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DIRECTIVA DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
que estabelece normas mínimas relativas às condições a preencher por nacionais de 
países terceiros ou apátridas para poderem beneficiar de protecção internacional e 
relativas ao conteúdo da protecção concedida (Reformulação)

Historial da legislação

Contexto  

O contexto da Directiva revista é definido na proposta da Comissão. No presente documento 
de trabalho, o relator procede a uma avaliação das alterações propostas à luz das deficiências 
identificadas pela Comissão no decurso das suas actividades de controlo da transposição e 
implementação da directiva, bem como de estudos realizados pelo ACNUR, ECRE e outras 
importantes ONG. O presente documento não é de modo algum exaustivo – o seu objectivo 
consiste em informar, aconselhar e orientar o debate tendo em vista a posição do Parlamento 
em primeira leitura.

A directiva actual

A Directiva sobre "Normas mínimas relativas às condições a preencher por nacionais de 
países terceiros ou apátridas para poderem beneficiar de protecção internacional e relativas ao 
conteúdo da protecção concedida" (2004/83/CE), a que doravante nos referiremos como "a 
Directiva", está em vigor desde 2004. Este acto legislativo pretende estabelecer normas 
comuns entre os Estados-Membros para a harmonização dos critérios de identificação das 
pessoas necessitadas de protecção internacional e dos direitos e benefícios a conceder às 
mesmas. 

A Directiva ocupa-se das condições que devem ser preenchidas para que uma pessoa possa 
beneficiar do estatuto de refugiado e de protecção subsidiária. Nelas se inclui a definição de 
quem pode ser classificado como "Agente da perseguição ou ofensa grave" (Artigo 6.º) ou 
"Agente da protecção" (Artigo 7.º); as condições em que a "protecção interna" poderá ser 
considerada alternativa à concessão de protecção internacional (Artigo 8.º); o que constitui 
um acto de perseguição nos termos da Convenção de Genebra de 1951 e protocolos conexos 
(Artigos 9.º e 10.º); o que constitui ofensas graves (Artigo 15.º); e a motivação e condições 
para a exclusão ou cessação deste estatuto (Artigos 11.º,12.º,16.º,17.º). Estabelece também os 
pormenores do conteúdo da protecção internacional concedida (Capítulo VII) em termos de 
acesso à informação, preservação da unidade familiar, autorizações de residência, documentos 
de viagem e acesso ao emprego, educação, segurança social, cuidados de saúde, alojamento e 
facilidades de integração. São também pormenorizadas disposições especiais para menores 
não acompanhados.

Porquê uma revisão?

A actual Directiva aumentou a harmonização entre Estados-Membros relativamente a alguns 
aspectos legais, mas há ainda amplas divergências de interpretação em alguns domínios. As 
avaliações demonstraram que os decisores têm dificuldade em chegar rapidamente a decisões 
consistentes: a possibilidade de interpretar conceitos de maneiras diferentes dá origem à 
interposição intensiva de recursos e a elevadas taxas de recurso com êxito contra decisões 
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negativas. Os dados estatísticos sugerem que a Directiva não teve qualquer efeito na redução 
dos movimentos secundários. A avaliação de impacto da Comissão1 conclui que as normas 
mínimas da Directiva são vagas e ambíguas, contendo lacunas e permitindo possibilidades de 
derrogação. Por sua vez, tal levou a diferenças assinaláveis entre os Estados-Membros na 
aplicação da Directiva e, assim, nas taxas de reconhecimento de candidatos ao asilo 
provenientes do mesmo país. As deficiências da actual Directiva reflectiram-se em recentes 
decisões do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, por exemplo:

Acórdão de 11 de Janeiro de 2007, Salah Sheekh v. Países Baixos2 que tem a ver com o 
Artigo 8.º da Directiva, sobre a protecção interna e Acórdãos de 15 de Fevereiro de 2006 
nos processos Niedzwiecki v Alemanha3 e Okpisz v Alemanha4 que têm a ver com o 
alinhamento dos dois estatutos de protecção. 

O Parlamento Europeu é claramente de opinião que a divergência na prática entre 
Estados-Membros deve ser resolvida. É necessária uma revisão da Directiva para esclarecer 
determinadas partes do texto, a qual por sua vez levará a uma melhor implementação e a uma 
diminuição da divergência entre as práticas dos Estados-Membros. Devemos também 
assegurar que esteja plenamente de acordo com o direito internacional sobre os refugiados e 
os direitos humanos, de que todos os Estados-Membros são parte. O artigo 37.º da actual 
Directiva prevê uma revisão. A cooperação na prática e a partilha das melhores práticas entre 
Estados-Membros, que serão facilitadas com a próxima criação do Gabinete Europeu de 
Apoio em Matéria de Asilo, são insuficientes para melhorar a implementação da Directiva.

Âmbito da revisão

A proposta de reformulação5 tenta dar resposta a um certo número de deficiências da actual 
legislação. Algumas das críticas foram suscitadas durante a consulta do Parlamento em 20026. 
As questões levantadas pelo Parlamento diziam respeito em especial ao conceito de "agentes 
da protecção", "protecção interna" e ao âmbito do Directiva, que se restringe a nacionais de 
países terceiros e apátridas, excluindo nacionais da UE. Outras questões suscitadas na altura 
incluíam os agentes da perseguição; as mulheres e a orientação sexual enquanto constitutivas 
de um grupo social específico, e a definição de família. Outras áreas sujeitas a críticas 
incluem a análise "in loco" que requer uma avaliação quanto a saber se o candidato ao asilo 
criou a situação que dá origem à perseguição ou a ofensas graves por sua própria decisão, o 
que consta ainda do n.º 3 do artigo 5.º, dado que tal reflecte uma restrição do direito à 
liberdade de expressão, da liberdade religiosa e da liberdade de associação dos candidatos ao 
asilo.

Na sua revisão, a Comissão optou por não reabrir algumas das questões mais vastas que 
haviam sido focadas como problemáticas. Enquanto alguns, nos quais se inclui o relator, o 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:1374:FIN:EN:PDF
2 TEDH, Salah Sheek v Países Baixos, Requerimento n.º 1948/04, de 11 de Janeiro de 2007, n.º 141.
3 TEDH Niedzwiecki v Alemanha 58453/00, de 25 de Outubro de 2005
4 TEDH Okpisz v. Alemanha, 59140/00, 25 de Outubro de 2005
5 Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece normas mínimas relativas às 
condições a preencher por nacionais de países terceiros ou apátridas para poderem beneficiar de protecção 
internacional e relativas ao conteúdo da protecção concedida (reformulação)
6 Ver relatório final T-5-0494/2002 de 22/10/2002.
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poderão lamentar, é evidente que os Estados-Membros não estão dispostos a corrigir algumas 
das deficiências mais vastas da Directiva no momento presente. A Comissão optou por uma 
reformulação implicando a alteração parcial do texto em alguns domínios fundamentais. O 
relator recomenda que a comissão siga de uma forma geral esta abordagem nesta fase 
do desenvolvimento do Sistema Europeu Comum de Asilo, convidando, não obstante, o 
Conselho a ter em consideração as supracitadas questões remanescentes. Há também algumas 
dúvidas quanto ao papel das crianças em termos de continuidade de tratamento em todo o 
processo de protecção. O relator convida a Comissão e o Conselho a considerá-las.

Segue-se uma análise não exaustiva das alterações propostas pela Comissão e a avaliação 
preliminar das alterações feita pelo relator.

Substituição de "estatuto de refugiado" e "estatuto de protecção subsidiária" por 
"beneficiários de protecção internacional" (Artigos 1.º, 2.º-B, 2.º-J e outros) – esta 
substituição está na linha do Programa da Haia que apela à criação de um estatuto uniforme 
da protecção, tendo sido reafirmada no Programa de Estocolmo1. Como reflexo desta proposta 
vemos um alinhamento dos direitos conforme delineado no ponto seguinte. Alguns 
Estados-Membros já o fazem.

O relator acolhe favoravelmente a abordagem da Comissão. Presume-se frequentemente 
que a protecção subsidiária preenche uma necessidade a curto prazo, mas não se provou 
que seja este o caso. O benefício do estatuto deverá depender das circunstâncias 
individuais, e não da percepção relativa à eventual duração da estadia. Sempre se 
pretendeu que as definições dos dois estatutos correspondessem a diferentes necessidades 
de protecção, não podendo uma substituir a outra.

Alinhamento dos direitos dos beneficiários da protecção subsidiária com os dos 
refugiados (Artigos 22 -27, 29, 30, 33). Espera-se que isto simplifique e normalize os 
procedimentos, e reduza os custos administrativos, e ainda que assegure o respeito integral do 
princípio da não-discriminação, além de alinhar o texto com a jurisprudência do TEDH2. As 
alterações respondem também ao Programa da Haia, tal como reafirmado no Programa de 
Estocolmo, que apela à criação de um estatuto uniforme da protecção. As alterações eliminam 
diferenças entre os dois estatutos que poderiam ter lugar ao abrigo da presente directiva 
relativamente à duração da autorização da residência, ao acesso ao emprego e às actividades 
educativas relacionadas com o emprego, acesso à segurança social, aos cuidados de saúde e às 
facilidades de integração e acesso aos benefícios para os membros da família.

O relator apoia convictamente as alterações da Comissão. Como alguns Estados-Membros
já descobriram, o alinhamento de direitos pode levar a uma simplificação da administração 
e a uma melhor compreensão e funcionamento do sistema como resultado. Esse 
alinhamento pode ajudar à integração, reduzir a exclusão social e contribuir para que 
aqueles que têm capacidade passem dos benefícios estatais para o emprego. Diferenças 
substanciais de tratamento entre pessoas com diferentes estatutos podem agir como 
incentivo para que os requerentes passem para outro Estado-Membro e apresentem outro 
pedido, o que por sua vez aumenta a pressão sobre o sistema de Dublim. Dado que o 

                                               
1 Programa de Estocolmo, pág. 69.
2 Acórdãos de 15 de Fevereiro de 2006 nos processos Niedzwiecki v. Alemanha e Okpisz v. Alemanha.
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Conselho pretende reduzir a diferenciação de abordagem entre Estados-Membros, bem 
como o número de pedidos adicionais, faz sentido reduzir essas diferenças através do 
alinhamento dos direitos relativos aos dois estatutos, na linha da proposta da Comissão. 
Esta questão dos possíveis custos adicionais é tratada no sumário de avaliação de impacto e 
no documento de trabalho da Comissão1. O Fundo Europeu para os Refugiados está 
disponível para co-financiar certas medidas.

Agentes da protecção (Artigo 7.º) - uma clarificação deste conceito a fim de garantir a plena 
compatibilidade com a Convenção de Genebra, uma melhor qualidade e eficácia das decisões 
e coerência interpretativa.

O relator acolhe favoravelmente as alterações propostas mas considera que o artigo poderia 
ser melhorado, restringindo o papel dos "agentes da protecção" unicamente às autoridades 
estatais. O artigo actual impõe efectivamente os deveres de um Estado a um órgão que não 
pode ser legalmente responsabilizado e cuja capacidade, na prática, para impor a 
legalidade e, por conseguinte, oferecer protecção, é limitada. O estudo do ACNUR sobre a 
implementação da Directiva relativa às condições a preencher2 concluiu que embora 
algumas autoridades dos Estados-Membros estejam preparadas para considerar 
organizações internacionais como agentes da protecção, de uma forma geral as 
organizações internacionais acabam por se revelar incapazes de fornecer tal protecção: 
esta noção é assim problemática.
Poderiam também ser tidas em consideração alterações adicionais a este artigo, para fazer 
referência à disponibilidade e capacidade dos Estados para impor a legalidade.

Actos de perseguição (Artigo 9.º)

O relator dá todo o seu apoio à alteração da Comissão ao n.º 3 do artigo 9.º, uma vez que 
esta torna claro que o estatuto deverá ser concedido não só quando haja ocorrido um acto 
de perseguição, mas também quando haja uma ausência, ou falha, da protecção. A 
alteração é necessária para responder às lacunas de protecção, decorrentes em especial de 
agentes não estatais, sendo particularmente relevante no caso dos pedidos baseados no 
género.

Protecção interna (Artigo 8.º) - especifica os critérios para avaliar a acessibilidade e eficácia 
da protecção a que o requerente deveria ter acesso noutra zona do seu país de origem ou 
residência, e assegura a compatibilidade do conceito com o artigo 3.º da CEDH, tal como 
interpretado no recente acórdão do TEDH3.

O relator considera as alterações propostas pela Comissão essenciais para melhorar a 
clareza do texto e a sua compatibilidade com o recente acórdão do TEDH. O relator 
recomendaria também a manutenção da actual formulação da Directiva no que respeita ao 
teste de razoabilidade, o qual garantirá que as pessoas em causa possam levar uma vida 
relativamente normal na parte do país de origem em questão. Esta modificação colocaria o 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:1374:FIN:EN:PDF

2 “Asylum in the European Union, A study of the implementation of the Qualification Directive”, ACNUR, 
Novembro de 2007.
3 Acórdão de 11 de Janeiro de 2007, Salah Sheekh v. Países Baixos, n.º 141.
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texto de acordo com as orientações do ACNUR sobre "Refúgio interno ou a alternativa de 
relocação", alguns elementos das quais um certo número de Estados-Membros têm já em 
consideração1. Esta maior clarificação e a aplicação do teste de razoabilidade contribuirão
para a prossecução da harmonização da prática dos Estados-Membros, que actualmente 
varia consideravelmente neste domínio. Por exemplo, antes da entrada em vigor da 
Directiva, muitos candidatos ao asilo chechenos viram o estatuto de refugiado ser-lhes 
negado com o fundamento de que poderiam viver noutro local da Federação Russa, 
embora se reconhecesse que poderiam não atingir um nível básico de subsistência. O 
relator considera que poderá também ser útil considerar de que forma a alternativa de 
protecção interna se deverá aplicar no caso das crianças.

Inclusão do género na definição de membro de "um grupo social específico" (Artigo 10.º 
e considerando 29) – a alteração da Comissão resulta na exigência de apreciar devidamente o 
género para efeitos de definição de um grupo social específico. Tal assegura uma 
interpretação mais inclusiva do conceito "grupo social específico" em conformidade com as 
normas da Convenção de Genebra, e melhorará o acesso à protecção, especialmente para as 
mulheres. 

O relator acolhe favoravelmente esta revisão mas convida a comissão a considerar se a 
alteração reflectirá integralmente a dimensão do género, ou mesmo a questão da identidade 
de género. Além disso, na sua redacção actual, "grupo social específico" é definido por os 
seus membros partilharem uma característica inata ou uma história comum que não pode 
ser alterada, ou uma característica ou crença considerada tão fundamental para a sua 
identidade ou consciência que não se pode exigir que a ela renunciem, e seja socialmente 
percepcionada como tal. A fim de evitar quaisquer lacunas na protecção, o relator 
considera que o texto deveria exigir o preenchimento de apenas um destes requisitos, 
substituindo assim "e" por "ou". O relator confia que o Conselho terá em consideração 
esta alteração textual menor.

Definição de "membros da família" (Artigo 2.º-J) – A Comissão propõe alargar a definição 
de forma a incluir menores casados, sempre que seja do seu interesse residirem no mesmo 
país que o beneficiário; o pai, mãe ou outro familiar adulto responsável pelo beneficiário se 
este for menor e solteiro ou, sendo menor e casado, se for do seu interesse residir no mesmo 
país.

As alterações propostas alinham o texto com o direito à unidade familiar como consta do 
manual relevante do ACNUR. Contudo, o, relator considera também que este direito 
deveria ser outorgado às famílias que se tenham formado desde a fuga do país de origem, 
como àquelas que se tenham formado durante a fuga ou à chegada ao Estado de asilo, as 
quais devem também ser tidas em consideração. O relator apoia a posição afirmada pelo 
Parlamento2 na sua resposta à comunicação da Comissão "Rumo a uma estratégia da UE 
sobre os direitos da criança", no sentido de que o melhor interesse da criança deve ser 
primordial em qualquer decisão que lhe diga respeito.

                                               
1 Estudo ELENA, 'The application of the concept of Internal Protection Alternative'  actualizado em 2000, 
pp. 17-18
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0012&language=EN
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Cessação (Artigos 11.º e 16.º) - aditamento de uma cláusula relativa a razões imperiosas para 
que o estatuto não cesse – esta alteração alinha integralmente o texto com a Convenção de 
Genebra e com os princípios gerais humanitários.

Não resulta evidente das modificações limitadas propostas, de que forma as crianças serão 
protegidas com a actual formulação. Convida-se a comissão a apreciar mais 
aprofundadamente esta questão.

Pessoas vulneráveis (Artigo 20.º, n.º 3) 

O relator acolhe favoravelmente as alterações da Comissão ao n.º 3 do artigo 20.º, que 
mencionam explicitamente as vítimas de tráfico e as pessoas com problemas de saúde 
mental na lista não exaustiva de pessoas vulneráveis que os Estados-Membros devem ter 
em conta ao aplicarem o Capítulo VII.

Menores não-acompanhados (Artigo 31.º) - obriga os Estados-Membros a estabelecerem
procedimentos para encontrar os membros da família de menores não acompanhados o mais 
rapidamente possível após a concessão de protecção internacional, protegendo 
simultaneamente os interesses dos menores não acompanhados, e melhora os requisitos de 
formação para as pessoas que trabalham com menores não acompanhados.

Há que acolher favoravelmente esta modificação. Contudo, dar início a programas para 
encontrar familiares e tutores no ponto do pedido, como se propõe na reformulação pela
Comissão da Directiva relativa às condições de acolhimento1 seria desejável e asseguraria a 
coerência entre as duas directivas.

Interesse superior da criança

No considerando 17 a Comissão incluiu uma referência à Convenção da ONU sobre os 
Direitos da Criança, o que é de louvar. Contudo, os deputados poderão considerar a questão 
de saber se uma expansão deste considerando para incluir os princípios em causa 
contribuiria para uma aplicação mais uniforme da Directiva.

Reforçar as possibilidades de integração (Artigos 26.º, 28.º, 32.º, 34.º) - através do 
reconhecimento das qualificações, de um melhor acesso a oportunidades de formação ligadas 
ao emprego, de programas de integração, e de um pedido aos Estados-Membros para que 
apliquem medidas no sentido de melhorar o acesso ao alojamento para os beneficiários de 
protecção internacional.

O relator dá todo o seu apoio a estas alterações e recomenda que a comissão apoie as 
propostas da Comissão.

                                               
1 Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece normas mínimas em matéria de acolhimento 
dos requerentes de asilo nos Estados-Membros (reformulação) Artigo 23.º n.º 3.
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Conclusão

O relator recomenda que as propostas da Comissão sejam aceites em princípio

De forma geral, o relator acolhe favoravelmente as alterações da Comissão e considera-as 
essenciais para avançar em direcção a uma interpretação integral e inclusiva das convenções e 
acordos internacionais relevantes. As alterações propostas estão também em conformidade 
com os objectivos definidos pelos Programas da Haia e de Estocolmo acordados no Conselho, 
relativamente ao estabelecimento de um estatuto de protecção uniforme e de novos progressos 
no que respeita à integração de nacionais de países terceiros. O alinhamento dos direitos é 
fundamental para alcançar este objectivo. A maior clareza jurídica do texto ajudará à 
harmonização de práticas entre Estados-Membros e, assim, reduzirá os movimentos 
secundários e os casos de Dublim. Uma maior clareza levará também à redução do número de 
recursos, sendo que ambos estes aspectos aliviarão o fardo administrativo e financeiro que 
pesa sobre os Estados-Membros.


