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I. Introdução – Desenrolar da visita

Uma delegação de quatro deputados ao Parlamento Europeu (ver lista de participantes em 
anexo – Anexo 1) efectuou uma visita, em 11 de Outubro de 2007, a três centros fechados
para requerentes de asilo e imigrantes em situação irregular na Bélgica (ver programa em 
anexo – Anexo 2).

A visita tinha por objectivo, nomeadamente, recolher informações sobre as condições de 
acolhimento dos requerentes de asilo e dos migrantes nos centros fechados da Bélgica e 
conhecer o nível de aplicação dos regulamentos e das directivas europeias em matéria de 
asilo, designadamente:
- a Directiva 2003/9/CE do Conselho, de 27 de Janeiro de 2003, que estabelece normas 

mínimas em matéria de acolhimento dos requerentes de asilo nos Estados-Membros1

(Directiva "Acolhimento"),
- a 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-Membros2 (Directiva "Procedimentos"),

- o Regulamento (CE) n.° 343/2003 do Conselho, de 18 de Fevereiro de 2003, que 
estabelece os critérios e mecanismos de determinação do Estado-Membro responsável 
pela análise de um pedido de asilo apresentado num dos Estados-Membros por um 
nacional de um país terceiro3 (Regulamento Dublin II).

A missão constituía, além disso, uma ocasião para proceder a uma troca de pontos de vista 
com a sociedade civil e reunir com as autoridades. 

                                               
1 JO L 031 de 06/02/2003, p. 0018 – 0025.
2 JO L 326 de 13/12/2005, p. 0013 – 0034.
3 JO L 050 de 25/02/2003, p. 0001 – 0010.
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Esta visita sucede a outras viagens semelhantes da Comissão LIBE a Itália, Espanha, França, 
Malta e Grécia.

Antes de visitar os centros, a delegação obteve muitas informações de várias organizações e
ONG, às quais deseja transmitir os seus sinceros agradecimentos: nomeadamente o CIRE -
Coordenação e Iniciativas para e com os Refugiados e Estrangeiros (Coordination et 
Initiatives pour et avec les Réfugiés et Etrangers), o Centro para a Igualdade de 
Oportunidades e para a Luta contra o Racismo, os Médicos sem Fronteiras, a Ajuda às 
Pessoas Deslocadas – associação sem fins lucrativos - e o Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados (ACNUR).

A delegação realizou igualmente uma reunião, em 10 de Outubro de 2007, com um grande 
número de representantes de organizações e ONG activas no domínio da imigração e do asilo
na Bélgica (ver lista em anexo – Anexo 3), a quem transmite os seus agradecimentos pela 
colaboração e disponibilidade.

A delegação deslocou-se a três centros de detenção para imigrantes e requerentes de asilo: os 
centros "INAD", "127" e "127 bis" - três dos seis centros fechados existentes na Bélgica4.

A visita dos deputados europeus mereceu a atenção da imprensa belga. Jornalistas belgas e da 
cadeia Euronews desejariam ter acompanhado a delegação ao interior dos centros. No entanto, 
o Serviço de Estrangeiros, que detém a responsabilidade pela gestão dos três centros, não 
autorizou o acesso dos jornalistas nem a recolha de imagens no interior dos centros.

Por esta razão, foi acordado com os jornalistas da imprensa escrita e audiovisual
(nomeadamente a agência de imprensa Belga, uma equipa da Euronews e a RTBF Radio) que 
poderiam, contudo, aguardar a delegação à saída do centro "127".

Em 18 de Outubro de 2007, realizou-se uma conferência de imprensa no Parlamento Europeu.

Após a visita, a delegação desejaria ter-se reunido com o Ministro do Interior, responsável 
pela política de asilo e de imigração, Sr. Patrick Dewael. Foi-lhe endereçada uma proposta 
nesse sentido, mas o ministro entendeu ser preferível que este encontro tivesse lugar com o 
seu sucessor, invocando o exercício provisório da sua função.

II. Contexto

A. Categorias de pessoas que podem ser detidas nos centros fechados belgas

Os centros fechados belgas acolhem várias categorias de pessoas:

 pessoas que apresentaram um pedido de asilo na Bélgica (para informações 
mais detalhadas, ver infra)

 pessoas que apresentaram um pedido de asilo noutro Estado-Membro da UE 
– quando uma pessoa apresenta um pedido de asilo noutro Estado-Membro da UE ou 
entra no território belga através desse país, as autoridades solicitam a este último que 

                                               
4 Os restantes são: o centro para imigrantes em situação irregular de Vottem (CIV), o centro para imigrantes 
em situação irregular de Merksplas (CIM) e o centro para imigrantes em situação irregular de Bruges (CIB).
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tome a cargo a pessoa em causa. Enquanto aguarda a retomada a cargo por esse país, a 
pessoa é mantida num centro fechado da Bélgica.

 nacionais comunitários – os relatórios anuais dos centros, assim como as
explicações recebidas pela delegação, revelam que há nacionais comunitários detidos
em centros fechados belgas com vista à sua expulsão. Segundo as declarações da 
responsável do Serviço de Estrangeiros durante a visita da delegação, esses nacionais
podem ser detidos pela polícia por serem suspeitos de estar implicados em "pequenos 
delitos" ou de ter trabalhado ilegalmente; em seguida, são conduzidos para centros 
fechados com vista à sua expulsão.

 pessoas que residiram em situação irregular no território belga – as pessoas
interceptadas no território belga que não possuam os documentos exigidos, as pessoas
cujo período de residência legal no Reino tenha expirado, as pessoas consideradas 
passíveis de pôr em risco a ordem pública ou a segurança nacional ou as pessoas que
exerçam uma actividade profissional independente ou assalariada sem possuírem a 
autorização exigida para esse efeito podem ver emitida uma ordem para abandonar o 
território com decisão de recondução à fronteira e de privação de liberdade para esse 
efeito.

 pessoas indicadas como "não admissíveis": à sua chegada à fronteira, essas 
pessoas são objecto de uma medida de repulsão. Em geral, ficam detidas no centro
"INAD".

B. Duração da detenção

Se, no passado, um processo de asilo podia prolongar-se por vários anos, podendo culminar 
na expulsão de famílias que já estavam integradas na Bélgica, os números apresentados à 
delegação, datados de 2006 (quando era aplicável o antigo procedimento) davam conta de 
uma rapidez acrescida.

Todavia, os prazos de detenção aumentaram desde a entrada em vigor da nova lei, em Junho 
de 2007, posto que, agora, a totalidade do processo, e já não apenas o que anteriormente se 
designava como a fase de admissibilidade, pode decorrer num centro fechado. 

A duração da detenção é, em princípio, limitada a 5 meses pela lei de 15 de Dezembro de 
1980, com uma possibilidade de ser alargada para oito meses, quando razões de ordem 
pública ou de segurança nacional o justifiquem.
Além disso, na prática, o período de detenção não é limitado por nenhum prazo na Bélgica, 
posto que um novo prazo começa a correr sempre que uma pessoa conteste a sua expulsão. 

Por outro lado, os números relativos à duração da detenção avançados pelo Ministério do 
Interior apenas reflectem uma visão parcial da realidade. Este facto resulta do método de 
cálculo da duração dos períodos de detenção. Os únicos números comunicados pelo Serviço 
de Estrangeiros referem-se aos períodos médios de detenção por centro, e não aos períodos 
médios por detido. Não é tido em consideração, por conseguinte, o período total de detenção a 
que uma pessoa terá realmente sido sujeita, não sendo contabilizadas as transferências entre 
centros. Além disso, são feitas muitas transferências entre os centros. A título de exemplo, o 
relatório 2006 do centro "127 bis" refere que: 
Entre as 2 228 pessoas inscritas, 126 provinham de outros centros:
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Em 2006, 176 residentes foram transferidos para outro centro fechado

Um detido que tenha passado 2 meses no centro "127", mais 3 meses no centro "127 bis" e 24 
horas no "INAD" antes do repatriamento figurará 3 vezes nas estatísticas. 
Para a administração, não se tratará de uma pessoa que passou mais de 5 meses detida. Pelo 
contrário, a nível estatístico, tratar-se-á de 3 indivíduos, cujos períodos de detenção registados
por centro serão, respectivamente, de 2 meses, 3 meses e 24 horas. Paradoxalmente, este
detido, que terá passado 5 meses em centros fechados, permitirá à administração fazer baixar 
consideravelmente as estatísticas relativas à duração dos períodos de detenção.
Seria importante, por conseguinte, que a administração publicasse os períodos de detenção
por detido, e não apenas por centro, o que, também segundo a Direcção-Geral do Serviço de 
Estrangeiros, parece ser tecnicamente possível.

C. Observações relativas ao processo de asilo na Bélgica

Anteriormente a Junho de 2007, o processo de pedido de asilo decorria em duas fases: o 
Serviço de Estrangeiros (SE) analisava a admissibilidade do pedido e o Comissariado Geral 
para os Refugiados e Apátridas (CGRA) pronunciava-se sobre o fundamento do pedido.

Na sequência de inúmeras críticas formuladas em relação ao antigo processo (prazos muito 
longos para o tratamento dos dossiês, acusações de funcionamento deficiente do Serviço de 
Estrangeiros, etc.), e após uma condenação pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem
(processo Conka contra Bélgica), pelo Conselho da Europa e pela sociedade civil, foi 
prometida uma reforma para o ano 2000. 

Em 2005, foi aprovado um plano de reforma e, em 1 de Junho de 2007, entrou integralmente 
em vigor uma nova lei relativa aos estrangeiros. Desde então, todos os pedidos de asilo são 
tratados à luz do novo processo. 
A subdivisão da análise do pedido de asilo em duas fases (quanto à admissibilidade e quanto 
ao fundamento) é suprimida. O Serviço de Estrangeiros deixa de ser competente para analisar 
a admissibilidade dos pedidos de asilo, mas mantém a sua competência para tomar decisões 
em matéria de permanência, de manutenção num centro fechado e de afastamento do 
requerente de asilo.

As instâncias em matéria de asilo

1. O Serviço de Estrangeiros (SE) – sob a tutela do Ministério do Interior, gere o 
acesso ao território, a permanência, o estabelecimento, a manutenção do cidadão 
estrangeiro num centro fechado, e o afastamento de estrangeiros em geral. 

2. O Comissariado Geral para os Refugiados e Apátridas (CGRA) – analisa os 
pedidos de asilo.

3. O Conselho de Contencioso para Estrangeiros (CCE) é competente para confirmar 
ou alterar as decisões do CGRA.

4. O Conselho de Estado – efectua apenas um controlo da legalidade do processo, não 
podendo tomar uma decisão em vez da instância de asilo contestada.

Fases do processo de asilo
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1. O pedido de asilo – O cidadão estrangeiro apresenta o seu pedido de asilo no Serviço 
de Estrangeiros. Caso entre na Bélgica sem os documentos exigidos, deverá apresentar
o pedido na fronteira, ou num prazo de 8 dias úteis. 

2. O SE regista o pedido e procede a uma audição do interessado, que se limita à sua
identidade, origem e itinerário. O SE entrega ao requerente de asilo um questionário,
no qual este deverá indicar os motivos que o levam a pedir asilo, bem como as
possibilidades de regresso ao país de onde fugiu. Esta declaração é assinada pelo 
requerente de asilo e, em seguida, transmitida ao Comissariado Geral juntamente com 
o dossiê completo.

3. O SE determina qual é o Estado-Membro da União Europeia responsável pela 
análise do pedido em conformidade como o Regulamento Dublin II e analisa os 
pedidos de asilo múltiplos.

4. Análise do pedido de asilo - O Comissariado Geral para os Refugiados e 
Apátridas (CGRA) é competente para reconhecer ou recusar a qualidade de refugiado
e bem assim para conceder ou recusar o estatuto de protecção subsidiária. 

5. A interposição de um recurso junto do Conselho de Contencioso para 
Estrangeiros (CCE) contra uma decisão do CGRA - o Conselho de Contencioso 
para Estrangeiros é competente para confirmar ou alterar as decisões do CGRA. Os 
recursos perante o CCE devem ser apresentados num prazo de 15 dias a contar da 
notificação da decisão do CGRA. A interposição do recurso suspende a execução da 
decisão contestada.

6. As decisões do CCE apenas são susceptíveis de um recurso sobre a legalidade
("cassação administrativa") perante o Conselho de Estado.

Uma pessoa que chegue à Bélgica na posse de todos os documentos exigidos e que apresente
um pedido de asilo poderá ficar num "centro aberto" durante o período de apreciação do seu
pedido. Os centros abertos são geridos pela FEDASIL, agência federal para o acolhimento dos 
requerentes de asilo, criada em 2002. 
Em contrapartida, os restantes requerentes de asilo são detidos em qualquer um dos centros 
fechados do território (à excepção do centro "INAD"). 

Estes centros fechados podem acolher os seguintes requerentes de asilo:

 pessoas que apresentaram um pedido de asilo na fronteira – as pessoas nesta 
situação são sistematicamente objecto de uma medida de detenção. Ficam detidas
durante todo o processo de análise do pedido de asilo;

 requerentes de asilo que apresentaram o seu pedido no território da Bélgica e cujo
pedido foi indeferido (incluindo pessoas que apresentaram um recurso junto do 
Conselho de Estado), mesmo que tenham permanecido num centro aberto durante todo 
o processo; 

 pessoas que apresentaram o seu pedido de asilo num centro fechado: estas pessoas 
foram detidas por se encontrarem numa situação de residência irregular. Uma vez no 
centro fechado, apresentam um pedido de asilo, permanecendo ali enquanto corre o
processo.
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 pessoas que apresentaram um pedido de asilo noutro Estado-Membro da UE ou 
que apresentaram um segundo pedido na Bélgica.

III. Encontro com as ONG

Para as ONG, a prática da detenção administrativa de cidadãos estrangeiros na Bélgica coloca 
problemas graves em matéria de respeito dos direitos fundamentais e da dignidade humana.
Lembram que, nos termos da Convenção Europeia para a Protecção dos Direitos do Homem e 
das Liberdades Fundamentais (CEDH), a liberdade deve ser a regra e a detenção deve ser a 
excepção. Pois bem, as possibilidades de detenção dos requerentes de asilo tanto na fronteira 
como no território aumentaram claramente desde a reforma do processo de asilo5. Acresce 
que os períodos de detenção foram aumentados, posto que, agora, a totalidade do processo, e 
já não apenas o que anteriormente se designava como a fase de admissibilidade, pode decorrer 
num centro fechado6.

Durante o seu encontro com os deputados, as ONG destacaram alguns problemas:

1. Detenção de crianças
As ONG constatam que o número de crianças detidas num centro fechado assumiu proporções
extremamente preocupantes nos últimos anos. Enquanto em 2004 havia 152 crianças detidas, 
em 2006 havia 627. Além disso, este número fica aquém da realidade, dado que não toma em 
consideração o centro de Vottem, no qual estiveram detidas crianças entre Março e Junho de 
2006, nem o centro "127", no qual estiverem e continuam a estar detidas crianças.

Recordam que as sequelas psicológicas dessa detenção nas crianças foram provadas por 
diversas vezes: por um estudo da Universidade Livre de Bruxelas, em 1999, e por um estudo 
encomendado pelo Ministério do Interior, cuja constatação é clara: "A detenção de famílias 
com crianças é, do ponto de vista dos direitos da criança e do seu bem-estar, inaceitável nas 
circunstância actuais. A detenção de crianças é, actualmente, aplicada de forma bastante 
arbitrária, e não como uma medida de excepção de último recurso. Para determinados 
grupos, a detenção é automática, em particular para as famílias que são abrangidas pelo 
âmbito de aplicação da Convenção de Dublin. Neste contexto, a detenção foi efectivamente 
automatizada e, consequentemente, banalizada."7. 

Estes estudos foram de novo corroborados nos últimos meses por outros relatórios, 
nomeadamente o do Comissário flamengo para os Direitos da Criança8 e o dos Médicos sem 
Fronteiras9.
                                               
5  Artigo 74.º/6, §1 bis da lei de 15 de Dezembro de 1980 sobre o acesso ao território, a permanência, o 
estabelecimento e o afastamento de estrangeiros. Pelo menos 15 situações permitem a detenção do requerente de 
asilo desde a apresentação do pedido.
6  Artigo 74.º/6, §2 da lei de 15 de Dezembro de 1980 sobre o acesso ao território, a permanência, o 
estabelecimento e o afastamento de estrangeiros. Enquanto anteriormente o prazo de detenção durante o decurso 
do processo não podia exceder 2 meses exactos, actualmente, em certos casos, um requerente de asilo pode ficar 
detido até 3 meses e 15 dias, sem que tenha recebido uma decisão executiva.
7 Estudo sobre as alternativas à detenção de famílias com crianças nos centros fechados com vista ao seu 
afastamento. Parte 2: Visão e recomendações, 

http://corporate.skynet.be/mensenruimte/SumResearch/downloads/News/CentreAlternative/deel_2_visie_FR.p
df , p.19.
8 Kinderrechtencommissariaat "Heen en retour: Kinderrechten op de Vlucht".
9 Médicos sem Fronteiras, "Le coût humain de la détention “ (O custo humano da detenção).
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2. Períodos de detenção
De acordo com as ONG consultadas, na Bélgica, apesar do período de detenção máximo
inscrito na lei ser de 5 meses, as detenções são por vezes bastante mais longas na prática. 
Assim, algumas pessoas já passaram mais de um ano, sem interrupção, em vários centros 
fechados. Detenções tão longas produzem efeitos psicológicos devastadores nas pessoas. 

3. Insegurança jurídica
Muitos detidos manifestam a sua confusão face aos diversos procedimentos. Durante as suas 
visitas, as ONG constatam a falta de informações aos detidos, os problemas em matéria de 
assistência jurídica ou as deficiências de alguns procedimentos. 
Não há intérpretes nos centros. Por vezes, recorre-se a um serviço de interpretação por 
telefone mas, nalguns casos, são co-detidos que traduzem para os outros, com todas as 
dificuldades inerentes à tradução de textos administrativos ou jurídicos.

Entre os aspectos que estão na origem desta insegurança jurídica, figuram:
 A falta de independência dos serviços sociais dos centros: estes são constituídos por 

funcionários que dependem do Ministério do Interior e cuja missão consiste em informar 
os detidos, mas também de "preparar para o afastamento eventual"10.

 Deficiências na informação prestada aos migrantes: as brochuras informativas sobre os 
procedimentos fornecidas aos detidos não são actualizadas (vários meses após a sua 
entrada em vigor, não existem brochuras disponíveis sobre o novo processo de asilo em 
diversas línguas) e a informação sobre as vias de recurso disponíveis nem sempre é dada 
aos detidos. Estas constatações são igualmente confirmadas pelo ACNUR.

 Problemas relacionados com a assistência jurídica. 
O detido tem direito a um recurso suspensivo contra a sua obrigação de abandonar o
território. Este recurso só é realmente suspensivo se for apresentado num prazo de 24 
horas a contar do momento da detenção. Ora, nalguns centros (nomeadamente o 
"127 bis"), a designação de um advogado oficioso pode demorar mais de três ou quatro 
dias, privando oficiosamente os detidos do benefício deste recurso suspensivo, que é, no 
entanto, extremamente importante. Um prazo tão curto coloca igualmente a questão da sua 
eficácia (artigo 13.º da CEDH).

4. A detenção dos requerentes de asilo
As ONG constatam a forma como, por vezes, as pessoas são detidas: o requerente é
convocado, juntamente com os membros da sua família, por uma razão administrativa
anódina: convite para completar o respectivo dossiê, etc. Quando se apresenta no Serviço de 
Estrangeiros, o requerente é detido e conduzido para um centro fechado, apesar de a
convocatória em nada deixar transparecer esta possibilidade. 

Esta prática das autoridades belgas já foi condenada pelo Tribunal Europeu dos Direitos do 
Homem no processo Conka11: o Tribunal sublinhou que o facto de "no âmbito de uma 
operação planeada de expulsão e para facilitar ou melhorar a sua eficácia, a administração 
                                               
10 Artigo 68.º do decreto real de 2 de Agosto de 2002, que fixa o regime e as regras de funcionamento 
aplicáveis aos centros fechados. A proposta de emprego para assistentes sociais em centros fechados publicada 
pelo Serviço Público responsável pelo recrutamento dos funcionários (Selor) especifica: "na sua qualidade de 
funcionário(a) encarregue do repatriamento, preparará os residentes, através de entrevistas, para o seu 
afastamento de modo a que este possa decorrer de forma eficaz e em condições humanas."
11 Processo Conka contra Bélgica n.° 51564/99 (Sect. 3) (bil.) CEDH 2002 – I – (5.02.02).
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decidir conscientemente induzir as pessoas em erro, mesmo que em situação ilegal, sobre a 
finalidade de uma convocação, de modo a melhor poder privá-las da sua liberdade não é 
compatível com o artigo 5.º [CEDH]". A fortiori, quando se trata de pessoas que não se 
encontram em situação de residência ilegal.

No âmbito do denominado procedimento de Dublin (cf. supra), mesmo as pessoas que se 
tenham apresentado periodicamente às convocações, durante vários meses, são subitamente 
detidas e conduzidas para centros de detenção, invocando-se o risco de as mesmas não se 
submeterem à medida de recondução à fronteira.

Durante a visita da delegação do PE, estas práticas foram confirmadas pelos relatos dos 
migrantes e, nomeadamente, pelo relato de uma jovem mulher que foi detida desta forma, 
juntamente com os seus filhos, antes de ser levada para um centro fechado.

5. Problemas médicos e psicológicos recorrentes nos centros fechados
Segundo as ONG, há pessoas gravemente doentes que são regularmente detidas e outras que 
desenvolvem patologias directamente relacionadas com a sua detenção. Importa sublinhar a
falta de independência dos serviços médicos e sociais, bem como o facto de haver psicólogos 
que acumulam esta função com a de membro da direcção do centro. 

6. Condições de detenção
Além dos problemas decorrentes da vetustez, o universo prisional é muito marcado: forte 
presença de guardas, arame farpado, videovigilância e regime de sanções que podem ir até ao 
isolamento. As possibilidades de saída são muito limitadas (cerca de duas horas por dia), 
assim como as possibilidades de contacto com o exterior (é possível telefonar para o exterior 
mediante o pagamento de um cartão telefónico, mas não é possível receber chamadas, excepto 
as do advogado).

Um problema adicional, por vezes difícil de suportar pelos detidos, alguns dos quais viviam
há vários anos na Bélgica, onde entretanto criaram laços: as visitas de familiares são
impossíveis nos centros localizados junto do aeroporto.

As ONG queixam-se também da precariedade do seu direito de visita aos centros – é um 
direito que depende da discrição do Ministério do Interior e pode ser retirado sem qualquer 
motivação pela administração, o que – segundo as próprias ONG - pode implicar uma 
fragilidade em relação à sua actividade. As ONG não têm acesso ao centro "INAD".

7. Pressões e violências que rodeiam as expulsões12

A característica principal das expulsões é a sua falta de transparência. Os controlos externos 
são praticamente inexistentes; os controlos internos são esporádicos; não existe 
videovigilância e as possibilidades efectivas de uma queixa ser atendida são quase nulas. As
ONG relatam numerosos casos de violência por ocasião das expulsões.

                                               
12 Extractos da síntese do relatório "Centres fermés pour étrangers. Etat des lieux” (Centros fechados para 
estrangeiros: ponto da situação), http://www.liguedh.be/medias/579_etat_des_lieux_centres_fermes.pdf
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IV. Descrição da visita aos centros de detenção administrativa

A. O centro "INAD" (aeroporto de Zaventem)

O centro "INAD" encontra-se mesmo no interior dos edifícios do aeroporto Bruxelles-
National. Foi aberto com o objectivo de acolher os (denominados) cidadãos "não 
admissíveis", ou seja, homens, mulheres e crianças a quem foi recusado o acesso ao território
e que aguardam a saída do mesmo sem nele terem entrado. 

Foi aberto na sequência de críticas de que a Bélgica havia sido alvo anteriormente a respeito 
das condições de alojamento (acomodação em colchões, no chão) e de higiene em que as
pessoas que não eram admitidas na Bélgica tinham de viver.

No centro "INAD", podem encontrar-se detidas as seguintes pessoas:

 pessoas que foram objecto de uma decisão de repulsão pelo facto de não disporem dos 
documentos exigidos para entrar no território, ou porque o motivo da sua viagem "não 
é claro" aos olhos da polícia de fronteiras13. Ficam detidas enquanto aguardam que a 
companhia aérea que as transportou as leve de volta;

 pessoas em situação de permanência irregular consideradas passíveis de serem
expulsas facilmente;

 requerentes de asilo cujo pedido foi indeferido, que estiveram detidos num centro 
fechado e que são transferidos para o centro "INAD" algumas horas antes da sua 
expulsão.

O relatório relativo a 2006, que foi transmitido pelas autoridades belgas à delegação, também 
menciona mais de 200 cidadãos da UE que passaram pelo "INAD" (Malta, Alemanha, França, 
Polónia, Grã-Bretanha, Hungria, Eslováquia, República Checa, Letónia, Lituânia).

Parece que, em princípio, as pessoas detidas no centro "INAD" não permanecem ali muito 
tempo, a menos que contestem a decisão de repulsão, caso em que correm o risco de 
permanecer mais tempo.

Estado do centro

O centro é exíguo. Tem as dimensões de um apartamento e é constituído por compartimentos 
relativamente pequenos: um hall de entrada, uma sala de estar, uma cozinha e dois pequenos 
dormitórios (um para os homens, outro para as mulheres), cada um deles com cerca de quinze 
beliches. Há janelas que dão para a placa de estacionamento do aeroporto, não havendo,
contudo, possibilidade de as abrir. Os detidos não podem sair para o ar livre.

Nem as ONG, nem os visitantes têm acesso ao centro "INAD", também pelo facto de o centro
se encontrar localizado no interior do aeroporto. O ACNUR manifestou à delegação o seu 
descontentamento por não ter acesso regular ao "INAD". 

Não há assistentes sociais e não está prevista qualquer infra-estrutura para as crianças que 
chegam ao "INAD".

                                               
13 Ver mais adiante um testemunho directo. 
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A delegação considera que as condições materiais de alojamento não são as mais adequadas 
para a detenção que, em todo caso, não deve exceder algumas horas; neste sentido, associa-se 
às conclusões do Comité Europeu para a Prevenção da Tortura e Outras Penas ou Tratamentos 
Desumanos e Degradantes (CPT) do Conselho da Europa, enunciadas no seu último relatório
sobre o "INAD".

Segundo parece, está em marcha um projecto para um novo centro.

Debates com as autoridades

No decurso dos debates com os representantes das autoridades e, nomeadamente, com a 
representante do Serviço de Estrangeiros, em resposta a uma questão que havia sido colocada, 
esta representante explicou aos deputados que as pessoas que aparentem nervosismo ou 
agressividade durante as expulsões são algemadas, caso se verifique risco de fuga ou por 
razões de segurança. São igualmente algemadas as pessoas que são transportadas de um 
centro para outro, ou de um centro para o aeroporto.

O relator quis saber para que país as pessoas são deportadas: para o país de trânsito ou para o 
seu país de origem. Foi evocado o caso específico de uma pessoa que chegue à Bélgica, 
oriunda de África com passagem pela Líbia. A representante do Serviço de Estrangeiros
esclareceu que, em casos como esse, as pessoas são enviadas para a Líbia, país de trânsito, ao 
abrigo das convenções relativas à responsabilidade das companhias aéreas (Convenção de 
Chicago).

Durante um debate sobre a questão da colocação de estrangeiros na zona de trânsito, a
representante do Serviço de Estrangeiros forneceu algumas explicações à delegação. 

Quando uma pessoa chega à fronteira, é objecto de duas decisões distintas: uma decisão de 
repulsão, acompanhada de uma decisão de detenção para esse efeito. Se a Câmara do 
Conselho ("Chambre du Conseil") decidir que esta detenção é ilegal e essa pessoa deve ser 
libertada, o Serviço de Estrangeiros decide "libertá-la" na zona de trânsito do aeroporto
nacional.
A delegação considera esta prática inaceitável: as pessoas ficam na zona de trânsito sem
qualquer acompanhamento; são obrigadas a dormir nas cadeiras do aeroporto ou no chão, sem 
ter sequer a possibilidade de tomar um duche. Na realidade, substitui-se um tipo de detenção
por outro. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem entendeu, de resto, que uma zona de 
trânsito pode ser considerada um local de detenção14.

Além disso, o efeito dissuasor desta "libertação" torna ineficaz o recurso, previsto na lei, 
contra a decisão de manutenção num centro fechado ("INAD"), o que é contrário à 
Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Os detidos são informados de que uma possível
libertação implicará a sua colocação na zona de trânsito, o que desencoraja muitos deles a 
apresentarem o pedido de concessão de liberdade previsto na lei.

Esta prática já foi amplamente denunciada pelas ONG belgas, pelos advogados e pelo
Provedor Federal da Bélgica; o tribunal de primeira instância de Bruxelas, deliberando em 
processo de urgência, considerou igualmente, em 2003, que o Estado belga havia cometido 

                                               
14 Acórdãos Guzzardi contra Itália, 6 de Novembro de 1980, Amuur contra França, 25 de Junho de 1996, e 
Shamsa contra Polónia, 27 de Novembro de 2003.
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uma irregularidade manifesta que se assemelhava a uma "fantochada". O que é inadmissível e 
contrário ao Estado de direito, entende o tribunal, é que "o Estado belga coloque [o cidadão 
estrangeiro] num outro local fechado (a zona de trânsito), onde as condições de vida são 
desumanas e degradantes, na expectativa de que [essa pessoa] se decida então a executar 
‘voluntariamente’ a ordem de repulsão".
No seu último relatório relativo à Bélgica, o Comité Europeu para a Prevenção da Tortura15

recomendou igualmente que as autoridades belgas tomem de imediato as medidas necessárias 
para acabar de vez com esta prática. O relator associa-se totalmente a estas recomendações e 
solicita ao Serviço de Estrangeiros esclarecimentos sobre estas práticas, tendo em conta que 
chegaram ao conhecimento dos deputados 3 casos de "libertação" na zona de trânsito
ocorridos no mês de Setembro de 2007. 
Acresce que, muito recentemente, a Bélgica foi condenada pelo Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem, num acórdão de 24 de Janeiro de 200816, por ter "libertado" dois
nacionais palestinianos na zona de trânsito do aeroporto de Bruxelas. O Tribunal entendeu 
que a colocação na zona de trânsito constituía de facto uma detenção e que esta detenção era 
ilegal, considerando-a um tratamento desumano e degradante. 

Testemunhos dos migrantes 

Na altura da visita, encontravam-se no centro apenas três pessoas. Duas delas, de origem
congolesa e ruandesa, respectivamente, embora estivessem na posse dos documentos exigidos 
para entrar na Bélgica (visto de estudo, documentos de viagem, dinheiro, etc.), foram objecto 
de uma decisão de repulsão porque o motivo da sua viagem "não era claro" aos olhos da
polícia de fronteiras. Estavam detidas enquanto aguardavam que a companhia aérea que as 
havia transportado as levasse de volta.

Como nestes dois casos, qualquer pessoa que seja objecto de uma decisão de recusa de 
entrada no território recebe

 um formulário com indicação do motivo,
 uma decisão de manutenção num centro fechado.

O formulário é preenchido pelos funcionários do serviço responsável pelo controlo fronteiriço 
e está redigido em neerlandês. O cidadão estrangeiro deve assinar em baixo. A delegação
ficou surpreendida com o facto de o cidadão estrangeiro não receber uma tradução deste
formulário, mesmo que fale uma das outras duas línguas nacionais belgas: francês ou alemão. 
A decisão de manutenção num centro fechado está redigida simultaneamente em neerlandês e 
francês, mas baseia-se numa decisão de repulsão redigida unicamente em neerlandês. 

A pessoa tem 24 horas para apresentar um recurso urgente contra a decisão de afastamento 
(efeito suspensivo). Caso o Conselho de Contencioso para Estrangeiros (CCE) não se 
pronuncie num período de 72 horas, a repulsão torna-se de novo possível.

As autoridades do centro entregam uma lista telefónica às pessoas que desejem a assistência 
de um advogado. Na recepção, existe um telefone público o qual é impossível fazer um 
telefonema de forma discreta. Os advogados que desejem encontra-se com o seu cliente
devem fazê-lo nas instalações da polícia aeroportuária, para onde este é levado sob escolta 
policial desde o centro "INAD".

                                               
15 http://www.cpt.coe.int/documents/bel/2006-15-inf-fra.htm paragraph 49
16 Processo RIAD e IDIAB contra BÉLGICA (Pedidos n.os 29787/03 e 29810/03).
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B. O "centro de trânsito 127" (Melsbroek)

Este centro está situado em Melsbroek, ao lado do aeroporto militar. 
Está construído em contentores pré-fabricados (dormitórios com cerca de 20 camas, sala 
comum, cozinha, refeitório e parlatórios). Uma pequena parte (direcção, serviço social, 
serviço médico) é de construção sólida. Existe um pequeno pátio, mas o tempo concedido 
para sair para o ar livre é limitado. O centro está rodeado por redes metálicas e arame farpado.

O centro é vetusto. Data de 1988, quando foi construído a título provisório. A delegação
constata que esta situação "provisória" perdura há 20 anos. A criação de um novo centro para
substituir o "INAD" e o "127" foi anunciada há vários anos. A primeira pedra foi colocada 
pelo Ministro do Interior, P. Dewael, já há vários meses, mas a construção deverá ter início 
em Março de 2009 e o novo centro deverá estar operacional em 2010.

Pessoas detidas no centro: homens, mulheres e crianças acompanhadas, requerentes de asilo e
pessoas em situação de permanência irregular.

O último relatório relativo à situação do centro em 2006 indica alguns números:

Em 2006, foram inscritos no total 2 132 detidos, um número que tem vindo a aumentar 
constantemente em relação aos anos precedentes.
Entre estas pessoas, figuravam 558 mulheres, 152 menores acompanhados e 31 menores não
acompanhados. 
O período médio de permanência dos menores não acompanhados foi de 25,2 dias em 2006, 
sendo de 1 dia o período mais curto e de 66 dias o mais longo.
A idade média era de 27 anos em 2006. O residente mais jovem do centro tinha três meses e o 
mais idoso tinha 64 anos.
Uma pessoa foi libertada na zona de trânsito e 3 pessoas evadiram-se.

De acordo com o relatório, centenas de nacionais da União Europeia estiveram detidos neste 
centro em 2006: Polónia: 321, República Checa: 12, Hungria: 11, Eslováquia: 10, Letónia: 5, 
Estónia: 2, Alemanha: 1, Eslovénia: 1.

Durante a visita ao centro "127", a representante do Serviço de Estrangeiros explicou à 
delegação que os cidadãos dos Estados-Membros ficam detidos no Centro "127" quando são 
suspeitos de terem cometido "pequenos delitos" ou de terem trabalhado ilegalmente. A 
detenção destas pessoas, na ausência de qualquer condenação, suscita muitas interrogações. 
Os deputados interrogaram as autoridades do centro a este respeito e consideram que se 
afiguram necessárias explicações adicionais: tratando-se de criminosos, a justiça deve seguir o 
seu curso, tratando-se de pessoas inocentes, estas devem ser libertadas.

A presença de famílias e de crianças acompanhadas e não acompanhadas coloca problemas 
graves, atendendo à total promiscuidade que caracteriza este local de detenção: as crianças
dormem nos mesmos dormitórios que os adultos que não pertencem à sua família.

Os detidos não podem receber a visita de membros da família ou de amigos, também pelo 
facto de o centro estar situado no interior do aeroporto. De contrário, receberiam a visita de 
membros das ONG. 



PV\714008PT.doc 13/22 PE404.456v01-00

PT

Testemunhos dos migrantes 

As pessoas com quem a delegação se encontrou mostram-lhe os seus filhos, dizendo que 
aquele não é um lugar para eles, pois vivem e dormem com adultos estranhos e estão 
permanentemente a ouvir discussões de adultos. 

Algumas pessoas queixam-se do ruído produzido pelas aterragens e descolagens dos aviões,
que, por vezes, é ensurdecedor.

Um rapaz originário do Ruanda relata o que se passou no seu processo, queixando-se de não 
ter podido ser ele mesmo a preencher o formulário que lhe foi entregue pelo Serviço de 
Estrangeiros e do facto de o funcionário que o preencheu ter cometido erros que poderão ter 
condicionado o resto do processo.

A legislação belga prevê que o SE registe o pedido, proceda a uma audição do interessado e 
"entregue ao cidadão estrangeiro um questionário no qual este é convidado a indicar os 
motivos que o levaram a pedir asilo, bem como as possibilidades de regresso ao país de onde 
fugiu"17. Esta declaração é assinada pelo requerente de asilo e, em seguida, transmitida ao 
Comissariado Geral juntamente com o dossiê completo.
Nada na lei indica que devem ser os funcionários a preencher o questionário em nome do 
requerente de asilo. 
Ora, de acordo com as declarações das ONG contactadas, parece que, na prática, são os 
funcionários do Serviço de Estrangeiros que preenchem o questionário em vez do requerente 
de asilo. Isso é feito com o apoio de um intérprete, mas o requerente não direito a um 
advogado. Os requerentes de asilo queixam-se da forma apressada como são tratados e das 
más condições existentes nos centros fechados (ruído, temperatura ambiente) durante a 
entrevista com o funcionário do Serviço de Estrangeiros.

A prática do Ramadão é respeitada: as pessoas podem optar por comer mais cedo, ou mais
tarde, durante este período.

C. O "centro de repatriamento 127 bis" (Steenokkerzeel)

Este centro está situado em Steenokkerzeel, igualmente ao lado do aeroporto. Está rodeado 
por duas vedações metálicas muito altas e várias filas de arame farpado. A impressão de 
prisão é muito forte. As janelas estão protegidas por grades. 

O centro é constituído por dois edifícios. No primeiro, encontra-se o pessoal das áreas social, 
administrativa e médica, bem como a cela de isolamento disciplinar. Passando por um pátio 
interior, encontra-se o edifício reservado aos migrantes, atrás das filas de rede metálica 
encimadas por arame farpado com 5 metros de altura.

Encontram-se no centro pessoas interceptadas no território em situação irregular, a par de 
requerentes de asilo, homens, mulheres e crianças acompanhadas ou não.

Números18

Em 2006, um total de 2 228 pessoas (1 691 adultos e 537 crianças) estavam inscritas no

                                               
17 Artigo 51.º/10 da lei de 15 de Dezembro de 1980.
18 Relatório do SE relativo a 2006 sobre o centro "127 bis".
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centro de repatriamento "127 bis" de Steenokkerzeel (sem contar as 520 pessoas que ali 
passaram apenas uma noite), contra um total de 2 196 em 2005. 

As mulheres representavam 22,58% dos detidos, as crianças 24,10%, e os restantes eram 
homens. Quatro crianças não acompanhadas passaram pelo centro em 2006.

Também neste centro estiveram detidos cidadãos de Estados-Membros da UE (Estónia, 
Hungria, Letónia, Polónia, Eslováquia, República Checa – 212 adultos e 81 crianças em
2006).

O período médio de permanência foi de 16,08 dias em 2006. Período de permanência mais 
curto: menos de um dia; período de permanência mais longo: 6 meses e meio.
Em todo o ano de 2006, o número de detidos por dia foi, em média, de 96,83.

No centro, há assistentes sociais e educadores. Algumas ONG podem visitar os migrantes,
mas estes não podem receber visitas da família ou de amigos. 

Testemunhos dos migrantes

Muitos migrantes queixam-se da falta de cuidados médicos adequados – dificuldade em ver o 
médico ou em comunicar com ele, também por falta de serviço de interpretação, e visitas 
apressadas. Mostram-se escandalizados, nomeadamente, com a situação de uma mulher 
grávida de 5 meses, com quem a delegação se encontrou, que vive uma gravidez difícil.

A ausência de um pediatra na equipa médica preocupa os pais de crianças pequenas. 
Os migrantes queixam-se de receber analgésicos por tudo e por nada, de não serem 
informados acerca da natureza do medicamento que lhes é prescrito, sendo-lhes dito apenas 
quantas vezes por dia os devem tomar. Esta prática viola os direitos da pessoa doente e, por 
maioria de razão, de doentes em situação difícil, pois não têm a possibilidade de escolher 
outro médico.

Os detidos revelam que sentem ainda mais receio depois da morte de um jovem requerente de 
asilo, ocorrida em Setembro de 2007, e sobre a qual, de acordo com os migrantes, receberam 
poucas explicações por parte da direcção. 

A falta de informações sobre o andamento dos seus processos e sobre a sorte que os espera 
mina o moral dos detidos. 

As declarações dos migrantes estão, de resto, documentadas no relatório anual 2006, que
menciona

- greves de fome em que participaram dezenas de pessoas, por vezes alas inteiras do 
centro, incluindo crianças. Estas greves tinham por objectivo fazer passar queixas e 
reclamações, ou protestar contra a escassez de alimentos que recebiam habitualmente; 

- três tentativas de suicídio em 2006.

V. Observações do relator

Detenção sistemática
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O relator começa por sublinhar que, em sua opinião, a própria natureza da detenção
administrativa temporária é, em si mesma, responsável pela violação dos direitos humanos e
que a noção de detenção administrativa é inaceitável do ponto de vista jurídico. De facto, para 
um delito de natureza administrativa (entrada irregular num país ou fim de validade da 
autorização de residência), prevê-se uma pena de privação da liberdade pessoal, com uma 
duração frequentemente desproporcionada.
É por essa razão que os centros de detenção temporária devem ser considerados locais que 
não podem ser tolerados e que por isso devem ser encerrados. Essa seria a primeira acção que 
permitiria repensar de forma concreta outra forma de acolhimento.
É particularmente inaceitável que os requerentes de asilo sejam tratados desta maneira: estes
homens, mulheres e, por vezes, crianças, que fogem a situações difíceis e pedem refúgio na 
Europa, não podem ser encarcerados em estruturas que violam as liberdades individuais e
constituem um atentado aos direitos fundamentais.
O relator entende, por conseguinte, que os requerentes de asilo não devem, em caso algum (tal 
como previsto nas convenções internacionais) ser sujeitos a um regime de detenção
administrativa. A detenção de cidadãos estrangeiros atenta contra uma liberdade fundamental
e deve ser a excepção e não a regra, como o confirma a jurisprudência do Tribunal Europeu 
dos Direitos do Homem.
Além disso, parece que a Bélgica recorre de forma sistemática e generalizada à detenção de 
requerentes de asilo na fronteira, bem como de requerentes de asilo no âmbito do
procedimento de Dublin, independentemente de quem sejam esses estrangeiros (famílias, 
crianças) e independentemente do risco de poderem escapar ao Serviço de Estrangeiros.
As possibilidades de detenção dos requerentes de asilo aumentaram claramente desde a 
adopção da nova lei. Esse facto viola o princípio fundamental da Convenção de Genebra
segundo o qual os requerentes de asilo não devem ser objecto de sanções pela sua entrada ou 
permanência irregulares. 
No seu relatório ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre a aplicação da Directiva 
"Acolhimento"19, também a Comissão Europeia lembra que, nos termos da directiva, a 
detenção constitui uma excepção à regra geral da livre circulação, só podendo ser utilizada 
"quando necessário", [e que] a detenção automática sem avaliar a situação da pessoa em
questão não respeita o disposto na directiva.
As condições necessárias para que um processo de asilo decorra da melhor forma não se 
encontram reunidas num centro fechado: além da forte pressão psicológica resultante da 
detenção em si, é extremamente difícil comunicar com o mundo exterior, obter o parecer de 
um serviço social ou jurídico independente, recolher informações úteis para o processo 
(inexistência de ligação à Internet), etc.
Na ausência de um verdadeiro acesso a um advogado, é praticamente impossível interpor
recurso nas formas e nos prazos (muito curtos) exigidos, tanto mais que o processo perante o
CCE é um processo escrito, que deixa pouca margem ao requerente de asilo para fazer 
observações oralmente durante a audiência. Estes prazos demasiado curtos constituem um 
motivo de grande preocupação.

Duração da detenção

A duração da detenção é uma questão importante, tendo em conta os efeitos que uma
detenção por um período muito longo pode produzir sobre a pessoa detida. 
Esta duração é já excessiva se tivermos em conta as recomendações do Conselho da Europa, 
                                               
19 Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre a aplicação da Directiva 
2003/9/CE, de 27 de Janeiro de 2003, que estabelece normas mínimas em matéria de acolhimento dos 
requerentes de asilo nos Estados-Membros - COM(2007) 745 final.
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que havia sugerido a limitação deste tipo de detenção a um mês20. Na prática, a detenção não é 
limitada por nenhum prazo na Bélgica, posto que um novo prazo começa a correr sempre que 
uma pessoa se oponha à sua expulsão. 
Um relatório recente encomendado pela Comissão Europeia21 observa também que:
No que diz respeito ao prazo de detenção, tendo em conta a aplicabilidade da directiva aos
requerentes de asilo detidos em centros fechados, coloca-se a questão de saber se a duração 
de detenção legal de dois meses (prorrogável até oito meses) pode ser considerada como um 
período razoável, tão curto quanto possível.

A detenção de menores

Na Bélgica, há crianças acompanhadas e não acompanhadas detidas nos centros fechados. De 
acordo com as ONG, os números estariam a aumentar.
A detenção de crianças viola a Convenção Internacional dos Direitos da Criança22, já para não 
falar da escolarização interrompida. A Bélgica foi recentemente condenada pelo Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem devido à detenção e expulsão de uma menor23. O Tribunal
considerou como tratamento desumano os seguinte aspectos: detenção num centro
inicialmente concebido para adultos, detenção nas mesmas condições que um adulto sem ter 
em conta as necessidades próprias da sua idade e a sua extrema vulnerabilidade.

No relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre a aplicação da 
Directiva "Acolhimento"24, a Bélgica figura também entre os países que negam a menores 
detidos o acesso ao ensino ou que o tornam impossível ou muito limitado na prática. A
Comissão recorda que este procedimento não respeita o disposto na Directiva "Acolhimento". 
Com efeito, a Directiva "Acolhimento" prevê que os Estados-Membros devem permitir aos 
filhos menores dos requerentes de asilo e aos requerentes de asilo menores o acesso ao 
sistema de ensino em condições semelhantes às dos nacionais do Estado-Membro de 
acolhimento, enquanto não tiver sido executada contra eles ou contra os seus pais uma 
medida de afastamento. O ensino pode ser ministrado nos centros de acolhimento25.

A Comissão observa igualmente que nalguns Estados-Membros, entre os quais a Bélgica, não 
existe qualquer procedimento de identificação dos requerentes de asilo vulneráveis e faz notar 
que poderão levantar-se sérias dúvidas quanto ao modo e à eventualidade de as pessoas com 
necessidades especiais serem realmente identificadas em Estados-Membros em que este 
registo não se faça. Segundo este relatório:
Podem surgir problemas graves em Estados-Membros que não proíbam a detenção de 
requerentes de asilo com necessidades especiais.
Atendendo à sua situação especial, a detenção de requerentes de asilo vulneráveis deve ser 
considerada apenas como último recurso, em casos devidamente justificados26.
                                               
20 Recomendação 1547 da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa.
21 Relatório sobre a Bélgica, elaborado para a Comissão Europeia, sobre a aplicação da Directiva 
"Acolhimento", como contributo para a elaboração do relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento 
Europeu sobre a aplicação desta mesma directiva - COM(2007) 745 final.
22 Convenção Internacional dos Direitos da Criança, aprovada e aberta a assinatura, ratificação e adesão 
pela Assembleia Geral das Nações Unidas, na sua Resolução 44/25 de 20 de Novembro de 1989, e que entrou 
em vigor em 2 de Setembro de 1990 - ver http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm 
23 CEDH, 12/10/06, n.° 13178/03, Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga contra Bélgica.
24 Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre a aplicação da Directiva 
2003/9/CE, de 27 de Janeiro de 2003, que estabelece normas mínimas em matéria de acolhimento dos 
requerentes de asilo nos Estados-Membros - COM(2007) 745 final.
25 Artigo 10.º, Directiva "Acolhimento".
26 Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre a aplicação da Directiva 
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O relator sublinha que os menores não devem, em caso algum, ser detidos e que nunca se 
deve perder de vista o interesse superior da criança. Um Estado que não protege as crianças
vai contra os nossos mais altos valores.

Falta de informação dos migrantes

Embora a Directiva "Acolhimento" e a Directiva "Procedimentos" imponham obrigações
claras de informação dos migrantes detidos, os testemunhos destes últimos revelam um muito
mau conhecimento e compreensão dos procedimentos, dos direitos, dos recursos possíveis, ou 
ainda, simplesmente, do que lhes vai suceder. Esta falta de informações fez-se sobretudo 
sentir no centro "127 bis".

No que diz respeito ao "INAD", nem as ONG, nem os visitantes, nem os advogados têm 
acesso a este centro; estes últimos podem falar com o migrante no posto de polícia. 
No entanto, a Directiva "Procedimentos" e a Directiva "Acolhimento" insistem no facto de os 
advogados, o ACNUR ou as ONG deverem poder ter acesso aos centros onde os requerentes 
de asilo se encontram alojados, com vista a ajudá-los. Não podem ser impostos limites a este 
acesso invocando razões de segurança dos centros (e não do aeroporto vizinho) e dos locais, 
assim como dos requerentes de asilo. A directiva "Procedimentos" estabelece que só será 
possível impor uma limitação desde que a mesma não restrinja gravemente ou impossibilite o 
acesso do advogado ou de outro consultor27.

As ONG têm acesso aos outros centros visitados, "127" e "127 bis", mas é um direito 
precário; os amigos ou outros visitantes dos migrantes não têm acesso.
Um relatório recente encomendado pela Comissão28 observa que a maioria dos residentes não 
dispõe de uma brochura de acolhimento ou de informação. Uma larga maioria dos ocupantes 
ignora que tem o direito de intentar uma acção. Continuam a não ter acesso a um intérprete. 
A organização de um sistema de permanência para os serviços médicos constitui um 
problema nalguns centros fechados. Muitos residentes queixam-se da falta de 
acompanhamento a nível da sua saúde mental. Observam-se problemas quanto à natureza e à
qualidade da assistência jurídica. Mesmo não se colocando nenhum problema a nível do 
enquadramento administrativo, o enquadramento psicossocial pode constituir um problema. 
Finalmente, não é garantido aos requerentes de asilo mantidos num centro fechado o respeito 
da unidade familiar.
Além disso, a escolaridade dos menores constitui um problema nos centros fechados, além do 
facto de estes estarem detidos com os adultos, em contradição com a alínea c) do artigo 37.º 
da Convenção Internacional dos Direitos da Criança.

VI. Conclusões

                                                                                                                                                  
2003/9/CE, de 27 de Janeiro de 2003, que estabelece normas mínimas em matéria de acolhimento dos 
requerentes de asilo nos Estados-Membros - COM(2007) 745 final.
27 Artigo 16.º da Directiva "Procedimentos".
28 Relatório sobre a Bélgica, elaborado para a Comissão Europeia, sobre a aplicação da Directiva 
"Acolhimento", como contributo para a elaboração do relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento 
Europeu sobre a aplicação desta mesma directiva - COM(2007) 745 final.
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1. A detenção sistemática de certas categorias de requerentes de asilo – nomeadamente 
os casos "Dublin" -, sem sequer ter em conta a situação concreta das pessoas que são objecto 
de uma medida de detenção, é à fortiori inaceitável. A situação é ainda mais chocante quando 
são detidas pessoas vulneráveis (crianças, mulheres grávidas, famílias com bebés, pessoas 
com doenças muito graves, etc.).

2. A promiscuidade, o ruído, as pressões de vária ordem, o universo prisional e a 
coexistência entre detidos fazem com que as detenções, por vezes muito longas (nalguns 
casos mais de 5 meses), constituam uma dura prova adicional imposta aos detidos.

3. A detenção de cidadãos comunitários é inexplicável e constitui uma violação dos
direitos fundamentais, pois a privação de liberdade é desproporcionada quando é cometida 
uma simples infracção administrativa (por exemplo, a falta de registo na área administrativa
de residência). Os números fornecidos pelas autoridades belgas são tanto mais preocupantes 
quanto são reveladores de centenas de casos.

4. O direito a um intérprete e a receber as decisões que lhe dizem respeito numa língua 
que compreenda deve ser respeitado para qualquer nacional estrangeiro que seja objecto de 
uma decisão das autoridades belgas, sendo muito surpreendente constatar que, por vezes, a 
tradução destas decisões nem sequer é fornecida nalgumas línguas oficiais belgas.

A Delegação recomenda ao Governo Belga que:

1. Forneça informações mais claras, nomeadamente, sobre:

- a detenção de cidadãos comunitários nos centros belgas.

- os dados recentes (2007) sobre os números respeitantes à detenção nos centros, com 
informações detalhadas e não apenas "em média".

2. Esclareça, nomeadamente:

- se tenciona prosseguir a prática de detenção automática, inclusive de crianças, apesar dos 
numerosos relatórios que indicam a existência de graves sequelas.

- em que casos autoriza a utilização de algemas durante o transporte de detidos num centro 
fechado.

- a sua interpretação das obrigações internacionais decorrentes da Convenção de Chicago e
sua relação com os instrumentos internacionais de protecção dos direitos humanos.

- as bases jurídicas da prática de detenção em centros de pessoas que tenham cometido 
"pequenos delitos" ou trabalhado ilegalmente.

- as medidas tomadas para investigar as motivações e as circunstâncias das tentativas de 
suicídio documentadas no relatório de 2006.

3. Tome medidas legislativas e regulamentares importantes e urgentes, tais como:

- pôr termo à detenção, nomeadamente, de cidadãos comunitários.
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- alterar os prazos do recurso suspensivo contra a obrigação de abandonar o território 
(actualmente 24 horas) e da tomada de decisão do Conselho de Contencioso para Estrangeiros
(72 horas), evitando em todo o caso que se associe o silêncio do CCE à possibilidade de
expulsão do cidadão estrangeiro.

- pôr termo à prática das convocações ilegais a fim de melhor proceder às expulsões, prática 
que já foi condenada pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.

- pôr termo à prática, recentemente também objecto de sanção pelo Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem, da colocação de nacionais estrangeiros na zona de trânsito.

- prever o acesso à educação de todos os menores, nomeadamente daqueles que se encontram
detidos.

- prever um acesso regular, regulamentado e não arbitrário a todos os centros (incluindo o 
centro "INAD") e a todas as diferentes fases do processo por parte das ONG que aí desejem 
entrar periodicamente para prestar aconselhamento aos detidos e por parte do ACNUR.

- adoptar as medidas necessárias para que os serviços sociais dos centros deixem de depender 
do Ministério do Interior e para que os médicos do centro deixem de depender da direcção do
centro fechado.

- prever a presença, em todos os centros, de intérpretes e mediadores culturais independentes 
da administração dos próprios centros.
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ANEXO 2

Parlamento Europeu
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos 

Internos
Delegação à Bélgica

11 de Outubro de 2007 

Projecto de Programa 4

14:00 – 14:45: Viagem de autocarro do Parlamento Europeu para o centro "INAD" 
(aeroporto de Zaventem)

14:45 – 15:30  Visita ao centro INAD 

15:30 – 16:00 Viagem para o centro de trânsito "127", Melsbroek

16:00 – 17:00 Visita ao centro "127"

17:00 – 17:30 Viagem para o centro de repatriamento "127 bis", Steenokerzeel

17:30 - 19:00 Visita ao centro "127 bis"

19:00 – 19:30 Viagem de regresso ao Parlamento Europeu
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