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GESTÃO DAS FRONTEIRAS EXTERNAS

A política de gestão das fronteiras registou desenvolvimentos significativos, tendo-se
assistido à criação de instrumentos e agências, como o Sistema de Informação de Schengen,
o Sistema de Informação sobre Vistos e a Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e
Costeira. Os desafios decorrentes do aumento dos fluxos migratórios para a UE, bem como
a grande preocupação com a segurança, desencadearam um novo período de atividade, com
uma transição para um apoio operacional mais direto e uma europeização da política de gestão
das fronteiras.

BASE JURÍDICA

Artigos 67.º e 77.º do TFUE.

OBJETIVOS

Um espaço único sem controlos nas fronteiras internas — o espaço Schengen — exige uma
política comum em matéria de gestão das fronteiras externas. Por conseguinte, a União visa
estabelecer normas comuns no que se refere aos controlos nas suas fronteiras externas e aplicar,
gradualmente, um sistema integrado para a gestão dessas fronteiras.

REALIZAÇÕES

O primeiro passo em direção a uma política comum em matéria de gestão das fronteiras
externas foi dado em 14 de junho de 1985, quando cinco dos dez Estados-Membros da
Comunidade Económica Europeia assinaram o Acordo de Schengen, que cinco anos mais
tarde foi complementado com a Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen. O espaço
Schengen, o espaço sem fronteiras criado pelo acervo de Schengen (como são conhecidos os
acordos e as regras na sua globalidade), é atualmente composto por 26 países europeus (para
mais pormenores sobre o espaço Schengen, ver ficha 2.1.3.).
A. O acervo aplicável às fronteiras externas do espaço Schengen
As normas que compõem o atual acervo aplicável às fronteiras externas do espaço Schengen, que
se baseia no acervo original incorporado na ordem jurídica da UE pelo Tratado de Amesterdão,
estão incluídas num amplo conjunto de medidas que, de um modo geral, podem ser divididas
em cinco categorias.
Em primeiro lugar, o pilar central da gestão das fronteiras externas é o Código das Fronteiras
Schengen, que estabelece regras sobre a passagem das fronteiras externas e as condições que
regem a reintrodução temporária de controlos nas fronteiras internas. Em segundo lugar, uma
vez que nem todos os Estados-Membros têm fronteiras externas para controlar nem são afetados
por fluxos de tráfego nas fronteiras, a UE utiliza os seus fundos para tentar compensar alguns
dos custos suportados pelos Estados-Membros nas fronteiras externas. No período 2007-2013,
este mecanismo de repartição dos encargos financeiros assumiu a forma de um Fundo para as

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_2.1.3.pdf
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Fronteiras Externas. Para o período 2014-2020, este mecanismo foi substituído pelo Fundo para
a Segurança Interna: Fronteiras e Vistos. A terceira categoria de medidas está relacionada com
a criação de bases de dados centralizadas para efeitos de gestão das fronteiras e da migração:
o Sistema de Informação de Schengen (SIS), o Sistema de Informação sobre Vistos (VIS) e a
Eurodac, a base de dados europeia de impressões digitais para identificar requerentes de asilo
e assegurar a correta aplicação do Regulamento de Dublim (para mais informações sobre a
Eurodac e o Regulamento de Dublim, ver ficha 5.12.2.). Em quarto lugar, existe um conjunto
de medidas (conhecido por pacote relativo aos passadores[1]) concebido para evitar e penalizar a
entrada, o trânsito e a residência irregulares. Por último, existem medidas orientadas para a uma
cooperação operacional na gestão das fronteiras, que se centram na Agência Europeia da Guarda
de Fronteiras e Costeira (a antiga Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas
Fronteiras Externas dos Estados-Membros (Frontex) com funções alargadas).
1. O Sistema de Informação de Schengen (SIS)
Atualmente, na segunda geração, o Sistema de Informação de Schengen proporciona uma
infraestrutura de gestão de informações para apoiar o controlo das fronteiras e as tarefas relativas
à segurança da cooperação policial e judiciária. Os Estados participantes desencadeiam «alertas»
sobre pessoas procuradas ou desaparecidas, bem como sobre bens perdidos ou roubados, e
inserem proibições na base de dados, a qual está diretamente acessível a todos os agentes de
polícia e outros agentes e autoridades responsáveis pela aplicação da lei que necessitem das
informações da base de dados para realizar o seu trabalho. Quando são necessárias informações
adicionais sobre alertas no Sistema de Informação de Schengen, estas informações são
transmitidas através da rede nacional dos gabinetes Sirene (Informações Suplementares Pedidas
na Entrada Nacional) criados em todos os Estados Schengen. Estes gabinetes coordenam as
respostas aos alertas do SIS e garantem que são tomadas as devidas providências, por exemplo,
em caso de detenção de uma pessoa procurada, de tentativa de reentrada no espaço Schengen de
uma pessoa a quem tenha sido recusada a entrada, de apreensão de um veículo ou de documento
de identificação roubado. A introdução do Sistema de Informação de Schengen de segunda
geração (SIS II), com novas funcionalidades e características, tais como os dados biométricos e
a interligação dos alertas, sofreu vários atrasos devido à complexidade do sistema. Inicialmente
programado para 2007, acabou por se tornar operacional em 9 de abril de 2013. É gerido —
juntamente com o VIS e as bases de dados Eurodac — pela Agência Europeia para a Gestão
Operacional de Sistemas Informáticos de Grande Escala no Espaço de Liberdade, Segurança e
Justiça, a eu-LISA.
2. O Sistema de Informação sobre Vistos (VIS)
O VIS pretende melhorar a aplicação da política comum em matéria de vistos, a cooperação
consular e a consulta entre as autoridades centrais responsáveis pelos vistos. O VIS está ligado
a todos os consulados dos Estados-Membros que fazem parte do espaço Schengen e emitem
vistos, assim como a todos os pontos de passagem das fronteiras externas. Nestes postos
fronteiriços, o VIS permitirá aos guardas de fronteira verificarem se a pessoa na posse de um
visto biométrico é a pessoa que o solicitou. Este controlo é feito através da comparação das
impressões digitais com o registo biométrico que acompanha o visto e com as informações
que constam da base de dados do VIS. O sistema incorpora níveis elevados de segurança, de
forma a garantir a sua solidez e disponibilidade permanente, assim como para assegurar que
apenas tenham acesso aos dados pessoas autorizadas e para fins autorizados. As autoridades
responsáveis pela aplicação da lei e a Europol têm acesso ao sistema para fins de deteção e
investigação de crimes terroristas e outros crimes graves. O VIS iniciou as operações em todos

[1]Ver Diretiva 2002/90/CE do Conselho e Decisão-Quadro 2002/946/JAI do Conselho.
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os consulados dos Estados Schengen que emitem vistos no Norte de África, em outubro de 2011,
tendo sido alargado a todo o mundo.
3. A Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (antiga agência Frontex com
funções alargadas)
A agência Frontex, que viu as suas competências alargadas, passou a denominar-se Guarda
Europeia de Fronteiras e Costeira (GEFC), nos termos do respetivo regulamento[2]. A principal
função da GEFC consiste em contribuir para a gestão integrada das fronteiras externas. Tem
igualmente por missão garantir a gestão eficaz dos fluxos migratórios e um alto nível de
segurança na UE e, simultaneamente, contribuir para a salvaguarda da livre circulação no
interior da UE e o pleno respeito dos direitos fundamentais. É constituída pela Agência Europeia
da Guarda de Fronteiras e Costeira e pelas autoridades nacionais responsáveis pela gestão
das fronteiras. As suas atividades centram-se essencialmente na elaboração de uma estratégia
operacional para a gestão das fronteiras e na coordenação da assistência entre todos os Estados-
Membros. A sua sede situa-se em Varsóvia.
B. Evolução da gestão das fronteiras externas da UE
Após a criação da Frontex, tomaram-se várias medidas práticas com vista a uma gestão
mais integrada das fronteiras externas: algumas atualizações significativas das infraestruturas
técnicas; uma série de operações conjuntas de gestão das fronteiras; o desenvolvimento da
capacidade de resposta rápida (inicialmente, através de equipas de intervenção rápida nas
fronteiras (RABIT) e, desde 2011, também através de equipas europeias de guardas de fronteira).
A situação evoluiu rapidamente com a enorme perda de vidas humanas ocorrida no Mediterrâneo
nos últimos anos e o gigantesco afluxo de refugiados e migrantes. A operação conjunta «Triton»
– lançada em finais de 2014 e consideravelmente reforçada em 2015 – efetua o patrulhamento
da fronteira marítima, principalmente entre a Líbia e a Itália, e reúne pessoal e equipamento
de diversos Estados-Membros para prestar apoio operacional na linha da frente à Itália. Na
Grécia, a operação conjunta «Poseidon» foi significativamente reforçada em dezembro de 2015,
tornando-se uma operação de intervenção rápida, com mais pessoal e equipamento técnico para
lidar com os desafios em matéria de gestão das fronteiras externas. Na mesma perspetiva, a
GEFC, juntamente com outras agências relevantes da UE, desempenhou um papel importante
noutra vertente da resposta aos desafios com que alguns Estados-Membros são confrontados: a
criação de «centros de registo» e o destacamento das denominadas equipas de apoio à gestão dos
fluxos migratórios. Estas equipas reúnem o Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo (ver
ficha 5.12.2.), a Europol (ver ficha 5.12.7.) e a GEFC, em parceria com as autoridades nacionais,
com o objetivo de identificar, examinar e registar os migrantes à entrada na UE, bem como de
organizar operações de regresso dos que não têm direito de permanência. A GEFC lidera os
grupos de missão regionais da UE, que têm sede em Catânia, para os «centros de registo» em
Itália, e no Pireu, para os «centros de registo» na Grécia. Tanto as operações marítimas como o
apoio direto aos Estados-Membros nos «centros de registo» constituem uma resposta europeia
tangível ao que é simultaneamente uma crise humanitária e um desafio em matéria de gestão
das fronteiras.
O afluxo permanente de refugiados e migrantes e a ameaça terrorista crescente levam a uma
maior europeização da gestão das fronteiras. Em particular, a fim de combater o fenómeno
dos chamados «combatentes estrangeiros», foi recentemente aprovada a proposta que visa
a introdução de controlos obrigatórios dos cidadãos da UE que entram ou saem do espaço

[2]Regulamento (UE) 2016/1624 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de setembro de 2016, relativo à Guarda
Europeia de Fronteiras e Costeira, que altera o Regulamento (UE) 2016/399 do Parlamento Europeu e do Conselho e
revoga o Regulamento (CE) n.º 863/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, o Regulamento (CE) n.º 2007/2004
do Conselho e a Decisão 2005/267/CE do Conselho.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_5.12.2.pdf
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Schengen através das fronteiras terrestres, marítimas ou aéreas, e isto mediante uma alteração
específica do Código das Fronteiras Schengen. A referida alteração permitiria controlar se os
cidadãos figuram na base de dados SIS e na base de dados da Interpol relativa a Documentos
de Viagem Roubados e Extraviados.
Outro desenvolvimento importante em matéria de política de gestão de fronteiras é o pacote
«fronteiras inteligentes», que foi concebido para modernizar a gestão das fronteiras através da
automatização dos controlos nas fronteiras e do reforço das informações à entrada e à saída. Em
outubro de 2011, a Comissão apresentou uma comunicação sobre fronteiras inteligentes, seguida
de uma proposta legislativa em fevereiro de 2013. O pacote continha duas componentes: um
sistema de entrada/saída (EES), uma base de dados para registar a hora e o local de entrada e a
duração das estadias de curta duração autorizadas e um programa de viajantes registados (RTP)
para simplificar e automatizar os controlos nas fronteiras de certas categorias de viajantes, tais
como empresários. Dado existirem dúvidas quanto ao cálculo inicial da Comissão dos custos do
pacote «fronteiras inteligentes», à exequibilidade técnica do sistema e às vantagens esperadas, a
Comissão decidiu encomendar um novo estudo técnico, que foi concluído em outubro de 2014.
Seguiu-se a realização de uma série de testes práticos e operacionais em 2015, sob os auspícios
da eu-LISA. Em abril de 2016, a Comissão apresentou uma nova proposta, desta vez respeitante
unicamente ao EES.
Embora o novo EES prossiga o mesmo objetivo central de acelerar, facilitar e reforçar os
procedimentos de controlo nas fronteiras para os viajantes de países terceiros, apresenta algumas
alterações significativas em relação à proposta de 2013. Em primeiro lugar, reduz a quantidade
de dados (por exemplo, impressões digitais) que devem ser recolhidos e armazenados e propõe
uma redução substancial dos custos do valor inicial de 1,1 mil milhões de euros para 408 milhões
de euros. Além disso, de acordo com a proposta da Comissão, existiria interoperabilidade
entre o Sistema de Informação sobre Vistos (ver supra) e o EES, além de que os organismos
responsáveis pela aplicação da lei teriam acesso em determinadas condições. A nova proposta
está presentemente a ser analisada pelo Parlamento e pelo Conselho.
Por outro lado, em novembro de 2016, a Comissão apresentou uma proposta legislativa relativa à
criação de um Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem (ETIAS). A instituição
de um sistema com objetivos similares ao do conhecido sistema norte-americano «ESTA»
permitiria reforçar o controlo dos viajantes isentos da obrigação de visto. O sistema ETIAS
deverá determinar a elegibilidade de todos os nacionais de países terceiros isentos da obrigação
de visto para viajar para o espaço Schengen, bem como a eventualidade de tal deslocação
constituir um risco em matéria de segurança ou de migração. A informação sobre os viajantes
deverá ser recolhida antes da viagem.

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

O desenvolvimento de uma política de gestão das fronteiras externas suscitou reações contrárias
no Parlamento Europeu. O PE apoiou amplamente a atualização da função organizativa da
GEFC, bem como de outras agências pertinentes da União, apelando frequentemente para
o reforço do seu papel num momento em que a UE procura resolver a crise migratória no
Mediterrâneo. Na sua resolução de 12 de abril de 2016, sobre a situação no Mediterrâneo
e a necessidade de uma abordagem holística da UE em relação à migração, o Parlamento
reconheceu o papel da Frontex no resgate e salvamento de vidas no Mediterrâneo. No que se
refere aos «centros de registo», o Parlamento sublinhou a necessidade de a GEFC, o EASO, a
Europol e a Eurojust prestarem assistência operacional aos Estados-Membros e salientou que
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as agências devem ser dotadas dos recursos necessários para exercer as funções de que foram
incumbidas.
Apesar de acolher positivamente o desenvolvimento da GEFC de um modo geral, em relação
às fronteiras inteligentes o Parlamento tem-se mostrado mais circunspecto. Após a proposta
da Comissão de 2013, manifestou apreensão relativamente à enorme mobilização de meios
tecnológicos e ao tratamento em larga escala de dados pessoais proposto para as fronteiras
externas. Para além disso, os custos previstos das tecnologias utilizadas para as fronteiras
inteligentes, associados às dúvidas em torno das suas vantagens, suscitaram no Parlamento
uma série de preocupações. De facto, na sua resolução, de 12 de setembro de 2013, sobre
o segundo relatório anual sobre a aplicação da Estratégia de Segurança Interna da União
Europeia, o Parlamento afirmou que «o possível desenvolvimento de novos sistemas de TI
na área da migração e da gestão das fronteiras, como as iniciativas "Fronteiras inteligentes",
deve ser cuidadosamente analisado, especialmente à luz dos princípios da necessidade e da
proporcionalidade». Mais recentemente, o Parlamento deu seguimento ao assunto por meio de
uma pergunta oral dirigida à Comissão e ao Conselho em setembro de 2015, solicitando a sua
posição sobre o acesso ao sistema por parte das entidades de aplicação da lei e os seus pontos
de vista quanto à relevância do acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de abril de
2014, sobre a diretiva relativa à conservação de dados (ver ficha 5.12.8.). Resta saber de que
forma o Parlamento vai reagir às propostas revistas.
Kristiina Milt
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_5.12.8.pdf
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