
Artigo
12-01-2023 - 15:34
20190612STO54307

Schengen: um guia do espaço europeu sem 
fronteiras

Carros à espera para passarem a fronteira

O espaço de viagens da UE sem passaporte, conhecido como "espaço Schengen", é 
uma das realizações mais tangíveis da integração europeia. Conhece-o no nosso guia.

O que é o espaço Schengen?
O espaço Schengen é um dos pilares do projeto europeu. Desde a sua criação, em 1995, os 
controlos de passaportes foram abolidos e os cidadãos passaram a ter direito à livre circulação 
na União Europeia (UE). Podem viver, estudar, trabalhar e reformar-se em qualquer parte da 
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União. Os turistas e as empresas beneficiam também destes direitos.

O mapa do espaço Schengen

Países Schengen
 
Schengen é composto por 27 países. 23 desses países fazem parte da UE e 4 países 
encontram-se fora da União: a Islândia, Noruega, Suíça e Liechtenstein. 
 
Todos os países da UE integram o espaço Schengen, à exceção de 4 países. É o caso da 
Irlanda - a qual tem uma cláusula de não participação, bem como da Bulgária, o Chipre e a 
Roménia que ainda não fazem parte, mas devem aderir no futuro.
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A Croácia aderiu a Schengen no dia 1 de janeiro de 2023.

Descobre mais sobre o alargamento do espaço Schengen.

O objetivo e os benefícios de Schengen
Milhões de pessoas atravessam diariamente uma fronteira interna da UE. Na prática, a livre 
circulação pode implicar direitos diferentes para diferentes categorias de pessoas, desde 
turistas a famílias. 
 
Todos os cidadãos da UE podem permanecer noutro Estado-Membro como turistas durante um 
período máximo de três meses com um passaporte ou bilhete de identidade válido. Também 
podem viver noutro Estado-Membro para trabalhar, com o direito de serem tratados da mesma 
forma que os nacionais desse país. Os empresários beneficiam da liberdade de 
estabelecimento e os estudantes têm o direito de estudar em qualquer Estado-Membro. 
 
Encerrar as fronteiras internas da UE implicaria custos elevados e impediria as deslocações 
transfronteiriças de 1,7 milhões de pessoas.

Fortalecimento da segurança no Espaço Schengen
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/security/strengthening-security-in-the-schengen-area

Garantir a segurança no espaço Schengen
As regras de Schengen suprimem os controlos nas fronteiras internas, harmonizando e 
reforçando simultaneamente a proteção das fronteiras externas do espaço. Uma vez dentro do 
espaço Schengen, as pessoas podem viajar de um Estado-Membro para outro sem serem 
sujeitas a controlos nas fronteiras (regra geral). No entanto, as autoridades nacionais 
competentes podem controlar as pessoas nas fronteiras internas ou nas suas imediações se as 
informações e a experiência policial justificarem um reforço temporário da vigilância.

Schengen inclui igualmente uma política comum de vistos para estadias de curta duração de 
cidadãos de países terceiros e ajuda os Estados participantes a unir esforços na luta contra a 
criminalidade com a ajuda da cooperação policial e judiciária.
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/fronteiras-da-ue/20180216STO98008/schengen-o-alargamento-da-zona-europeia-de-livre-circulacao
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/pt/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29621815
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/security/strengthening-security-in-the-schengen-area
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/sheet/156/police-cooperation


O Sistema de Informação Schengen tem sido reforçado para proporcionar mais segurança aos 
europeus. Saiba mais sobre as melhorias na nossa infografia. 
 
 

Descobre de que forma a Europol será reforçada para combater o crime e o terrorismo.
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/fronteiras-da-ue/20181011STO15882
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/terrorismo/20220602STO32046/europol-reforcada-para-combater-o-crime-e-o-terrorismo


Sistema de informação de Schengen

Fronteiras externas e internas
O aumento dos fluxos migratórios para a UE registados em 2015 e as crescentes 
preocupações de segurança, incluindo as atividades terroristas e a criminalidade 
transfronteiriça grave, afetaram o funcionamento das regras de Schengen, levando à 
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630316/EPRS_BRI(2018)630316_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630316/EPRS_BRI(2018)630316_EN.pdf


reintrodução de controlos nas fronteiras por vários Estados-Membros. O surto da COVID-19 em 
2020 também forçou vários Estados impor os controlos de fronteiras internas, com o objetivo de 
controlar a propagação do vírus.

O Parlamento tem condenado repetidamente a prossecução dos controlos nas fronteiras 
internas do espaço Schengen e quer autorizá-los apenas como uma medida de último recurso. 
Numa resolução adotada a 17 de abril de 2020 sobre a ação coordenada da UE para combater 
a pandemia de COVID-19 e as suas consequências, o Parlamento instou os Estados-Membros 
a adotarem apenas medidas necessárias e proporcionadas ao introduzirem e prolongarem os 
controlos nas fronteiras internas, salientando ainda a necessidade de regressar a um espaço 
Schengen que seja completamente operacional.

Em dezembro de 2021, a Comissão Europeia propôs uma atualização das regras que regem o 
espaço Schengen, com vista a assegurar que a reintrodução dos controlos nas fronteiras 
internas continue a ser uma medida de último recurso e a promover a utilização de medidas 
alternativas, como controlos policiais específicos e uma cooperação policial reforçada. 
 
O Parlamento Europeu está a trabalhar na proposta. Os eurodeputados manifestaram em 
diversas ocasiões a sua oposição à reintrodução frequente de controlos, o que dificulta a livre 
circulação de pessoas em toda a UE. 
 
 

Desafios e respostas da UE
A gestão da migração e a segurança das fronteiras externas constituem um desafio para a 
Europa. Foram detetadas cerca de 1,83 milhões de travessias ilegais nas fronteiras externas da 
UE em 2015. Embora este número tenha caído para cerca de 200 000 em 2021, a UE tenta 
reforçar os controlos nas fronteiras externas e tratar dos pedidos de asilo de uma forma mais 
eficaz.

Estes desafios desencadearam desenvolvimentos consideráveis na política de gestão das 
fronteiras e potenciaram a criação de instrumentos e agências como o Sistema de Informação 
de Schengen, o Sistema de Informação sobre Vistos, a Agência Europeia da Guarda Costeira e 
de Fronteiras (Frontex) ou um sistema de registo de entradas e saídas nas fronteiras externas 
do espaço Schengen.

Numa resolução adotada em julho de 2021, o Parlamento aprovou um Fundo para a Gestão 
Integrada das Fronteiras (IBMF na sigla inglesa) renovado e concordou em aumentar o seu 
orçamento para o período de 2021-2027 para 9,88 mil milhões de euros. Por exemplo, o fundo 
contribui para: reforçar a política comum de asilo; desenvolver a migração legal em 
consonância com as necessidades dos Estados-Membros; apoiar a integração dos nacionais 
de países terceiros; e combater a migração irregular. Também serve para pressionar os 
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https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/fronteiras-da-ue/20180525STO04311
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/fronteiras-da-ue/20180525STO04311
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_PT.html
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-revision-of-the-schengen-borders-code
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/security/20181116STO19210/suspensao-de-schengen-quanto-tempo-deve-durar
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/security/20181116STO19210/suspensao-de-schengen-quanto-tempo-deve-durar
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/fronteiras-da-ue/20170627STO78419
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/sheet/153/management-of-the-external-borders
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/sheet/153/management-of-the-external-borders
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/security/20171023STO86604/schengen-new-rules-for-stronger-protection-video
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210701IPR07514/eu-parliament-adopts-two-funds-for-asylum-and-border-policies
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210701IPR07514/eu-parliament-adopts-two-funds-for-asylum-and-border-policies
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-integrated-border-management-fund-(ibmf)-and-related-financial-instruments#:~:text=The%20IBMF%20will%20be%20allocated,for%20the%202021%2D2027%20period.&text=On%2014%20June%202021%2C%20the,as%20part%20of%20the%20IBMF


Estados-Membros a partilharem a responsabilidade de acolherem refugiados e requerentes de 
asilo de forma mais justa. 
 
O Fundo trabalha em estreita colaboração com o novo Fundo para a Segurança Interna (FSI), 
centrando-se no combate a ameaças transfronteiriças, como o terrorismo, a criminalidade 
organizada e a cibercriminalidade. O ISF também foi aprovado pelo Parlamento em julho de 
2021 com um orçamento de 1,9 mil milhões de euros

Para detetar criminosos, terroristas ou qualquer outra pessoa que represente um risco, antes 
de chegarem à UE os viajantes que não necessitem de visto vão ser, no futuro, inquiridos antes 
de chegarem à UE, utilizando-se para tal o Sistema Europeu de Informação e Autorização de 
Viagens (ETIAS). Estes controlos poderão começar já em 2023.

Além disso, os eurodeputados aprovaram planos para dotar a Agência Europeia da Guarda de 
Fronteiras e Costeira de um corpo permanente de 10 000 guardas de fronteira até 2027 para 
reforçar a segurança da Europa. 
 

Este artigo foi inicialmente publicado em junho de 2019 e foi atualizado pela última vez em 
janeiro de 2023.
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https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282021%29690688
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/terrorismo/20180703STO07127
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/fronteiras-da-ue/20180628STO06868
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/fronteiras-da-ue/20180628STO06868
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/fronteiras-da-ue/20190404STO35073
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/fronteiras-da-ue/20190404STO35073
mailto:webmaster@europarl.eu

