeito, de acordo com o art.º 6 da Lei da 

Nacionalidade é ainda necessário que os estrangeiros satisfaçam cumulativamente os 

seguintes requisitos: serem maiores ou emancipados perante a lei portuguesa, conheçam 

suficientemente a língua portuguesa e não tenham sido condenados, com trânsito em 

julgado da sentença, pela prática de crime punível com pena de prisão de máximo igual 

ou superior a 3 anos, segundo a lei portuguesa.  
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4. Estatísticas sobre Protecção  

 

A abordagem estatística far-se-à de acordo com as tipologias de estatutos nacionais não 

harmonizados, tal como identificados no início do presente trabalho.35 

No caso dos estatutos de protecção subsidiária por razões humanitárias e de refugiado 

por actividades a favor da democracia, liberdade e direitos humanos, a informação 

disponível não se encontra desagregada por forma a autonomizar estes estatutos não 

harmonizados. De facto, a desagregação por fundamento de concessão na presente data 

abrange somente os fundamentos enunciados nas Directivas do Conselho, 

respectivamente n.º 2001/55/EC e 2004/83/EC. Desta forma não é possível proceder a 

uma análise estatística desta realidade.36  

De qualquer modo, atenta a reduzida dimensão dos valores em jogo, tornar-se-ía difícil 

extrair conclusões relevantes para além dos aspectos relacionados como salvaguarda da 

confidencialidade estatística.  

Quanto à autorização de residência e visto de estada temporária em situações especiais 

deve ressalvar-se que parte da informação estatística apresentada não se encontra 

desagregada por motivo de concessão do estatuto. 

Assim, no ano de 2008, regista-se a concessão de 493 Autorizações de Residência ao 

abrigo do estatuto especial supra enunciado, repartidas nas seguintes categorias: 267 

emissões por motivos de saúde (al. g) do nº 1 do art. 122 da lei de Estrangeiros), 4 a 

favor de vítimas de infracção penal ou contra-ordenacional referente à relação de 

trabalho (al. n) do mesmo artigo); 4 por motivo de cessação do direito de asilo em 

                                                      
35 Protecção subsidiária por razões humanitárias (n.º 1 do art.º 7 da Lei do Asilo) estatuto com um âmbito mais 
alargado que a Directiva 2004/83/EC no que se refere às condições de elegibilidade; 

Estatuto de refugiado por actividades a favor da democracia, liberdade e direitos humanos (n.º 1 do art.º 3 da Lei de 
Asilo) estatuto com um âmbito mais alargado que a Directiva 2004/83/EC no que se refere às condições de 
elegibilidade;  

Autorização de residência e visto de estada temporária em situações especiais (art.º 122, 123º e 54º respectivamente, 
da Lei de Estrangeiros). Acessoriamente foi ainda referido o visto especial como figura susceptível de enquadrar o 
conceito de “estatuto não harmonizado”. 

 
36 A informação recolhida encontra-se desagregada publicada nos relatórios estatísticos anuais da REM - pedidos e 
decisões positivas sobre asilo e dados de reinstalação. 



 
ESTATUTOS DE PROTECÇÃO 

 
 
 

 

 
 

32 

Portugal (al. f) e 24 emitidas a favor de vítimas de infracções penais ligadas ao tráfico 

de pessoas, que colaboram com a justiça (al. o).  

Ao abrigo do regime excepcional (art. 123) foi emitido um total 194 títulos de 

residência, relativamente aos quais não existe informação desagregada que permita 

isolar os motivos humanitários subjacentes à sua concessão e ao estatuto ora em 

análise37. 

De igual forma, também quanto aos vistos de estada temporária não é possível efectuar 

uma desagregação da informação nos moldes requeridos. No entanto, a título 

meramente indicativo, deve referir-se que no ano de 2008, foram proferidos 1.344 

pareceres favoráveis para a concessão de vistos consulares de estada temporária, e 

efectuadas 3.407 prorrogações em território nacional de vistos de estada temporária. 

Mais uma vez se faz notar que este valor traduz o total das prorrogações38 e não apenas 

aquelas que se reportam aos titulares de visto de estada temporária por motivos de 

doença.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
37 MAI (2009) Relatório Anual de Segurança Interna. Ano 2008. Lisboa: MAI. 
 
38 Nomeadamente os estrangeiros que se desloquem a território nacional para o exercício de actividade profissional, 
que em regra não ultrapasse os seis meses.  
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5. Opiniões de nacionais sobre a concessão de protecção 

 

Em termos de opiniões de intervenientes relevantes na área da imigração e asilo, sobre 

esta temática, foi possível recolher, em tempo útil, alguns contributos, relativamente aos 

quais se transcrevem os aspectos considerados mais relevantes para a reflexão sobre esta 

temática.     

Na perspectiva do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) ao nível do asilo deverão 

ser encorajados os esforços no sentido da harmonização dos estatutos. É certo que a 

natureza de “padrão mínimo” as Directivas comunitárias permitem salvaguardar 

especificidades nacionais relevantes. Porém, a flexibilização permitida na sua 

transposição obsta à existência efectiva de estatutos harmonizados. Nesta área, afigura-

se desejável um grau mais elevado de harmonização, em especial no que se refere a 

direitos sociais, por forma a minorar movimentos secundários de requerentes de asilo e 

o asylum shopping.      

Do contributo prestado pelo Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural 

(ACIDI) é de destacar o ponto relativo à harmonização destes estatutos; a qual “deverá 

ser cautelosamente abordada, porquanto comportaria o risco de uma diminuição da 

protecção que o legislador nacional quis consagrar nesta matéria, a não ser que o 

objectivo fosse alinhar pelo mais elevado nível de protecção existente nos Estados-

membros”. 

O Conselho Português para os Refugiados (CPR), emitiu também a sua opinião 

relativamente à harmonização dos estatutos de protecção, advogando igualmente a 

importância da harmonização comunitária, desde que esta se paute pela manutenção dos 

direitos existentes: “Cumpre notar que qualquer harmonização comunitária dos estatutos 

de protecção por ora não harmonizados será importante se e na medida em que 

promover os padrões de protecção nacionais mais generosos actualmente existentes, por 

oposição a uma harmonização que tenha por referência o mínimo denominador 

comum”. Refere ainda que “Esta ressalva é particularmente importante no caso 

português, porquanto, nos termos da ordem jurídica nacional, não existem divergências 

relevantes de titularidade de direitos e deveres na esfera jurídica dos beneficiários dos 



 
ESTATUTOS DE PROTECÇÃO 

 
 
 

 

 
 

34 

diferentes tipos de protecções harmonizadas e não - harmonizadas - vide, em particular, 

artigo 15º n.º 1 da Constituição da República Portuguesa,39 artigo 65º da Lei 27/2008, 

de 30 de Junho, artigos 83º e 84º da Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho e artigo 15º n.º 1 da 

Lei n.º 37/81, de 3 de Outubro (Lei da Nacionalidade).” 

De acordo com o Ponto Focal Nacional da Rede RAXEN40 da Agência para os Direitos 

Fundamentais,41 em termos gerais, na perspectiva de direitos humanos é positivo que a 

legislação nacional ultrapasse os padrões mínimos consagrados nas Directivas relativas 

à protecção.  

                                                      
39 Consultado em 7 de Outubro de 2009, a partir de: 
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx.  
 
40 O Ponto Focal Nacional Rede da RAXEN (European Racism and Xenophobia Network) é, desde 2001, a 
Númena – Centro de Investigação em Ciências Sociais e Humanas. Consultado em 15 de Agosto de 2009, a partir de: 
http://www.numena.org.pt/ 
  
41 Consultado em 15 de Agosto de 2009, a partir de: 
http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/home/home_en.htm  
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6. Conclusões 

 

Os Estatutos de Protecção Não Harmonizados previstos pela legislação portuguesa 

repartem-se entre a área do asilo e da protecção subsidiária e, a vertente da admissão de 

nacionais de países terceiros.  

Em síntese, os “estatutos não harmonizados” consistem em condições específicas de 

elegibilidade para acesso a estatutos que validam a permanência de nacionais de países 

terceiros em Portugal, tendo em vista a salvaguarda de situações relevantes numa 

perspectiva humanitária. Neste contexto, deve porém referir-se que estes estatutos não 

são figuras autónomas, mas sim mecanismos concretos de acesso a estatutos 

consolidados na ordem jurídica nacional (através da definição de condições de 

elegibilidade mais generosas), os quais, no caso da admissão possuem um âmbito e 

alcance substancialmente mais alargado. Por outro lado, uma vez admitidos no estatuto 

de refugiado ou de residente42, os titulares passam a beneficiar de um acervo de direitos 

idênticos dentro do respectivo estatuto, independentemente do fundamento com que se 

lhes acedeu. 

Em matéria de asilo, os Estatutos Não Harmonizados ampliam o âmbito de acesso aos 

Estatutos de Refugiado e de Protecção Subsidiária, consagrando condições de 

elegibilidade mais favoráveis do que as previstas na Directiva 2004/83/CE, do 

Conselho, de 29 de Abril.  

No que concerne ao Estatuto de Refugiado, a lei de asilo concretiza o normativo 

previsto no art.º 33º, n.º 8, da Constituição Portuguesa no sentido de atribuir o estatuto 

de refugiado a pessoas perseguidas em razão das suas actividades em prol da 

democracia, da libertação social e nacional, da paz entre os povos, da liberdade e dos 

direitos da pessoa humana. Desta forma, o direito de asilo reveste, em Portugal, uma 

“dimensão constitucional objectiva, enquanto meio de protecção destes valores”, 

constitucionalmente consagrados43.  

                                                      
42 Ressalva-se o caso dos vistos de estada temporária, atento o regime específico que se lhe aplica. 
 
43 Gomes Canotilho, Constituição da República Portuguesa anotada (1993). 



 
ESTATUTOS DE PROTECÇÃO 

 
 
 

 

 
 

36 

Na mesma linha, a concessão de protecção subsidiária com fundamento na violação 

sistemática de Direitos Humanos nos países de nacionalidade dos requerentes reafirma a 

abordagem constitucional portuguesa em matéria de tutela de direitos fundamentais. De 

resto, considerando que a ordem jurídica nacional, anterior à Directiva 2004/83/CE, do 

Conselho, de 29 de Abril, já consagrava este regime, seria desadequado, aquando da 

transposição, optar por uma solução legislativa menos favorável para protecção 

subsidiária.  

Na vertente da admissão, os Estatutos em análise alargam o acesso de nacionais de 

países terceiros ao estatuto de residente, em situações especiais, e a admissão em 

território nacional por razões de índole humanitária.  

No caso da concessão do estatuto de residente, a sua principal característica consiste na 

dispensa de visto consular de residência, em atenção a situações especiais de 

vulnerabilidade ou desprotecção (e.g. por motivos de doença, vítimas de tráfico ou de 

abuso laboral, por razões humanitárias). Ao emergir como uma motivação autónoma 

para a emissão de visto consular de estada temporária, a favor de doentes carecidos de 

tratamento médico, não disponível no país de origem, o legislador nacional procurou 

encontrar uma forma mais agilizada para validar a admissão e permanência em Portugal 

para os fins em causa.   

Face ao exposto, estes regimes não harmonizados elevam a salvaguarda da protecção de 

nacionais de países terceiros a um padrão substantivamente mais elevando do que o 

previsto pelas regras mínimas harmonizadas a nível comunitário. Estes mecanismos de 

protecção assentam numa visão alargada e coerente das questões humanitárias e da 

tutela dos direitos fundamentais, gizada na Constituição da República.  

Considerando que estes estatutos não harmonizados visam responder a situações 

especiais e tendencialmente residuais, face a um universo amplamente coberto pelos 

estatutos harmonizados, o seu significado e relevância devem ser aferidos numa 

perspectiva eminentemente “qualitativa”. 

 



 
ESTATUTOS DE PROTECÇÃO 

 
 
 

 

 
 

37 

De resto, atentas aquelas características, parece-se-nos que os beneficiários destes 

estatutos não deterão uma expressão especialmente relevante44, designadamente se 

confrontados com o universo dos beneficiários abrangidos pelos estatutos 

harmonizados. 

 

 

 

 

 

                                                      
44 Não obstante a escassez de informação estatística pormenorizada, como referido no Cap. 4, referente às estatísticas. 
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7. Anexos 

 

ANEXO I 

 

Diagrama representativo dos Estatutos de Protecção Harmonizados com as Directivas 

2001/55/CE e 2004/83/CE (a branco) e os Estatutos não Harmonizados, referentes à 

legislação nacional em matéria de Asilo e Imigração (a azul). 
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ANEXO II 

 

Directivas transpostas pela Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho: 

 

- Directiva n.º 2003/86/CE, do Conselho, de 22 de Setembro, relativa ao direito ao 

reagrupamento familiar; 

- Directiva n.º 2003/110/CE, do Conselho de 25 de Novembro, relativa ao apoio em 

caso de trânsito para efeitos de afastamento por via aérea;  

- Directiva n.º 2003/109/CE, de 25 de Novembro, relativa ao estatuto dos nacionais de 

países terceiros residentes de longa duração; 

- Directiva n.º 2004/81/CE, do Conselho, de 29 de Abril, relativa ao título de residência 

concedido aos nacionais de países terceiros que sejam vítimas do tráfico de seres 

humanos ou objecto de uma acção de auxílio à imigração ilegal e que cooperem com as 

autoridades competentes; 

- Directiva n.º 2004/82/CE, do Conselho, de 29 de Abril, relativa à obrigação de 

comunicação de dados dos passageiros pelas transportadoras; 

- Directiva n.º 2004/114/CE, do Conselho, de 13 de Dezembro, relativa às condições de 

admissão de nacionais de países terceiros para efeitos de estudos, de intercâmbio de 

estudantes, de formação não remunerada ou de voluntariado; 

- Directiva n.º 2005/71/CE, do Conselho, de 12 de Outubro, relativa a um procedimento 

específico de admissão de nacionais de países terceiros para efeitos de investigação 

científica. 
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ANEXO III 

 

As fontes a que se recorreu para a redacção deste estudo foram sendo citadas ao longo 

do mesmo, pelo que se listam apenas a principais referências de trabalho. 

 

• Decisão quadro sobre o combate ao tráfico de seres humanos, Setembro de 2002. 

• Decreto-Lei n.º 229/2008, de 27 de Novembro, que estabelece o Observatório de 

Tráfico de Seres Humanos. 

• Decreto-Lei n.º 252/2000, de 16 de Outubro, Lei Orgânica do Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras. 

• Directiva n.º 2004/83/CE, do Conselho, de 29 de Abril, que estabelece as normas 

mínimas relativas às condições a preencher por nacionais de países terceiros ou 

apátridas para poderem beneficiar do estatuto de refugiado ou de pessoa que, por 

outros motivos, necessite de protecção internacional, bem como relativas ao 

respectivo estatuto e ao conteúdo da protecção concedida. Consultado em 17 de 

Agosto de 2009, a partir de: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:304:0012:0023:PT:PDF 

• Directiva 2001/55/CE, do Conselho, de 20 de Julho, relativa a normas mínimas em 

matéria de concessão de protecção subsidiária no caso de afluxo massivo 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: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:212:0012:0023:PT:PDF 

• Directiva 2005/85/CE do Conselho de 1 de Dezembro de 2005 relativa a normas 

mínimas aplicáveis ao procedimento de concessão e retirada do estatuto de refugiado 

nos Estados-Membros (JO L 326 de 13.12.2005, p. 13). 
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• Directiva n.º 2008/115/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de Dezembro 

de 2008, relativa a normas e procedimentos comuns nos Estados-Membros para o 

regresso de nacionais de países terceiros em situação irregular. 

• Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho, que aprova o regime jurídico de entrada, 

permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. 

• Lei n.º 27/2008, de 30 de Junho, que 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, transpondo para a ordem jurídica interna as 

Directivas n.º 2004/83/CE, do Conselho, de 29 de Abril, e 2005/85/CE, do 

Conselho, de 1 de Dezembro. 

• Lei n.º 34/94, de 14 de Setembro, que define o regime de acolhimento de 

estrangeiros ou apátridas em Centros de Instalação Temporária. 

• Provedor de Justiça (2008) Relatórios Sociais: Imigração, Direitos das Mulheres; 

Infância e Juventude; Protecção da Saúde; Sistema Penitenciário. Lisboa: 

Provedoria de Justiça: 

http://www.provedor-jus.pt/restrito/pub_ficheiros/RelatoriosSociais2008.pdf  

• 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). 

• Sítio do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados: 

www.unhcr.org 

• Sítio do Conselho Português para os Refugiados: 

www.cpr.pt 

• Sítio do European Council on Refugees and Exiles: 

http://www.ecre.org 
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• Sítio do Ministério da Administração Interna: 

www.mai.gov.pt 

• Sítio do Parlamento Europeu: 

http://www.europarl.europa.eu 

• Sítio do Refworld: 

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain 

• Sítio do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras: 

www.sef.pt 

• UNHCR, Glossário de Termos sobre Refugiados: 

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?docid=42ce7d444 

• UNHCR’s Guidelines on Applicable Criteria and Standards relating to the Detention 

of Asylum-Seekers. UNHCR: February 1999. 

http://www.unhcr.org.au/pdfs/detentionguidelines.pdf 



       

 


