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A UE não organiza nem prevê organizar o regresso de migrantes e de requerentes de asilo dos 
Estados-Membros da UE para a Líbia. As medidas previstas visam reforçar a capacidade da Líbia de 
controlar a sua fronteira meridional e as suas águas territoriais, promovendo simultaneamente a 
defesa dos direitos humanos. Os direitos humanos e o tratamento adequado dos migrantes são 
igualmente elementos importantes da formação que a operação EUNAVFOR MED SOPHIA dispensa 
à guarda costeira e à marinha líbias, bem como da Missão de Assistência Fronteiriça da UE (EUBAM 
- Líbia).  
 
A UE financia a formação da guarda costeira líbia e dá apoio à gestão das migrações assente nos 
direitos humanos na Líbia. Em fevereiro de 2016, o mandato da EUBAM foi modificado de forma a 
prever uma eventual missão civil de gestão de crises que vise o reforço das capacidades e da 
assistência no domínio da cooperação policial/do Estado de Direito/da gestão das fronteiras, que 
dispensará aconselhamento e formação às autoridades líbias.  
 
Recentemente, no âmbito do Fundo Fiduciário de Emergência da União Europeia para África1, a UE 
adotou um programa de 90 milhões de EUR destinado a reforçar a proteção e a resiliência dos 
migrantes, dos refugiados e das comunidades de acolhimento na Líbia. O programa, executado pelo 
Centro Internacional para as Migrações, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a 
Agência Alemã de Cooperação Internacional (Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit), o Fundo das Nações Unidas para a Infância e o Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados, incluirá, nomeadamente, uma componente relativa à proteção de todas 
as pessoas que dela necessitam (migrantes, refugiados, pessoas deslocadas no interior do seu país 
e repatriados) e uma componente que visa promover soluções alternativas à retenção; o regresso 
voluntário assistido e a reintegração; este programa incentivará ainda o desenvolvimento 
socioeconómico a nível municipal e apoiará a governação local na Líbia.  
 
Paralelamente, através do Instrumento Europeu de Vizinhança, a UE consagra um pacote de 
120 milhões de EUR à sociedade civil, à governação, à saúde, à educação, à juventude e à 
migração, ao processo político, à segurança e à mediação. 
 

                                                      
1  Decisão da Comissão C(2015) 7293 final, de 20.10.2015, relativa à criação de um Fundo Fiduciário de 

Emergência para promover a estabilidade e combater as causas profundas da migração irregular e do 
fenómeno das pessoas deslocadas em África.  

 


