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Vistos humanitários 
Resolução do Parlamento Europeu, de 11 de dezembro de 2018, que contém 
recomendações à Comissão sobre os vistos humanitários (2018/2271(INL))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 225.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, nomeadamente 
os artigos 4.º, 18.º e 19.º,

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados, 
assinada em Genebra, em 28 de julho de 1951, e o respetivo Protocolo, de 1967,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 810/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de julho de 2009, que estabelece o Código Comunitário de Vistos 
(Código de Vistos)1,

– Tendo em conta o Pacto Global para Migrações Seguras, Ordeiras e Regulares das 
Nações Unidas e o Pacto Global sobre Refugiados das Nações Unidas, na sequência da 
Declaração de Nova Iorque sobre Refugiados e Migrantes, adotada por unanimidade 
pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 19 de setembro de 2016,

– Tendo em conta a avaliação do valor acrescentado europeu dos vistos humanitários, 
preparada pelo Serviço de Estudos do Parlamento Europeu,

– Tendo em conta os artigos 46.º e 52.º do Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos (A8-0423/2018),

A. Considerando que, apesar dos inúmeros anúncios e pedidos no sentido de proporcionar 
vias legais e seguras que permitam o acesso ao território europeu de pessoas que 
requerem proteção internacional, atualmente, não existe, a nível da União, qualquer 
harmonização no que diz respeito aos procedimentos de entrada protegida (PEP), nem 
qualquer quadro jurídico em matéria de vistos humanitários, ou seja, vistos emitidos 

1 JO L 243 de 15.9.2009, p. 1.



com o objetivo de permitir a chegada ao território dos Estados-Membros em busca de 
proteção internacional;

B. Considerando que no entendimento do Tribunal de Justiça da União Europeia, expresso 
no acórdão que proferiu em 7 de março de 2017 no processo C-638/161, X e X / État 
belge, os Estados-Membros não são obrigados, ao abrigo do direito da União, a emitir 
vistos humanitários a pessoas que queiram entrar no seu território no intuito de pedir 
asilo, mas podem fazê-lo, regendo-se para tal pelo respetivo direito nacional; 
considerando que o referido Acórdão interpreta a legislação da União em vigor que 
poderá ser modificada;

C. Considerando que vários Estados-Membros dispõem, ou já dispuseram, de sistemas 
nacionais de emissão de vistos humanitários ou de títulos de residência, a fim de 
garantir procedimentos nacionais de entrada protegida para as pessoas necessitadas;

D. Considerando que o número de pessoas admitidas com base em procedimentos 
nacionais de entrada para efeitos de proteção humanitária ou por via da reinstalação 
continua a ser baixo em relação às necessidades existentes a nível global, apresentando 
uma discrepância significativa entre os Estados-Membros; considerando que o âmbito 
de aplicação dos procedimentos nacionais de entrada para efeitos de proteção 
humanitária e reinstalação é definido de forma restrita e que, no caso da reinstalação, 
está estritamente associado aos critérios de vulnerabilidade e ao registo como refugiado 
junto do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados;

E. Considerando que, em resultado desta situação, se estima que 90 % das pessoas a quem 
foi concedida proteção internacional tenha chegado à União recorrendo a meios 
irregulares, o que levou à sua estigmatização antes mesmo da sua chegada às fronteiras 
externas dos Estados-Membros;

F. Considerando que as mulheres que viajam sozinhas ou com filhos, as mulheres chefes 
de família, as mulheres grávidas ou lactantes, as pessoas com deficiência, as 
adolescentes e as mulheres idosas estão entre as pessoas mais vulneráveis nas rotas de 
migração para a Europa, sendo as que enfrentam riscos mais elevados de serem vítimas 
de violência baseada no género, como a violação e a violência, bem como de serem o 
alvo de passadores e traficantes para fins de exploração económica e sexual; 
considerando que, além disso, ao longo das rotas de migração para a União, as mulheres 
e as raparigas têm tendência para ser as mais vulneráveis a todas as formas de 
exploração, nomeadamente a exploração laboral e a exploração sexual, sendo, muitas 
vezes, forçadas ao sexo de sobrevivência em troca da continuação da viagem; 

G. Considerando que o custo humano resultante destas políticas foi estimado em pelo 
menos 30 000 mortes nas fronteiras da União desde 2000; considerando a necessidade 
imperiosa de dispor de um quadro jurídico da União como meio de pôr termo ao 
número intolerável de mortes no Mediterrâneo e nas rotas migratórias para a União, de 
combater verdadeiramente a introdução clandestina de migrantes, a exposição ao tráfico 
de seres humanos, a exploração laboral e a violência, de gerir de forma ordenada a 
chegada, bem como o acolhimento digno e o tratamento leal dos pedidos de asilo, de 
otimizar o orçamento dos Estados-Membros e da União em matéria de asilo, 

1 Acórdão do Tribunal de Justiça, de 7 de março de 2017, X. e X./Estado belga, C-638/16 
PPU, ECLI:EU:C:2017:173.



procedimentos, controlo das fronteiras e atividades de busca e salvamento, bem como 
de estabelecer práticas coerentes no quadro do acervo da União;

H. Considerando que o Parlamento fez uma tentativa de incorporar disposições nesse 
sentido no Regulamento (CE) n.º 810/2009, através das alterações que apresentou;

I. Considerando que tanto o Conselho como a Comissão rejeitaram essas alterações, 
alegando, designadamente, que tais disposições não deviam ser incluídas no 
Regulamento (CE) n.º 810/2009, uma vez que o seu âmbito de aplicação abrange apenas 
vistos de curta duração;

J. Considerando que, perante a inação da Comissão, o Parlamento decidiu, por 
conseguinte, proceder à elaboração da presente resolução sobre vistos humanitários;

K. Considerando o intenso trabalho realizado, nomeadamente com o contributo de peritos, 
com vista à elaboração das recomendações contidas no anexo à presente resolução;

1. Solicita à Comissão que apresente, até 31 de março de 2019, com base no artigo 77.º, n.º 
2, alínea a), do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), uma 
proposta de regulamento sobre o estabelecimento de um visto humanitário europeu, 
dando seguimento às recomendações indicadas em anexo à presente resolução;

2. Considera que os Estados-Membros devem ter a possibilidade de conceder um visto 
humanitário europeu às pessoas que solicitem proteção internacional, a fim de permitir 
que essas pessoas entrem no território do Estado-Membro que emitiu o visto, única e 
exclusivamente para apresentarem um pedido de proteção internacional no Estado-
Membro em causa;

3. Considera que os vistos humanitários europeus devem complementar e não substituir os 
procedimentos nacionais de entrada existentes para efeitos de proteção humanitária, os 
procedimentos de reinstalação e os pedidos espontâneos apresentados ao abrigo do 
direito internacional dos refugiados, e que a decisão de conceder um visto humanitário 
europeu deve permanecer da exclusiva competência dos Estados-Membros;

4. Considera que toda e qualquer iniciativa relativa ao visto humanitário europeu não deve 
prejudicar outras iniciativas em matéria de política de migração, incluindo as que visam 
combater as causas profundas da migração; 

5. Realça a necessidade premente de estabelecer vias seguras e legais para a União – 
devendo uma delas ser os vistos humanitários, que, além disso, se revestem de uma 
importância especial numa perspetiva de género, uma vez que as mulheres são 
particularmente vulneráveis, estando, por conseguinte, mais expostas à violência sexual 
e à violência baseada no género ao longo do caminho e nos centros de acolhimento; 
salienta que a vulnerabilidade económica e outros tipos de dependência colocam as 
mulheres e as raparigas de países terceiros com frequência numa situação que torna 
ainda mais difícil para elas do que para os homens requerer asilo em segurança;

6. Entende que as incidências financeiras da proposta requerida deverão ser cobertas pelo 
orçamento geral da União como expressão concreta do princípio da solidariedade e da 
partilha equitativa de responsabilidades, incluindo as suas implicações financeiras, entre 
os Estados-Membros, em conformidade com o artigo 80.º do TFUE;



7. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução e as recomendações que 
figuram em anexo à Comissão e ao Conselho, bem como aos parlamentos nacionais, ao 
Tribunal de Justiça da União Europeia ao Serviço Europeu para a Ação Externa, ao 
Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo, à Agência Europeia da Guarda de 
Fronteiras e Costeira, à Agência da União Europeia para a Cooperação Policial e à 
Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia.



ANEXO DA RESOLUÇÃO

RECOMENDAÇÕES QUANTO AO CONTEÚDO DA PROPOSTA REQUERIDA

O Parlamento Europeu entende que o ato legislativo a aprovar deve:

1. FORMA E TÍTULO DO INSTRUMENTO A ADOTAR

– ser um ato jurídico independente a adotar sob a forma de um regulamento, intitulado 
«Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um Visto 
Humanitário Europeu»,

2. BASE JURÍDICA

– ter o artigo 77.º, n.º 2, alínea a), do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE) como base jurídica,

3. JUSTIFICAÇÃO

– ser justificado pelo seguinte: 

– a atual lacuna jurídica no direito da União, que, para além dos procedimentos de 
reinstalação aplicáveis a refugiados vulneráveis, não prevê – nem no acervo em 
matéria de vistos, nem no acervo em matéria de fronteiras ou asilo – 
procedimentos aplicáveis à admissão, no território dos Estados-Membros, das 
pessoas que procuram proteção, estimando-se que 90 % das pessoas que mais 
tarde são reconhecidas como refugiados, beneficiando de proteção subsidiária, 
chegue ao território dos Estados-Membros de forma irregular1, muitas vezes 
através de rotas potencialmente fatais, 

– o risco de fragmentação, uma vez que os Estados-Membros estabelecem cada vez 
mais os seus próprios procedimentos e programas de admissão por razões 
humanitárias, contrariando o objetivo geral previsto no artigo 78.º, n.º 1, do 
TFUE, de desenvolver uma política comum em matéria de asilo e proteção 
subsidiária e proteção temporária, para além de dar azo ao risco de estes diferentes 
regimes comprometerem a aplicação uniforme das disposições comuns em 
matéria de entrada no território dos Estados-Membros de nacionais de países 
terceiros, tal como estabelecido pelo Regulamento (CE) n.º 810/20092 e pelo 
Regulamento (UE) 2016/3993 do Parlamento Europeu e do Conselho, 

1 HEIN/DONATO (REC), 2012: Exploring avenues for protected entry in Europe, p. 17 
(Explorar vias de entrada protegida na Europa, p. 17).

2 Regulamento (CE) n.º 810/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de julho 
de 2009, que estabelece o Código Comunitário de Vistos (Código de Vistos) (JO L 243 
de 15.9.2009, p. 1). 

3 Regulamento (UE) 2016/399 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 
2016, que estabelece o código da União relativo ao regime de passagem de pessoas nas 
fronteiras (Código das Fronteiras Schengen) (JO L 77 de 23.3.2016, p. 1).



– os custos elevados, em termos humanos, sociais, económicos e orçamentais, que 
decorrem do «status quo» para os nacionais dos países terceiros em causa (os 
montantes pagos aos passadores, o risco de tráfico, de exploração, de perseguição, 
de morte e de maus tratos, etc.), bem como para os Estados-Membros e a União 
(orçamento elevado para as atividades de busca e salvamento, incluindo para os 
armadores privados, a proteção das fronteiras, a cooperação com países terceiros, 
os procedimentos de asilo e o eventual regresso em caso de rejeição do pedido de 
proteção internacional, bem como para a luta contra a criminalidade organizada, o 
tráfico e a introdução clandestina de migrantes, etc.), 

– o valor acrescentado da ação da União, em termos de garantia da conformidade 
com os valores da União, nomeadamente os direitos fundamentais, a confiança 
mútua entre os Estados-Membros e a confiança no sistema por parte dos 
requerentes de asilo, a segurança jurídica, a previsibilidade e a aplicação e 
execução uniformes das normas, a realização de economias de escala e a redução 
dos custos acima referidos relacionados com o «status quo»,

– Recorda que a Diretiva 2013/32/UE do Parlamento Europeu e do Conselho1 e o 
Regulamento (UE) n.º 604/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho2 só são 
aplicáveis no território dos Estados-Membros, embora, atualmente, as vias legais para 
que os requerentes de asilo cheguem ao referido território sejam insuficientes,

– Recorda que, após apresentação de um pedido de asilo num Estado-Membro, se aplicam 
as disposições do Sistema Europeu Comum de Asilo da União,

– Salienta que a recusa de um pedido de visto humanitário europeu não afeta de forma 
alguma o direito de requerer asilo na União, nem tão pouco impede o requerente de 
usufruir de outros sistemas de proteção disponíveis,

4. DISPOSIÇÕES GERAIS

– ter como objetivo estabelecer disposições sobre os procedimentos e as condições ao 
abrigo dos quais um Estado-Membro pode emitir um visto humanitário europeu às 
pessoas que solicitam proteção internacional, a fim de permitir que essas pessoas 
possam entrar no território do Estado-Membro que emitiu o visto, exclusivamente para 
apresentar um pedido de proteção internacional nesse Estado-Membro,

– abranger no seu âmbito de aplicação os nacionais de países terceiros detentores de um 
visto para transposição das fronteiras externas dos Estados-Membros, nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 539/20013 do Conselho, cujas alegações de que estão expostos ou 

1 Diretiva 2013/32/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, 
relativa a procedimentos comuns de concessão e retirada do estatuto de proteção 
internacional (JO L 180 de 29.6.2013, p. 60).

2 Regulamento (UE) n.º 604/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho 
de 2013, que estabelece os critérios e mecanismos de determinação do Estado-Membro 
responsável pela análise de um pedido de proteção internacional apresentado num dos 
Estados-Membros por um nacional de um país terceiro ou por um apátrida (JO L 180 de 
29.6.2013, p. 31).

3 Regulamento (CE) n.º 539/2001 do Conselho, de 15 de março de 2001, que fixa a lista 
dos países terceiros cujos nacionais estão sujeitos à obrigação de visto para transporem 



correm o risco de perseguição, na aceção da Diretiva 2011/95/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho1, são manifestamente fundadas, mas que não se encontram já no 
processo de reinstalação, tal como definido pelos regimes nacionais de reinstalação ou 
pelo Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o Quadro de 
Reinstalação da União e altera o Regulamento (UE) n.º 516/2014 do Parlamento 
Europeu e do Conselho2 ou pela Diretiva 2001/55/CE do Conselho3,

– excluir do seu âmbito de aplicação quem, de outra forma, tenha o direito de, em tempo 
útil, se juntar a familiares residentes num Estado-Membro, ao abrigo de outros 
instrumentos jurídicos de direito nacional ou da UE,

5. PROCEDIMENTOS PARA A EMISSÃO DE VISTOS HUMANITÁRIOS 

– prever que os pedidos de visto sejam apresentados diretamente, por via eletrónica ou 
por escrito, em qualquer consulado ou embaixada dos Estados-Membros,

– prever modalidades práticas para tais pedidos de visto, incluindo o preenchimento de 
um formulário de pedido, a prestação de informações sobre a identidade do requerente, 
nomeadamente identificadores biométricos e a apresentação de uma justificação 
documentada, na medida do possível, do receio de perseguição ou de ofensa grave,

– prever a convocação do requerente de visto, assistido, se necessário, por intérprete, para 
uma entrevista, que também pode ser realizada à distância através de meios de 
comunicação áudio e vídeo, que assegurem um nível adequado de segurança, proteção e 
confidencialidade,

– prever a avaliação dos documentos apresentados, incluindo a sua autenticidade, por uma 
autoridade competente, independente e imparcial, com experiência e conhecimentos 
adequados em matéria de proteção internacional,

– prever que os pedidos de visto sejam submetidos a uma avaliação, com base na 
declaração e entrevista do candidato e, quando disponível, na documentação de apoio, 
sem que seja realizado um processo completo de determinação do estatuto,

– prever que, antes da emissão de um tal visto, cada requerente seja submetido a uma 
investigação de segurança, no pleno respeito das disposições aplicáveis em matéria de 
proteção de dados, recorrendo para tal às bases de dados nacionais e da União 

as fronteiras externas e a lista dos países terceiros cujos nacionais estão isentos dessa 
obrigação (JO L 81 de 21.3.2001, p. 1).

1 Diretiva 2011/95/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 
2011, que estabelece normas relativas às condições a preencher pelos nacionais de 
países terceiros ou por apátridas para poderem beneficiar de proteção internacional, a 
um estatuto uniforme para refugiados ou pessoas elegíveis para proteção subsidiária e 
ao conteúdo da proteção concedida (JO L 337 de 20.12.2011, p. 9).

2 2016/0225(COD). 
3 Diretiva 2001/55/CE do Conselho, de 20 de julho de 2001, relativa a normas mínimas 

em matéria de concessão de proteção temporária no caso de afluxo maciço de pessoas 
deslocadas e a medidas tendentes a assegurar uma repartição equilibrada do esforço 
assumido pelos Estados-Membros ao acolherem estas pessoas e suportarem as 
consequências decorrentes desse acolhimento (JO L 212 de 7.8.2001, p. 12).



pertinentes, a fim de assegurar que a pessoa em causa não representa um risco para a 
segurança, 

– prever que as decisões relativas aos pedidos de visto sejam tomadas no prazo de 15 dias 
de calendário, a contar da data de apresentação do pedido,

– prever que a decisão sobre o pedido seja comunicada ao requerente e que seja 
personalizada, fundamentada e apresentada por escrito,

– garantir que um nacional de um país terceiro a quem tenha sido recusado o visto tenha a 
possibilidade de recurso, tal como atualmente previsto em caso de recusa de um visto de 
curta duração ou de recusa de entrada na fronteira,

6. EMISSÃO DE VISTOS HUMANITÁRIOS

– prever a emissão dos vistos através de uma vinheta comum e a sua inserção no Sistema 
de Informação sobre Vistos,

– garantir que, assim que o visto humanitário tenha sido emitido, o seu titular possa entrar 
no território do Estado-Membro que emitiu o visto exclusivamente para apresentar um 
pedido de proteção internacional nesse Estado-Membro,

7. GESTÃO ADMINISTRATIVA E ORGANIZAÇÃO 

– prever que os pedidos de visto sejam avaliados por pessoal com formação adequada, 

– estabelecer que o referido pessoal possa trabalhar em embaixadas, consulados ou nos 
Estados-Membros, e, numa tal eventualidade, os pedidos sejam apresentados por via 
eletrónica e as entrevistas realizadas à distância,

– prever que determinados aspetos do processo, que não impliquem qualquer pré-seleção 
dos casos, ou avaliação ou tomada de decisão, possam ser geridos por prestadores 
externos de serviços, incluindo a prestação de informações, a gestão da marcação de 
entrevistas e a recolha de identificadores biométricos,

– prever que sejam adotadas as medidas necessárias para garantir a proteção e a segurança 
dos dados, bem como a confidencialidade das comunicações,

– estabelecer que os Estados-Membros devem cooperar entre si, com as agências da UE, 
as organizações internacionais, as organizações governamentais e não governamentais e 
outras partes interessadas, a fim de assegurar a uma aplicação harmonizada,

– assegurar que as informações sobre os procedimentos e as condições para a emissão do 
visto, bem como sobre os procedimentos e as condições para a obtenção de proteção 
internacional no território dos Estados-Membros, sejam amplamente divulgadas, 
incluindo nos sítios Web das embaixadas e dos consulados dos Estados-Membros e 
através do Serviço Europeu para a Ação Externa,

8. DISPOSIÇÕES FINAIS



– prever um apoio financeiro significativo a partir do Fundo de Gestão Integrada das 
Fronteiras a ser disponibilizado aos Estados-Membros para a sua aplicação,

– prever que um Estado-Membro que emita um visto humanitário tenha acesso à mesma 
compensação através do Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração, que um Estado 
Membro que receba um refugiado no âmbito do Quadro de Reinstalação da União,

9. ALTERAÇÃO DE OUTROS ATOS JURÍDICOS

– prever alterações ao seguinte:

– Regulamento (CE) n.º 810/2009, para clarificar que as disposições do 
Regulamento que estabelece um visto humanitário europeu se aplicam às pessoas 
que procuram proteção internacional,

– Regulamento (CE) n.º 767/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho1, a fim de 
prever que os pedidos de vistos humanitários europeus sejam introduzidos no 
Sistema de Informação sobre Vistos,

– Regulamento (UE) 2016/399, a fim de adaptar as condições de entrada aplicáveis 
às pessoas que tenham obtido um visto humanitário europeu,

– Fundo de Gestão Integrada das Fronteiras, a fim de conceder financiamento aos 
Estados-Membros para a aplicação do Regulamento que estabelece um Visto 
Humanitário Europeu,

– Artigo 26.º da Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen, de 14 de junho 
de 1985, entre os Governos dos Estados da União Económica Benelux, da 
República Federal da Alemanha e da República Francesa, relativo à supressão 
gradual dos controlos nas fronteiras comuns2, e à Diretiva 2001/51/CE do 
Conselho3, a fim de isentar as transportadoras nacionais de países terceiros de 
responsabilidade, obrigações e sanções sempre que os nacionais de países 
terceiros afetados declarem a sua intenção de requerer proteção internacional ou 
humanitária no território dos Estados-Membros.

1 Regulamento (CE) n.º 767/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de julho de 
2008, relativo ao Sistema de Informação sobre Vistos (VIS) e ao intercâmbio de dados 
entre os Estados-Membros sobre os vistos de curta duração (Regulamento VIS) (JO L 
218 de 13.8.2008, p. 60). 

2 JO L 239 de 22.9.2000, p. 19. 
3 Diretiva 2001/51/CE do Conselho, de 28 de junho de 2001, que completa as disposições 

do artigo 26.º da Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen de 14 de junho de 
1985 (JO L 187 de 10.7.2001, p. 45).


