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2. Mecanismos de cooperação entre os Estados-Membros

A introdução dos dados biométricos terá impacto tanto nos serviços consulares dos 
Estados-Membros como nos próprios requerentes de visto. Os Estados-Membros necessitarão de 
recursos adicionais, em termos de instalações, pessoal, equipamento, etc. Por seu turno, os 
requerentes terão de se deslocar pessoalmente aos serviços consulares, pelo menos para apresentar o 
primeiro pedido, o que poderá ser problemático, nomeadamente no caso de os Estados-Membros 
não disporem de serviços consulares no país terceiro em causa e/ou de os requerentes necessitarem 
de realizar uma longa viagem para se deslocarem a um serviço consular. Para responder ao desafio 
que representa a introdução dos dados biométricos, é necessário reforçar a cooperação entre os 
Estados-Membros. 

Para superar estes problemas, a Comissão propôs diversos mecanismos de cooperação entre 
Estados-Membros: representação limitada, partilha de locais, centros comuns para a apresentação 
de pedidos ou, como último recurso, a externalização, através da selecção de um prestador de 
serviços externo. A fim de aplicar o Sistema de Informação sobre Vistos (VIS), em cada local, os 
Estados-Membros poderão optar por equipar o seu próprio posto consular com o material necessário 
para recolher os identificadores biométricos, por utilizar um dos mecanismos de cooperação acima 
descritos ou por recorrer à externalização. 

2a Representação limitada

Sob esta nova forma de representação, os Estados-Membros podem representar-se uns aos outros 
unicamente para a recepção de pedidos e o registo de identificadores biométricos. Quais as 
vantagens desta solução? Do ponto de vista dos requerentes, não iria esta representação limitada 
contra o princípio do “balcão único”, na medida em que estes teriam de ir a um consulado fornecer 
as impressões digitais e, provavelmente, a outro para uma entrevista, etc.? Quem estabeleceria as 
regras exactas de representação, como a cobrança e a conservação dos emolumentos?

2b. Partilha de locais

Partilha de locais significa que os funcionários das missões diplomáticas e postos consulares de um 
ou mais Estados-Membros tratam os pedidos (incluindo os identificadores biométricos) nas missões 
diplomáticas e postos consulares de outro Estado-Membro e partilham o equipamento desse 
Estado-Membro. O quadro da cooperação deve ser acordado entre os Estados-Membros 
participantes. 

Esta forma de cooperação tem por objectivo ajudar os Estados-Membros a partilhar os encargos 
financeiros. Dado que todas as operações decorrerão em local protegido pelo estatuto diplomático, 
não haverá problemas adicionais de protecção de dados. Na prática, a partilha de locais exige que os 
Estados-Membros disponham de instalações amplas. Estão os Estados-Membros interessados em 
pôr em prática esta forma de cooperação? Na negativa, quais são os obstáculos?

2c. Centros comuns para apresentação de pedidos

Para esta forma de cooperação, os funcionários dos postos consulares de um ou mais 
Estados-Membros são agrupados num edifício “neutro” (em que não estejam instalações de 
Estados-Membros) para aí receberem os pedidos de visto, incluindo os identificadores biométricos. 
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Tal como no caso da partilha de locais, o quadro da cooperação deve ser acordado entre os 
Estados-Membros participantes. 

Os centros comuns para apresentação de pedidos teriam a vantagem de reforçar a cooperação 
consular local, por um lado, e permitir a realização de economias pelos Estados-Membros através 
do agrupamento e partilha de recursos, por outro1. Os centros comuns para apresentação de pedidos 
facilitariam ainda consideravelmente a vida aos requerentes nos países em que estes têm de 
percorrer longas distâncias para se deslocarem ao consulado ou em que nem todos os 
Estados-Membros estão presentes. Além disso, tem sido avançado que os centros comuns para 
apresentação de pedidos favoreceriam a determinação do Estado-Membro responsável pelo pedido. 

No entanto, já que no caso da externalização (ver infra) as actividades consulares serão 
desenvolvidas, em princípio, em locais que não se encontram protegidos pelo estatuto diplomático, 
situação que levanta sérias preocupações quanto à protecção dos dados, como garantirão os 
Estados-Membros a protecção desses dados contra uma eventual intervenção (como uma busca ou 
apreensão) das autoridades públicas do país do requerente? Levanta-se ainda a questão da segurança 
do transporte de dados biométricos para a autoridade responsável pela emissão do visto. 
Aparentemente, alguns Estados-Membros questionam o verdadeiro valor acrescentado dos centros 
comuns para apresentação de pedidos e consideram a ideia irrealista. É um facto que não está muito 
claro a quem competiria definir as regras de funcionamento dos centros comuns para apresentação 
de pedidos nem qual seria o seu estatuto. Procedeu a Comissão a uma avaliação de todas estas 
questões?

Está em curso um projecto-piloto relativo à instalação e ao funcionamento de um centro comum 
para apresentação de pedidos em Chisinau (Moldávia), país que foi escolhido devido ao facto de 
poucos Estados-Membros aí estarem presentes ou representados. Quais são os ensinamentos a 
extrair dessa experiência?

2d. Externalização a um prestador de serviços externo

Por último, e como último recurso (sempre que, por razões relacionadas com as condições locais, 
não for apropriado equipar os serviços consulares com o material destinado à recolha de 
identificadores biométricos nem optar pela possibilidade de partilha de locais ou da criação de 
centros comuns para apresentação de pedidos), a recepção dos formulários de pedido de visto e a 
recolha de identificadores biométricos podem ser feitas através de um prestador de serviços externo.  

A relatora nota, com surpresa, que, aparentemente, alguns Estados-Membros já praticam a 
externalização, na ausência de qualquer enquadramento comunitário2. Aparentemente, a 
externalização incide nos sistemas de entrevistas e na recepção de pedidos, mas, no futuro VIS, a 
externalização poderá abranger igualmente os dados biométricos. A relatora interroga-se se, na 
ausência de regras comunitárias, a actual prática dos Estados-Membros será legal. Limita-se a 
proposta da Comissão a facultar um enquadramento jurídico para uma situação que já existe de 

  
1 Importa notar que a introdução do VIS tem sido referida como justificação para o aumento dos emolumentos para 60 
euros.
2 É o caso, nomeadamente, de Itália, que terá sido o primeiro país Schengen a externalizar alguns aspectos do processo 
de emissão de vistos a uma agência externa na Índia (VSF). Itália foi aparentemente seguida por outros parceiros 
Schengen (Alemanha, França, Bélgica, Áustria, Países Baixos e Portugal), estando a externalização a atrair cada vez 
mais Estados-Membros. 
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facto? 

A Comissão propõe duas formas de externalização: 
1. A externalização, unicamente, da prestação de informações gerais sobre as condições a preencher 
para requerer um pedido de visto e do sistema de entrevistas através de um centro de chamadas 
(alínea a) do ponto 1B1 da Parte VII) e 
2. A externalização da prestação de informações, da recepção de pedidos e de documentos de apoio, 
da recolha de dados biométricos e da cobrança de emolumentos. Deste modo, o prestador de 
serviços externo transmite os formulários preenchidos e os dados à missão diplomática ou posto 
consular do Estado-Membro competente para o tratamento do pedido (alínea b) do ponto 1B1 da 
Parte VII). 

Enquanto a primeira forma de externalização pode ser bem-vinda na medida em que corresponde a 
uma facilitação prática que, em princípio, não tem qualquer impacto negativo na protecção e na 
segurança dos dados, a segunda forma levanta problemas quanto a estes aspectos. Embora possa 
oferecer algumas vantagens para os requerentes de visto, em termos de economia de tempo e de 
deslocações onerosas, e para os serviços consulares, na medida em que evita a formação das 
sobejamente conhecidas filas de espera no consulado e liberta tempo para a apreciação dos pedidos, 
suscita sérias apreensões quanto à protecção e à segurança dos dados, que, aliás, foram já 
verbalizadas por autoridades responsáveis pela protecção de dados1. Existe um risco de “visa 
shopping”, se um dado sistema for utilizado apenas por um ou vários Estados Schengen, e a 
externalização pode agravar os custos dos vistos para os requerentes. A proposta da Comissão 
indica claramente que o montante total pago por cada requerente não deve ser superior aos 
emolumentos; contudo, aparentemente, alguns Estados-Membros opõem-se a este princípio e 
consideram que, sempre que é prestado um serviço adicional, os custos adicionais inerentes devem 
ser suportados pelo requerente. 

Em alguns casos, os prestadores de serviços externos terão de tomar decisões importantes quanto 
aos dados biométricos, como, por exemplo, se estes são suficientemente fiáveis para ser 
armazenados no sistema; no entanto, estas decisões deveriam ser tomadas por uma autoridade 
pública e os prestadores de serviços não deveriam ter margem de decisão. 

Para além da questão concreta dos dados biométricos, é igualmente legítimo perguntar se todas as 
outras tarefas enumeradas sob o segundo tipo de externalização podem, licitamente, ser executadas 
por um prestador de serviços externo. Por exemplo, à primeira vista, a recepção de documentos de 
apoio não parece levantar problemas, mas, na prática, estes podem surgir. Incumbe aos consulados 
decidir se um determinado documento de apoio está ou não correcto, ou se são necessários mais 
documentos. A intervenção de um prestador de serviços externo pode complicar muito mais a vida 
aos requerentes de visto. Além disso, o formulário de pedido de visto preenchido, tal como os 
documentos de apoio, contém muitos dados susceptíveis de levantar a questão da confidencialidade 
e da segurança dos documentos. Importa igualmente discutir até que ponto a externalização pode 
funcionar em países com elevados índices de corrupção. Não haverá o risco de a segurança 
acrescida proporcionada pelo recurso ao VIS ser comprometida pelo recurso à externalização? 

  
1 Ver, por exemplo, o parecer da Autoridade Europeia para a Protecção de Dados, que se opõe firmemente a que o 
tratamento dos pedidos seja confiado a prestadores de serviços externos, a menos que o tratamento seja efectuado num 
local sob protecção diplomática.
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Há diversas opções para esta segunda forma de externalização, cujas vantagens e desvantagens 
devem ser cuidadosamente avaliadas: não externalização, externalização unicamente da prestação 
de informações, etc., sem dados biométricos, externalização da prestação de informações, etc., e dos 
dados biométricos, trabalhando o prestador de serviços externo num local sob protecção 
diplomática, externalização da prestação de informações, etc., e dos dados biométricos, mas sob 
rigorosa vigilância de um funcionário dos serviços consulares.  

A relatora espera que seja identificada a solução legal mais adequada, uma solução que assegure a 
eficácia e a segurança do sistema e, simultaneamente, tenha em conta as necessidades dos 
requerentes. 

Conclusão

Atendendo à importância das questões abordadas nesta proposta, a relatora pensa que a Comissão 
deveria ter realizado uma avaliação específica e abrangente do seu impacto, não se baseando, 
unicamente, na avaliação do impacto realizada para o VIS em 2004. 

Na ausência dessa avaliação abrangente, torna-se necessária uma apreciação aprofundada por todas 
as instituições interessadas; a relatora está convicta de que o seminário de peritos realizado em 27 
de Março constitui um bom ponto de partida. 


