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Assunto: Proteção das crianças no contexto da migração 

De acordo com os dados mais recentes do ACNUR, 32 039 crianças chegaram à Grécia, à Itália, à 
Espanha e à Bulgária em 2017, das quais 46% eram crianças não acompanhadas ou separadas 
(UASC). Um ano após a comunicação da Comissão sobre a proteção das crianças no contexto da 
migração, de 12 de abril de 20171, os Estados-Membros continuam a enfrentar desafios na aplicação 
das recomendações formuladas nesse documento. 

A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e a Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança exigem que o «interesse superior da criança» seja uma consideração primordial 
em todas as medidas que digam respeito às crianças. 

1. Aplicação das recomendações – Que avaliação faz a Comissão relativamente à aplicação, pelos 
Estados-Membros, das recomendações previstas na comunicação sobre a proteção das 
crianças no contexto da migração? Que Estados-Membros estão a ser atualmente 
acompanhados pela Comissão? Que medidas tenciona a Comissão adotar no sentido de auxiliar 
os Estados-Membros a aplicar a referida comunicação, incluindo através da utilização de fundos 
da UE, nomeadamente com vista a assegurar que esteja disponível um número adequado de 
centros de acolhimento para crianças não acompanhadas e famílias com crianças, que seja 
designado um responsável pela proteção dos direitos da criança nos centros de registo, que as 
crianças tenham acesso, em tempo útil, a cuidados de saúde e a apoio psicológico, bem como à 
educação, e que o reagrupamento familiar se torne mais eficaz? 

2. Tutela – Tendo em conta a morosidade dos procedimentos para a nomeação de tutores de 
crianças não acompanhadas, que avaliação faz a Comissão das medidas tomadas pelos 
Estados-Membros a fim de garantir que todas as crianças, aquando da chegada, fiquem à 
guarda de um tutor ou de um tutor temporário? Que medidas tenciona a Comissão tomar no 
sentido de incentivar os Estados-Membros a dar formação a tutores e a acelerar os 
procedimentos de nomeação dos referidos tutores? 

3. Detenção – Devido à atual falta de soluções alternativas adequadas em matéria de cuidados a 
menores não acompanhados e a famílias com crianças, que medidas tenciona a Comissão 
adotar para apoiar os Estados-Membros na disponibilização de medidas alternativas à 
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detenção? Caso se repitam situações de detenção prolongada e sistemática de crianças 
migrantes e das suas famílias nos Estados-Membros da UE, tenciona a Comissão instaurar 
processos por infração contra os Estados-Membros que não garantam o respeito pelos direitos 
fundamentais das crianças no contexto da migração? 

4. Acesso à educação – Que medidas está a Comissão a tomar no sentido de garantir que o atual 
prazo juridicamente vinculativo de três meses para a integração de crianças requerentes de asilo 
nas escolas seja respeitado em todos os Estados-Membros da UE? 
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