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I INTRODUÇÃO

No início do Outono de 2005, mais de uma dezena de pessoas morreram e centenas de 
outras, entre as quais requerentes de asilo, foram deportadas, tendo algumas destas sido
abandonadas no deserto pelas autoridades marroquinas, na sequência da suas tentativas
desesperadas de atravessar a única fronteira terrestre que existe entre a África e a 
Europa, materializada por fossos e muros de três metros de altura que rodeiam os 
enclaves espanhóis de Ceuta e Melilha, a norte de Marrocos. Decorridas algumas
semanas, centenas de migrantes foram objecto de uma operação de recondução à 
fronteira pelas autoridades argelinas, após a sua evacuação de um vasto acampamento 
informal instalado em Maghnia, perto da fronteira marroquina. Também neste caso, 
terão sido identificados requerentes de asilo. Desde o início de 2006, contam-se por
milhares as pessoas, principalmente de origem subsariana, que tentam atravessar o 
Atlântico a partir da Mauritânia e do Senegal, com destino à costa espanhola, nas Ilhas 
Canárias. Estes acontecimentos dramáticos – o número de mortes, em poucos anos, por 
afogamento no mar, por esgotamento durante a travessia do deserto e, de um modo 
mais geral, o número de vítimas da migração é incalculável – suscitaram, nos dois
lados do Mediterrâneo, uma reflexão e iniciativas para tentar erradicar um fenómeno 
que a expressão “imigração clandestina” resume mal. Falou-se de um “Plano Marshall 
para a África” e realizaram-se ou vão realizar-se diversos encontros 
intergovernamentais reunindo países da África subsariana, países do Norte de África e 
países membros da União Europeia, como é o caso da conferência prevista para se 
realizar em Rabat nos dias 10 e 11 de Julho próximo. Foram definidas prioridades que 
colocam a ênfase no “diálogo e cooperação com África” e na “cooperação com os 
países vizinhos”1.

No âmbito destas reflexões, as soluções em vista articulam-se em torno de dois eixos: 
1) o reforço de segurança das fronteiras, para impedir a sua transposição ilegal; 2) a 
fixação dos migrantes nos seus países de origem, nomeadamente através da 
cooperação com estes últimos. No que toca à gestão de fluxos migratórios, nenhum 
destes dois eixos é novo para a União Europeia, que lhe dedicou uma parte importante 
da sua actividade no domínio da Justiça e dos Assuntos Internos desde há vários anos: 
já estavam presentes no programa de trabalho adoptado na reunião do Conselho 
Europeu de Tampere em 1999, tendo, depois, dado lugar à criação de diversos
dispositivos jurídicos e operacionais. A actualidade levanta menos interrogações sobre 
a eficácia destes dispositivos do que sobre a sua pertinência tendo em conta as 
realidades reveladas pelos novos itinerários da migração Sul-Norte. Com efeito, 
verifica-se que o reforço dos controlos nas fronteiras externas da UE, longe de resolver 
os problemas que pretende combater (impedir a imigração clandestina), resulta, na 
verdade, na deslocação destes. 

  
1 COM(2005) 621 final.
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Os migrantes seguem outras vias, muitas vezes mais perigosas e mais onerosas, e os 
obstáculos que enfrentam situam-se, agora, muito a montante da União, muitas vezes 
longe dos olhares das opiniões ocidentais, nos países de onde partem ou que 
atravessam. Esta deslocação dos problemas tem um custo. Desde logo, para os 
migrantes e as pessoas necessitadas de protecção internacional, que ficam expostas à 
violação dos seus direitos fundamentais, quando precisamente tais direitos vinculam
tanto a União Europeia como os Estados-Membros, como se pôde verificar no caso dos 
acontecimentos de Ceuta e Melilha. Depois, para as zonas geográficas em causa, para 
cuja destabilização contribui. É o que acontece quando os países do Norte de África 
são levados, por pressão da UE, a implementar medidas de controlo nas suas próprias 
fronteiras para impedir a passagem dos nacionais dos países seus vizinhos da África 
negra que, até então, as atravessavam livremente. Consequentemente, há razões para 
inquietação quando se vê, actualmente, a União inscrever as suas relações com os 
países terceiros na continuidade de uma lógica cujos efeitos é possível medir e que, em 
muitos casos, são devastadores. Contudo, é esse o risco que se corre, devido às 
orientações adoptadas, no âmbito da sua política externa, sobre as questões 
migratórias, desde o programa de Haia.

O programa de Haia

O programa plurianual de Haia intitulado “Reforçar a liberdade, a segurança e a justiça 
na União Europeia”, adoptado pelo Conselho Europeu realizado em Bruxelas em 4 e 5 
de Novembro de 2004, institui as bases de trabalho para os cinco anos seguintes e 
distingue, no que respeita à política de asilo e imigração da União, duas vertentes: uma 
dirigida para o processo de criação de uma política comum no interior da UE, num 
momento em a primeira fase deste processo, tal como definido no Conselho de 
Tampere de 1999, estava em vias de realização com a adopção, nos dois domínios do 
asilo e da imigração, de uma série de normas comunitárias. A segunda vertente diz 
respeito “à dimensão externa do asilo e da imigração”, a que foi reservado um lugar 
importante. 

Se o objectivo do programa de Haia - que constitui a segunda fase do trabalho iniciado 
em Tampere - é “melhorar as capacidades comuns da União e dos seus 
Estados-Membros para garantir os direitos fundamentais, (...) conceder protecção às 
pessoas que dela necessitam, de acordo com a Convenção de Genebra relativa ao 
Estatuto dos Refugiados e outras convenções internacionais, regular os fluxos 
migratórios e controlar as fronteiras externas da União”, os meios examinados para a 
sua realização no território da UE são pouco concretos. A hipótese de um regime de 
asilo europeu comum, evocada pela Comissão desde 20002, é contemplada apenas para 
o horizonte de 2010; recorda-se que a imigração laboral continua a ser da competência 
dos Estados-Membros; no restante, o programa de Haia limita-se a exortar a uma 
cooperação melhorada entre os Estados, ao melhoramento dos conhecimentos e dos 
dispositivos de recenseamento e partilha de informações relativas aos movimentos 

  
2 COM(2000) 755 final.
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migratórios, bem como de coordenação entre as políticas nacionais e as iniciativas da 
UE. 

Assim, em matéria de integração dos nacionais de países terceiros instalados na União, 
a cujo respeito se sublinha que o sucesso “é benéfico para a estabilidade e coesão das 
nossas sociedades”: esta integração é apenas preconizada, não tendo um alcance
concreto. Afirma-se, por exemplo, que “os obstáculos à integração devem ser 
activamente eliminados” a fim de instaurar a “igualdade de oportunidades”, sendo 
recomendada a criação de um site Internet destinado a promover “o intercâmbio 
estrutural de experiências e de informação neste domínio”.

Em contrapartida, o capítulo consagrado pelo programa de Haia à dimensão externa do 
asilo e da imigração, objecto do presente relatório, evidencia a importância que os 
Estados-Membros dedicam a esta vertente e os esforços, inclusivamente financeiros, 
que estão dispostos a fazer. É sublinhado que “a política da UE deveria apoiar, no 
âmbito de uma verdadeira parceria, (…) os esforços envidados pelos países terceiros 
para melhorar a sua capacidade de gerir as migrações e proteger os refugiados (…),
para reforçar os meios de observação das fronteiras, para melhorar a segurança dos 
documentos e para abordar o problema do regresso”. Apesar de, como a seguir se verá, 
a preocupação do Conselho em ver países terceiros assumir uma parte da gestão dos 
fluxos migratórios em direcção à Europa não ser nova, é a primeira vez que adquire tal 
lugar no programa de trabalho da União. Duas razões estão por detrás deste facto. Por 
um lado, dado que, ao longo do ano de 2004, vários episódios espectaculares 
evidenciaram os dramas causados pelas travessias de migrantes em direcção à costa 
siciliana e andaluza, o Conselho insta “todos os Estados à intensificarem a sua 
cooperação a fim de prevenir novas perdas de vidas humanas”, atendendo a que “uma 
gestão insuficiente dos fluxos migratórios pode provocar catástrofes humanitárias”. 
Por outro lado, o aparelho normativo destinado a enquadrar a política comum da UE 
em matéria de asilo e de imigração no interior das suas fronteiras, tal como previsto 
pelo Tratado de Amesterdão, estava, em finais de 2004, quase inteiramente concluído. 
Agora, é a protecção daquelas contra a sua transposição por novos migrantes que 
parece concentrar o essencial das preocupações.

II A DIMENSÃO EXTERNA DA POLÍTICA DE MIGRAÇÕES: UMA PREOCUPAÇÃO ANTIGA

1. Planos de acção do Grupo de Alto Nível Asilo e Migrações. O exemplo do 
Sri Lanka

Para a UE, a pretensão de que o controlo das suas fronteiras seja colocado a montante 
destas não data de 2004. Para responder ao “problema do afluxo maciço de requerentes 
de asilo e de imigrantes ilegais” à União Europeia, o mandato do Grupo de Alto Nível 
Asilo e Migrações (GANAM), instituído pelo Conselho "Assuntos Gerais" em 
Dezembro de 1998, visava estabelecer, nos principais países de origem e de trânsito, 
programas trans-pilares, que se estendiam da política comercial à ajuda ao 
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desenvolvimento, a fim de “combater os motivos da imigração e dos fluxos de 
refugiados” e de “contribuir para diminuir as tensões da migração”3.

No entanto, dos planos de acção por país apresentados um ano mais tarde, em Outubro 
de 1999, pelo GANAM ao Conselho de Tampere, foram adoptadas, sobretudo, as 
propostas tendentes a lutar na fonte contra a imigração clandestina, mediante 
dispositivos como a criação de sistemas de detecção de documentos falsos, o envio de 
oficiais de ligação europeus para os países de partida ou de trânsito, para melhorar o 
controlo dos embarques, ou a assinatura de acordos de readmissão. 

Um observador fez notar que, das dezoito medidas propostas no plano de acção para 
Marrocos, programa que praticamente não abordava o contexto socioeconómico da 
emigração desse país, apenas uma diz respeito à ajuda à integração dos nacionais 
marroquinos residentes nos Estados-Membros, sendo que mais de metade das outras 
medidas diz respeito à repressão ou à prevenção da imigração ilegal4. Esta concepção 
de parceria, qualificada pelo mesmo observador como “eurocêntrica”, foi igualmente a 
que caracterizou o plano de acção para o Sri Lanka. Enquanto se sublinhava a 
necessidade de uma abordagem global que combinasse a vertente socioeconómica e o 
desenvolvimento com as questões de segurança e protecção das fronteiras, o que foi 
realizado em aplicação do plano de acção traduz menos essa vontade anunciada do que 
uma preocupação dupla da UE: 1) reduzir a migração clandestina em trânsito pelo Sri 
Lanka ou com destino a este país; 2) fazer com que os nacionais do Sri Lanka, nessa 
altura numerosos nos Estados-Membros, regressassem ao país. Situação que, em 2002, 
se traduziu no financiamento de dois projectos: um deles, em benefício da Organização 
Internacional para as Migrações (OIM), com um orçamento de 13 milhões de euros, 
destinava-se a formar os empregados dos serviços de imigração do país para a luta 
contra a imigração clandestina; o outro, de 1 milhão de euros, destinava-se ao 
estabelecimento, no Sri Lanka, um sistema de informações sobre os países de origem 
dos migrantes5. Por fim, em 2004, a UE celebrou a assinatura de um acordo de 
readmissão com o Sri Lanka, de um tipo que, como se verá adiante, constitui um dos 
elementos-chave da vertente externa da política de migrações da UE. Fontes da 
delegação do Sri Lanka atestam que, tal como no caso marroquino, as discussões 
relativas a assuntos do domínio da Justiça e dos Assuntos Internos (JAI) foram 
totalmente conduzidas pela parte europeia na negociação, a qual também tomou as 
decisões6.

2. A imigração na política externa da UE

A integração da política de imigração nas relações da União com os países terceiros 
esteve igualmente na ordem do dia do Conselho Europeu de Sevilha, em 2002, que 
insistiu na necessidade de utilizar “todos os instrumentos apropriados no âmbito das 
relações externas da UE” para lutar contra a imigração clandestina. Apesar de, desde 
1999, se ter decidido que a luta contra a imigração ilegal seria integrada em todos os 
acordos de associação e de cooperação, nomeadamente os celebrados com os países da 

  
3 Introdução da Presidência finlandesa ao Conselho Europeu de Tampere (15-16 de Outubro de 1999).
4 A. Belguendouz, Le Maroc non africain, gendarme de l’Europe?, Rabat, 2003.
5 A. Becerro, The External Aspect of Migration Policy, EUI Working Papers, RSCAS N° 2004/5
6 OXFAM, Territoire inexploré : l’internationalisation de la politique d’asile de l’UE, Londres, 2005.
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Bacia Mediterrânica (programa MEDA), e nos acordos de parceria com os NEI (novos 
Estados independentes) da Europa Central e da Ásia Central (programa TACIS), os 
Balcãs (programa CARDS) e os Estados ACP (África-Caraíbas-Pacífico), o Conselho 
de Sevilha vai mais longe, ao exigir a inserção de uma cláusula sobre a readmissão 
obrigatória em caso de imigração ilegal em “qualquer futuro acordo de cooperação, 
acordo de associação ou acordo equivalente que a União Europeia ou a Comunidade 
Europeia celebre com qualquer país”.

No mesmo ano (2002), a Comissão, na sua comunicação intitulada “Integrar as 
questões ligadas à migração nas relações da União Europeia com países terceiros”7, dá 
exemplos de iniciativas já tomadas para traduzir estas novas prioridades no âmbito da 
ajuda externa a regiões que, tradicionalmente, são fontes de emigração. Essas 
iniciativas dizem respeito à criação de políticas e de infra-estruturas de acolhimento 
em matéria de asilo, bem como ao reforço das capacidades institucionais (polícia e 
justiça), à melhoria dos controlos nas fronteiras e à luta contra a imigração ilegal. É, 
aliás, desta época que data a decisão de atribuir um orçamento de 40 milhões de euros 
ao apoio ao melhoramento da gestão das suas fronteiras por parte de Marrocos, 
dotação relativamente à qual as autoridades marroquinas se queixaram, no Outono de 
2005, de nunca a ter recebido. 

Quando se recordam os debates que, um ano mais tarde, animaram os intervenientes
institucionais e certas organizações internacionais em torno dos projectos de “campos”
para migrantes e requerentes de asilo fora da Europa (vide adiante), é interessante 
ressalvar que, no mesmo ano de 2002, a Comissão propunha que se inscrevesse, no 
exercício orçamental da União, no capítulo “Capacidades de protecção efectiva nos 
países terceiros”, o financiamento de uma “análise das questões jurídicas, financeiras e 
práticas colocadas (...) pelos centros de tratamento de situações de trânsito dos países 
terceiros”, com vista a “fazer diminuir os movimentos secundários em direcção aos 
Estados-Membros da UE” e a criar e consolidar a capacidade de tratamento, de 
acolhimento e de protecção, “inclusivamente no que diz respeito às pessoas expulsas 
do território da UE”8.

Lendo as prioridades definidas desde 2002, verifica-se que os objectivos de Haia já 
estavam estabelecidos desde há longa data, através da transição progressiva para a 
política externa e de cooperação da União daquilo que, até então, era do âmbito da 
política de asilo e de imigração no âmbito da JAI. Transição que, em virtude da 
compartimentação por vezes existente no tratamento destas matérias, torna incómoda a 
necessária abordagem global da questão migratória na Europa. É o caso na Comissão 
Europeia, com a repartição de competências entre os Comissários encarregados do 
Desenvolvimento e da Ajuda Humanitária, das Relações Externas e da Política 
Europeia de Vizinhança, bem como do domínio da Justiça, Liberdade e Segurança. É 
igualmente o caso no Parlamento Europeu, dados os domínios de intervenção das 
Comissões das Liberdades Civis, Justiça e Assuntos Internos, do Desenvolvimento, e 
dos Assuntos Externos e Direitos do Homem. A dificuldade não é menor a nível da 
sociedade civil, na qual as ONG, em geral, são mais propensas a apurar os seus 

  
7 COM(2002) 703 final.
8 Comissão Europeia, DG JAI, Convite à apresentação de propostas 2003, rubrica orçamental 
“Cooperação com os países terceiros no domínio da migração”, B7-667.
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conhecimentos no seu próprio domínio de actividade do que a trocar experiências. Ora, 
a evolução que acaba de ser referida justificaria análises colectivas das ONG que 
defendem os direitos humanos, os direitos dos migrantes e o direito de asilo e das que 
se ocupam do desenvolvimento. 

3. Dimensão externa ou externalização?

Houve dois factores que contribuíram para dar visibilidade a esta penetração, a partir 
de 2003, da problemática migratória na política externa da União que fazem pensar 
que se passou progressivamente de uma fase de integração desta questão nas relações 
com os países terceiros a uma fase de exportação, pela UE, de uma parte da gestão das 
suas fronteiras para esses países e de transferência das suas responsabilidades em 
matéria de asilo - aquilo que certos observadores classificaram de “externalização” da 
política de asilo e de imigração. Trata-se, por um lado, da proposta britânica,
apresentada por ocasião da reunião informal dos ministros dos Assuntos Internos e dos 
Negócios Estrangeiros realizada em Veria, em Março de 2003, no sentido de 
deslocalizar o tratamento do pedido de asilo mediante a criação de centros de trânsito e 
de tratamento de situações de trânsito (transit processing centers, TPC) nas regiões 
atravessadas pelos requerentes de asilo em trânsito para a Europa, para os quais estes 
seriam expulsos assim que tentassem transpor uma fronteira europeia, a fim de se 
proceder à apreciação do seu pedido. Por outro lado, como reacção aos desembarques 
sucessivos de vários milhares de boat people provenientes da Líbia nas costas italianas, 
durante o Verão de 2004, surge o projecto italo-alemão, inserido num plano global de 
luta contra a imigração clandestina, de ajuda ao desenvolvimento dos países que são 
fonte de imigração da África subsariana e de tratamento “mais humano” do asilo nos 
países de trânsito, o qual propõe a criação no Norte de África de “gabinetes europeus 
de imigração” para reagrupar, fora das fronteiras europeias, os candidatos à imigração. 

É certo que nenhuma destas duas propostas se concretizou na forma de um programa 
europeu de centros de detenção externalizados para migrantes e requerentes de asilo: 
em certos Estados-Membros e na Comissão, houve reacções vivas no sentido de 
rejeitar a questão, tendo, em Outubro de 2004, sido lançado um Apelo contra os
campos nas fronteiras da Europa, que reuniu várias centenas de assinaturas de 
deputados europeus e nacionais e de ONG de toda a Europa9. Contudo, pelas 
discussões que suscitaram, pode considerar-se que tais propostas impuseram uma 
viragem na concepção das relações da UE com os seus vizinhos sobre as questões 
migratórias. Disto é testemunho, em matéria de asilo, a proposta apresentada pela 
Comissão em 2003 no sentido de “explorar novas vias”, com base numa “verdadeira 
política de parceria com os países terceiros e as organizações internacionais”, em favor 
de uma “consolidação da oferta de protecção nas regiões de origem e o tratamento dos 
pedidos em função das necessidades”10. Esta abordagem viria a ser validada pelo 
programa de Haia, que coloca a parceria com os países terceiros “num espírito de 
responsabilidade partilhada” no centro dos seus projectos. Um ano depois, a Comissão, 
na sua Comunicação intitulada “Estratégia em relação à dimensão externa do espaço 

  
9 http://no-camps.org/fr.htm
10 COM(2003) 152 final.
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de liberdade, de segurança e de justiça”11, quis demonstrar que a dimensão externa da 
JAI contribui para criar um espaço interno de liberdade, segurança e justiça, ao mesmo 
tempo que apoia os objectivos políticos das relações externas da UE.

4. A importância do factor migratório na política europeia de vizinhança

Destinada a estabelecer uma “relação privilegiada” com os países vizinhos da UE, com 
base num compromisso recíproco em prol dos valores comuns que são o respeito do 
Estado de direito, a boa governação, o respeito dos direitos do Homem, a promoção 
das relações de boa vizinhança e dos princípios da economia de mercado, a Política 
Europeia de Vizinhança (PEV), concluída em 2004, foi inicialmente concebida para os 
países situados a Leste da nova fronteira oriental, após o alargamento de 2004, tendo, 
posteriormente, sido alargada à parceria euro-mediterrânica e aos países do Cáucaso 
meridional. Para os países da margem Sul do Mediterrâneo, o Processo de Barcelona é 
a etapa obrigatória para integrarem a política de vizinhança. Assim, a Líbia, que não 
faz parte do Processo, não é contemplada. No seio dos três domínios abrangidos pela 
PEV (a política comunitária, a política externa e de segurança comum e a cooperação 
policial e judicial em matéria penal), as questões relativas à política de imigração e de 
asilo ocupam um lugar preponderante. O Conselho de Haia designa, aliás, a PEV como 
“o âmbito estratégico para a intensificação da cooperação com os vizinhos da UE”
nestes domínios. 

Com efeito, a PEV permite estabelecer um sistema de co-gestão das fronteiras que 
assenta na deslocação dos controlos para o exterior das fronteiras da União, se o país 
parceiro em causa o permitir. A PEV é aplicada de forma diferenciada, consoante o 
país vizinho em causa, através de “planos de acção” que prevêem as acções a realizar a 
curto e a médio prazo em função das prioridades definidas por cada Estado parceiro12. 
No entanto, no que toca a questões relativas ao asilo e à imigração, há determinadas 
prioridades que são comuns ao conjunto dos países: trata-se da política de vistos (com 
possibilidade de facilitação para “determinadas categorias de pessoas”), da assinatura 
de acordos de readmissão, do reforço da capacidade operacional e de intervenção das 
unidades de vigilância e de controlo das fronteiras marítimas e/ou terrestres, do 
intercâmbio de informações e do diálogo sobre a imigração ilegal, do reforço da 
segurança dos documentos de viagem e dos vistos, do intercâmbio de informações e de 
experiências sobre o sistema de gestão das fronteiras, e, finalmente, da formação dos 
funcionários implicados na gestão das fronteiras (polícia, polícia de fronteiras, 
alfândegas, etc). 
Parte-se do princípio de que cada plano de acção deve reflectir os interesses 
específicos de cada uma das partes (UE e país vizinho): “trabalhámos com os nossos 
vizinhos na elaboração de planos de acção adaptados a cada parceiro, para que dêem 
resposta às necessidades e traduzam os pedidos de cada um. A nossa proposta –
cooperação acrescida, assistência financeira reforçada e possibilidade de manter uma 

  
11 COM(2005) 491 final.
12 Foram negociados e adoptados formalmente sete planos de acção, com Israel, a Tunísia, Marrocos, a 
Autoridade Palestiniana, a Jordânia, a Moldávia e a Ucrânia. Estão em negociação os planos de acção 
com a Arménia, o Azerbeijão, o Egipto, a Geórgia e o Líbano.
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relação mais estreita com a UE – será verdadeiramente útil para as duas partes em 
muitos domínios, da educação ao ambiente, passando pelos transportes e pela luta 
contra o terrorismo”, explicava Benita Ferrero-Waldner, Comissária encarregada das 
Relações Externas e da Política Europeia de Vizinhança, por altura do lançamento dos 
primeiros planos de acção. 

No que diz respeito à vertente migração da PEV, foi, no entanto uma abordagem 
centrada exclusivamente no benefício que a UE pode retirar desta que a Comissária 
destacou numa declaração recente (9 de Maio de 2006) sobre os progressos do 
processo: “Europe needs migration. Our populations are getting smaller and growing 
older. Through ENP we are trying to manage migration better: welcoming those 
migrants we need for our economic and social well-being, while clamping down on 
illegal immigration.”
O instrumento financeiro da PEV financiará, a partir de 2007, ajudas por país até 60%, 
estando, porém, igualmente previstos programas regionais, bem como programas de 
cooperação transfronteiriça. É importante assinalar que, apesar de a PEV ser um 
processo estritamente intergovernamental, cujos dispositivos de avaliação previstos 
não associam os cidadãos da UE nem os de países parceiros, do mesmo modo que 
estes não foram associados à sua elaboração, em contrapartida, a negociação do seu 
financiamento, é do âmbito da co-decisão, o que, para o Parlamento, abre perspectivas 
de controlo das orientações da política de vizinhança.

III AS DIFERENTES FORMAS DE EXTERNALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ASILO E DE 
IMIGRAÇÃO

Podemos dividir a externalização da política europeia de asilo e de imigração em duas 
tendências principais. Por um lado, temos o facto de a UE “deslocalizar” para fora do 
seu território determinados procedimentos relativos ao controlo das suas fronteiras (A);
e, por outro lado, o facto de, por transferência de responsabilidades, fazer países 
terceiros arcarem com as consequências das obrigações que lhe cabem em aplicação 
dos compromissos internacionais que subscreveu, ou das opções que fez em matéria de 
gestão dos fluxos migratórios (B). Propomo-nos apresentar aqui alguns exemplos de 
dispositivos característicos destas duas orientações e sublinhar os perigos que daqueles
podem resultar.

A – A EXTERNALIZAÇÃO-DESLOCALIZAÇÃO

1. Sanções aplicáveis às transportadoras

A ideia de responsabilizar as empresas de transportes, sujeitando-as a coimas e
forçando-as a reencaminhar os viajantes sem documentos de viagem ou vistos, é 
antiga, já que constava da Convenção de Schengen (1990). Esta fórmula foi retomada 
com a directiva adoptada pelo Conselho Europeu em 28 de Junho de 2001, que prevê 
sanções que podem ir até 500 000 euros e a obrigação de a empresa transportadora 
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tomar a seu cargo o passageiro e as despesas do seu regresso. Se o objectivo 
proclamado da directiva é a luta contra os passadores que exploram os migrantes sem 
documentos de viagem, obrigando-os a viajar em condições penosas, quando não 
perigosas, as sanções contra as transportadoras resultam também na privatização dos 
controlos de documentos de identidade e dos vistos, ao fazer com que tais controlos 
sejam efectuados pelos agentes destas companhias, muito antes da chegada à União 
dessas pessoas que pretendem viajar, a fim de evitar a sua entrada ilegal. 

Podem, portanto, comportar riscos para os requerentes de asilo, que têm todas as 
probabilidades de que lhes seja recusada a venda de um bilhete de transporte, por não 
responderem às exigências impostas pela companhia aérea ou marítima, a qual, por sua 
vez, tem a preocupação de não ser sancionada pelo país de destino, uma vez que, em 
princípio, não são imputáveis aos requerentes as condições irregulares de chegada ao 
país ao qual pedem protecção. Esta técnica de filtragem é tanto mais problemática 
quanto não é oferecida qualquer alternativa legal às pessoas que têm necessidade de 
fugir com urgência do seu país, mas que não preenchem as condições (vide também 
“modos de entrada protegida”, adiante). As sanções aplicáveis aos transportadores, que 
desoneram as polícias europeias de uma parte do seu trabalho de controlo, resultam em 
bloquear os requerentes de asilo longe das fronteiras europeias ou em obrigá-los a 
pagar mais caro e a correrem riscos para viajar ilegalmente.

2. Corpo de agentes de ligação da imigração

A exportação de técnicas e de competências em matéria de vigilância e de 
identificação para proteger as fronteiras da União logo nos países de partida ou de 
trânsito assumiu a forma de uma rede de “agentes de ligação da imigração” (ALI)13. 
Esses funcionários nacionais dos Estados-Membros da UE são enviados para países 
terceiros a fim de “estabelecer ou manter contactos com as autoridades do país de 
acolhimento, no sentido de contribuir para a prevenção e combate da imigração ilegal, 
para o regresso dos imigrantes ilegais e para a gestão da imigração legal”. Não 
obstante serem, a priori, destacados junto das autoridades do seu Estado-Membro de 
origem ou de um outro Estado-Membro da UE que não o seu, esses agentes de ligação 
podem também ser postos à disposição das “autoridades competentes dos países 
terceiros e de organizações internacionais”. Encontramo-los, nomeadamente, nos 
aeroportos de países terceiros, onde prestam assistência aos funcionários locais nas 
tarefas de controlo, a fim de impedir, a montante, a partida para a Europa das pessoas 
que se presume possam vir a ser imigrantes ilegais. Constata-se, tal como no caso das 
intercepções marítimas (vide adiante), que o regulamento comunitário que cria o corpo 
de ALI não inclui qualquer disposição específica ligada à protecção dos direitos dos 
requerentes de asilo e dos refugiados.

  
13 Regulamento (CE) n° 377/2004 do Conselho, de 19 de Fevereiro de 2004, relativo à criação de uma rede 
de agentes de ligação da imigração.
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3. Intercepções marítimas

Já em 200314, foi adoptado um programa europeu de luta contra a imigração 
clandestina por via marítima que incluía medidas de controlo nos portos (barcos que 
efectuam ligações marítimas regulares, mas também cargueiros, embarcações de 
recreio, embarcações de pesca), quer se tratasse dos portos de partida em Estados 
terceiros, quer de portos dos Estados-Membros. Por outro lado, previam-se medidas 
operacionais relativas à vigilância das costas e em alto mar (intercepções): “No quadro 
da política geral da União Europeia em matéria de relações com os países terceiros no 
domínio da gestão dos fluxos migratórios, a cooperação com os países terceiros 
deverá, especialmente, envolver a intensificação dos chamados controlos "a montante 
da fronteira" e a gestão comum dos imigrantes ilegais interceptados no mar” (retenção 
das pessoas interceptadas, criação de instalações de alojamento nos locais de partida 
das embarcações nos países terceiros para os migrantes clandestinos interceptados no 
mar, “no pressuposto de que os requerentes de asilo nunca serão conduzidos para essas 
instalações”). 

Diversas operações-piloto de intercepção no mar (Ulisses, Tritão, Neptuno) foram 
levadas a cabo em 2003 e 2004 entre vários Estados-Membros. 

No que diz respeito a operações de intercepção marítima, é inquietante constatar que 
não está previsto qualquer procedimento de apreciação de eventuais pedidos de acesso 
ao território das autoridades que inspeccionam a embarcação, nem, apesar da reserva 
acima referida, relativa aos requerentes de asilo, nenhum dispositivo específico para o 
tratamento destes. Nada leva a pensar que os métodos de intercepção marítima 
actualmente praticados sejam compatíveis com as precauções específicas que se deve 
ter para com as pessoas que solicitem protecção internacional nem com o respeito das 
recomendações reiteradas do Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiados (ACNUR), segundo as quais “as medidas de intercepção não deveriam 
implicar a impossibilidade de os refugiados e os requerentes de asilo terem acesso à 
protecção internacional nem resultar na expulsão directa ou indirecta dos que 
necessitem de protecção internacional para as fronteiras dos territórios onde a sua vida 
ou a sua liberdade poderão estar ameaçadas, por uma das razões invocadas na 
Convenção, ou porque tenham outros motivos para reclamar protecção ao abrigo do 
direito internacional. As pessoas interceptadas que se considere precisarem de 
protecção internacional deveriam ter acesso às soluções duradouras (…)”15. Com 
efeito, diversos episódios recentes demonstraram a pertinência destas inquietações: em 
2003, várias dezenas de eritreus socorridos no mar por patrulhas maltesas foram, sem 
beneficiar de procedimentos de asilo, repatriados para a Eritreia, onde foram presos e 
torturados. Em 2004, alguns boat people foram, por diversas vezes, obrigados a passar 
várias semanas a bordo da sua embarcação, entre Malta e a Sicília, e impedidos de 
desembarcar, tanto pelas autoridades italianas como pelas autoridades maltesas, apesar 
dos protestos do ACNUR.

  
14 Doc 15445/03.
15 Conclusão n° 97-2003 sobre as garantias de protecção nas medidas de intercepção do Comité 
Executivo do programa do Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados.
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Desde a sua criação em 2004, é a Agência Europeia para a Gestão das Fronteiras 
Externas (FRONTEX) que coordena a cooperação operacional em matéria de 
vigilância das fronteiras, incluindo as marítimas, o que permite ter em vista a criação 
de vias de controlo, nomeadamente parlamentar, dessas actividades. Numa 
Comunicação de Novembro de 2005 sobre “acções prioritárias para dar resposta aos 
desafios da migração”16, a Comissão encarrega a FRONTEX de estudar as 
possibilidades de reforçar o controlo e a vigilância no Mediterrâneo, tendo em 
perspectiva a criação de uma estrutura de cooperação entre todas as regiões, orientais e 
ocidentais, da bacia mediterrânica. No que respeita a acontecimentos recentes 
ocorridos nas Canárias, constata-se que foi fora do âmbito da Agência que se decidiu 
(Maio de 2006) lançar um projecto co-financiado pela Espanha e pela Comissão 
relativo à colaboração entre a Espanha e a Mauritânia (projecto Atlantis), o qual inclui 
a vigilância das costas da Mauritânia por patrulhas mistas hispano-mauritanas e 
constitui o primeiro exemplo de financiamento pela Comissão de uma operação 
efectuada integralmente no território de um país terceiro.

Já em 2005, as chegadas repetidas de migrantes e requerentes de asilo ao Sul de Itália 
tinham levado a União Europeia a elaborar um plano com a Líbia, independentemente 
de qualquer âmbito institucional ou político de colaboração com esse país, plano esse
que era financiado pelo programa Aeneas e que previa medidas imediatas e concretas 
de vigilância das fronteiras marítimas líbias, nomeadamente com o estabelecimento de 
patrulhas mistas euro-líbias destinadas a prevenir a partida das embarcações em 
direcção à ilha de Lampedusa (vide adiante, B 4: O exemplo da Líbia).

4. Modos de entrada protegida

Em 2003, a Comissão Europeia preconizava o estabelecimento de "modos de entrada 
protegida" (MEP) no âmbito de “uma abordagem global, complementar dos sistemas 
de asilo territoriais existentes”17. Esse sistema consiste em permitir a uma pessoa que 
pretenda pedir asilo junto de um Estado-Membro da UE apresentar esse pedido numa 
embaixada, em vez de efectuar uma viagem perigosa em direcção ao país visado. É a 
embaixada que aprecia a fundamentação do pedido, e, caso dê o seu assentimento, as 
pessoas beneficiam de uma passagem segura para o país de acolhimento. Esta fórmula,
apresentada como sendo a melhor resposta ao problema originado pela necessidade de 
conciliar os objectivos de controlo dos migrantes e a obrigação de proteger os 
refugiados, consistia, por um lado, em incluir esta dimensão “protecção” na política de 
vistos, através da criação de “vistos-asilo”, e, por outro lado, em instalar nas zonas de 
partida plataformas de presença regional da UE, integrando diferentes aspectos da 
migração (procedimentos de determinação, modos de protecção oferecidos, migração 
para fins de emprego, repatriamentos, assistência à região de origem) num único 
instrumento, o que permitiria à UE geri-los de maneira coordenada. Apesar de a ideia 
de tornar os MEP um instrumento comunitário não ter sido adoptada, a Comissão 
voltou a retomá-la em 2004, referindo-se-lhe como sendo uma vertente de emergência,

  
16 COM(2005) 621 final.
17 COM(2003) 152 final.
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útil no âmbito de um dispositivo mais amplo de reinstalação em circunstâncias 
específicas18. 

Ora, tal como vamos ver no caso da reinstalação, os MEP podem revelar-se um 
instrumento que vai ao encontro do fim em vista, isto é a protecção das pessoas, pelo 
menos por duas razões. Em primeiro lugar, porque o sistema assenta na boa vontade 
dos Estados de acolhimento, a qual nem sempre resiste às pressões da realidade. 
Assim, em 2002, várias centenas de refugiados da Coreia do Norte que tinham 
conseguido passar para a China apresentaram-se simultaneamente em diversas 
embaixadas de países ocidentais em Pequim, para pedir protecção. Esse acontecimento 
foi suficientemente importante para suscitar uma concertação de urgência das 
representações diplomáticas dos países em causa. Longe de chegarem a acordo sobre a 
emissão de vistos para assegurar aos requerentes um “modo de entrada protegida” na 
Europa, os representantes da UE decidiram... reforçar a segurança das suas missões 
diplomáticas, a fim de evitar a repetição desse tipo de incidente. Segundo os 
observadores, depois daquilo a que se chamou a “crise das embaixadas”, tornou-se 
muito mais difícil aos dissidentes de qualquer origem encontrar protecção junto das
representações diplomáticas estrangeiras na China.

Em segundo lugar, porque, ainda que se pressuponha que os MEP são complementares 
dos sistemas de asilo existentes (apreciação dos pedidos nas fronteiras ou no território 
dos Estados-Membros), há o perigo de aqueles regimes de tratamento externo 
suplantarem progressivamente estes últimos, interditando, a prazo, qualquer outra 
forma de acesso ao território da UE que não sejam estes “modos de entrada protegida”, 
a que ficariam sujeitos os requerentes de asilo, tal como os restantes migrantes.

B – A EXTERNALIZAÇÃO – TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE

Outra forma de externalização é a que consiste, tal como já foi dito, em fazer assentar 
em países terceiros uma parte da política pretendida pela UE nos domínios do asilo ou 
da imigração, que se inscreve actualmente, em grande medida, no âmbito da política de 
vizinhança da União. No que toca a requerentes de asilo, há duas fórmulas que 
resumem esta orientação: a partilha de responsabilidades, também referida como
“partilha do encargo” (burden sharing), e a “protecção mais próxima das regiões de 
origem”, ou “protecção regional”. Como pano de fundo destes dois conceitos, a ideia é 
repartir de modo mais equilibrado o peso que o pedido de asilo representa e que, 
actualmente, se concentra na União Europeia, fazendo com que esse encargo seja 
assumido parcialmente por países não membros da UE, nomeadamente os que se 
encontram nas proximidades dos países de partida (“protecção regional”). É uma 
tendência que o conceito de “país seguro” já traduz, utilizado por vários 
Estados-Membros e validado pela Directiva 2005/85/CE, de 1 de Dezembro de 2005, 
relativa a normas mínimas aplicáveis ao procedimento de concessão e retirada do 
estatuto de refugiado nos Estados-Membro, ainda que a Comissão continue, hoje em 
dia, a ter dificuldade em adoptar uma lista comum.

  
18 COM(2004) 310 final.
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Tal ideia, que assenta num princípio de solidariedade, não é, de resto, má em si 
mesma. No entanto, tal como é aplicada pela UE, parece corresponder menos a uma 
preocupação de solidariedade do que a uma vontade de transferir a sua 
responsabilidade (burden shifting). Verifica-se, por outro lado, que assenta num 
postulado imaginário, o da ameaça de invasão: haveria necessidade de reagir porque a 
pressão dos pedidos de asilo sobre a Europa seria crescente e, a prazo, insustentável. 
Ora, o número de requerentes de asilo nunca foi tão baixo nos vinte e cinco 
Estados-Membros da UE, tal como, de resto, nos outros países industrializados. Em 
quinze anos, decresceu para metade. Paralelamente, a procura está a aumentar em 
alguns dos países mais carenciados e sabe-se que a maior parte das deslocações de 
populações se faz no sentido Sul-Sul, e não no sentido Sul-Norte19. 

Propomo-nos apresentar a seguir alguns exemplos dos dispositivos implementados 
pela UE em nome da partilha de responsabilidades com países terceiros, bem como dos 
problemas que essa transferência de responsabilidades levanta, através dos exemplos 
da Líbia e de Marrocos.

1. Externalização do asilo: programas regionais de protecção (PRP) e reinstalação 
dos refugiados

No final de 2004, a Comissão Europeia decidiu financiar um estudo de viabilidade da 
externalização dos procedimentos nos países do Magrebe, na Líbia e na Mauritânia.

Seguidamente, no início de 2005, decidiu afectar verbas ao “reforço da capacidade de 
protecção e de acolhimento local”, que, segundo o Comissário Frattini, “parece menos 
dispendioso do que o acolhimento nos centros de refugiados instalados em 
Estados-Membros da UE”. Destinados ao estabelecimento de “um regime de protecção 
internacional mais acessível, equitativo e eficaz, em parceria com os países terceiros, e 
a facultar o acesso à protecção (...) numa fase tão precoce quanto possível”, estes 
programas visam, em nome da “partilha de responsabilidades”, melhorar a capacidade 
dos países terceiros pelos quais transitam migrantes e requerentes de asilo e assegurar 
aos refugiados a protecção de que necessitam. Depois do Norte de África, a Comissão 
tenciona desenvolver esta actividade com a África dos Grandes Lagos e na fronteira 
oriental da UE, nomeadamente na Ucrânia, na Moldávia e na Bielorrússia. A ideia, 
oficialmente apresentada no início de Setembro de 2005, é a de articular a criação de 
“zonas regionais de protecção” nas proximidades dos países de onde partem os 
expatriados, para que estes possam encontrar nelas um primeiro asilo, com programas 
de reinstalação destinados a, num segundo momento, mandar vir contingentes 
negociados desses refugiados, dos países de primeiro acolhimento para países da UE20. 
Uma maneira de, graças a um dispositivo de filtragem do qual é de recear que a 
detenção dos candidatos seja uma das pedras angulares, adaptar as exigências da 
Convenção de Genebra relativa aos Refugiados às necessidades migratórias da Europa. 

É certo que a ideia de ajudar esses países a progredir na via do respeito dos direitos dos 
migrantes e do direito de asilo, no âmbito de uma verdadeira política de parceria, não 
é, em si, contestável. A actualidade torna-a, no entanto, pouco credível, perante a 

  
19 ACNUR, Number of asylum seekers halved since 2001, Março de 2006.
20 COM (2005) 388 final.
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tendência vincada da UE para limitar cada vez mais o acesso legal às suas fronteiras 
dos estrangeiros que deveriam, em princípio, beneficiar do “direito” de as transpor, 
nomeadamente os refugiados, o que leva a pensar que tais esforços se destinam, antes 
de tudo mais, a mantê-los em futuras zonas “seguras”. 

No âmbito desta nova parceria, os países visados para servir de “zonas de espera” antes 
do visto para a UE estão, no entanto, longe de serem “seguros” face às necessidades de 
protecção a que se pretende que dêem resposta. Segundo a ONG Human Rights Watch, 
as autoridades ucranianas submetem os requerentes de asilo e os migrantes a 
tratamentos inaceitáveis e a inúmeros abusos: detenção prolongada, violência física e 
verbal e, em certos casos, retorno forçado ao país de origem, onde correm o risco de 
ser objecto de tortura e de perseguição21. Quanto à Bielorrússia, foi a própria 
Presidência da União Europeia que, recentemente, exprimiu a sua preocupação 
relativamente às violações repetidas dos direitos humanos praticadas nesse país22. E, 
apesar de a Ucrânia e a Moldávia serem países parceiros no âmbito da PEV, não 
podemos esquecer que a Bielorrússia está afastada dessa parceria, devido ao fraco 
nível de respeito dos direitos humanos, da democracia e do Estado de direito nesse 
país. Dever-se-á concluir que tais razões não constituem um entrave quando se trata do 
destino dos estrangeiros e dos requerentes de asilo?

O desfasamento entre a realidade e o programa PRP parece indicar que, ao contrário do 
que se afirma, os países visados não foram escolhidos em função da sua aptidão para 
“permitir o acesso à protecção” dos refugiados, mas sim pela sua posição geográfica e, 
portanto, pela sua capacidade para desempenhar o papel de tampão, para proteger a 
Europa dos indesejáveis.

Quanto à reinstalação dos refugiados, que consiste em transferir refugiados do seu país 
de primeiro asilo para um Estado de acolhimento com vista à sua instalação definitiva, 
suscita preocupação pelas mesmas razões, por poder tornar-se uma das componentes 
do sistema de asilo europeu. Instrumento antigo e tradicional do regime mundial de 
protecção de refugiados, a reinstalação inscreve-se no âmbito da solidariedade 
internacional com os países de primeiro asilo. Não foi concebida para substituir o 
acolhimento dos requerentes de asilo que chegam pelos seus próprios meios. No 
entanto, o lugar que hoje se dá à reinstalação nos programas europeus faz recear que 
venha a servir, a prazo, para justificar a adopção de medidas que proíbam as chegadas 
espontâneas de requerentes de asilo. E receio de que constitua um dos sustentáculos da 
externalização, permitindo a triagem de refugiados em função das necessidades dos 
Estados-Membros.

2. Cláusulas e acordos de readmissão

O regresso dos estrangeiros em situação irregular é um dos objectivos prioritários da 
UE em matéria de gestão dos fluxos migratórios, podendo os acordos de readmissão 

  
21 Human Rights Watch, Ukraine : des migrants et des demandeurs d’asile régulièrement maltraités, 
Comunicado de Imprensa, 30 de Novembro de 2005.
22 Declaração da Presidência em nome da União Europeia relativa à “lei anti-revolucionária” na 
Bielorrússia, Comunicado de Imprensa, 2 de Dezembro de 2005.
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ser considerados a pedra angular desse objectivo. A assinatura dos referidos acordos, 
que obrigam os países parceiros a “reaceitarem” os seus próprios nacionais e, por 
vezes, imigrantes de outras nacionalidades, nos casos em que estes são encontrados em 
situação irregular no território de um dos Estados-Membros depois de terem transitado 
pelo seu território, constitui, por este motivo, um desafio determinante nas relações da 
UE com os países que esta quer associar à sua política de imigração. Os 
Estados-Membros recorreram muito a esta faculdade durante o período que antecedeu 
o alargamento de 2004 para incitar os futuros novos Estados-Membros a tornarem as 
suas fronteiras seguras. Foram, assim, celebrados a partir de 1990 vários acordos deste 
tipo entre os Estados signatários da Convenção de Schengen com os PECO (países da 
Europa Central e Oriental), antes de a Comissão ter recebido mandato para negociar 
acordos UE/países terceiros. O primeiro acordo desse género, que dizia respeito à 
Polónia – que, entretanto, se tornou membro da UE – saldou-se, em contrapartida, pela 
supressão dos vistos de turismo para os nacionais desse país e, posteriormente, pela 
assinatura de um acordo de associação económica com a União Europeia. A UE 
generalizou o sistema ao Sul, prevendo, no âmbito do acordo de cooperação que rege 
as suas relações com os países da zona ACP (África-Caraíbas-Pacífico), uma cláusula 
geral de readmissão dos migrantes ilegais23.

O conteúdo de um acordo de readmissão UE-Marrocos encontra-se em negociações 
desde há vários anos, parecendo estar bloqueado pela exigência da UE de que 
Marrocos se comprometa a reaceitar não só nacionais em situação irregular num dos 
Estados-Membros, como também todos os migrantes que tenham transitado pelo seu 
território antes de chegarem à Europa.

A desconfiança manifestada pelo referido país reflecte as reservas já expressas em 
2000 pela Rede Euro-Mediterrânica para os Direitos do Homem (REMDH), que 
receava que o princípio da readmissão obrigasse “os países terceiros a reforçarem a sua 
política de fronteiras e a adoptarem políticas mais rigorosas em matéria de vistos, 
tornando-se, assim, zonas-tampão da Europa relativamente aos migrantes e aos 
requerentes de asilo”. A REMDH dava ainda conta das suas inquietações quanto à 
sorte das pessoas repatriadas em aplicação de tais acordos, dada a falta de informação 
sobre as normas aplicadas pelos países do Sul e do Leste do Mediterrâneo em matéria 
de protecção dos refugiados24. Seis anos mais tarde, essas reservas e inquietações não 
foram resolvidas. No entanto, quando a Espanha decide, para fazer face ao afluxo de 
chegadas às Canárias, lançar com urgência um “plano África”, fá-lo com o objectivo 
prioritário de negociar acordos de readmissão dos ilegais com seis novos países
(Senegal, Gâmbia, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné e Niger).

3. O exemplo da Líbia

O caso da Líbia ilustra bem os desafios da “dimensão externa da política de asilo e de 
imigração”. A Líbia não mantém no plano político praticamente nenhuma relação 
contratual com a União Europeia. Apesar de, em 1999, ter adquirido o estatuto de 

  
23 Acordo UE-ACP de Cotonu, Junho de 2000.
24 Plano de acção da REMDH adoptado por ocasião da sua Quarta Assembleia Geral, Novembro de 
2000.
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observador no Processo de Barcelona, a Líbia não faz parte deste Processo25, tal como 
não faz parte da lista dos países visados pela política europeia de vizinhança, já que a 
adesão ao Processo de Barcelona é condição prévia disso. A União Europeia não 
dispõe, portanto, de qualquer base formal para encetar com a Líbia uma parceria sobre 
questões migratórias. No entanto, a posição estratégica da Líbia nas trajectórias dos 
migrantes implicava visivelmente que a UE ignorasse essa ausência total de um quadro
de discussão.

Em Abril de 2003 e, depois, em 2004, foram organizadas missões pela Comissão 
Europeia, para avaliar a boa vontade das autoridades líbias de cooperar em questões de 
imigração ilegal. No seu relatório de 2004, a Comissão faz notar que as violações dos 
direitos humanos são flagrantes; que não conseguiu obter qualquer informação nem 
dados concretos sobre os procedimentos que regem as expulsões de estrangeiros, das 
quais soube apenas que, em geral, são colectivas e fazem-se em direcção aos países de 
origem, sem apreciação da situação pessoal de cada detido. Acrescenta que o país, que 
considera que acolhe apenas migrantes económicos que vão para a Líbia para ganhar 
dinheiro e depois regressar aos países de origem, não tem intenção de introduzir uma 
política de distinção legal e formal entre os requerentes de asilo e os migrantes 
económicos, com receio de criar um “vórtice”, quando, nas suas visitas a campos (a 
Líbia tem, pelo menos, uns vinte centros fechados de estrangeiros), a missão encontrou 
pessoas em busca de protecção internacional, algumas até já reconhecidas como 
refugiados pelo ACNUR em outros países. A Comissão recorda que a Líbia não é 
signatária da Convenção de Genebra sobre os Refugiados, que não há nenhum acordo 
de cooperação entre a Líbia e o ACNUR, que o gabinete do ACNUR em Tripoli não 
tem qualquer estatuto oficial e que, por conseguinte, não está assegurada nesse país 
qualquer protecção internacional dos refugiados.

Estas informações coincidem com as de muitos observadores: para o ACNUR, a Líbia 
não pode ser considerada como um país seguro para os requerentes de asilo. A 
Amnistia Internacional confirmou a inexistência na Líbia de qualquer garantia 
relativamente aos direitos dos refugiados. Por seu lado, o Parlamento Europeu aprovou
uma resolução na qual condena veementemente os repatriamentos de migrantes 
praticadas em diversas ocasiões em 2004 e em 2005 pelas autoridades italianas para a 
Líbia, considerando que esse país pratica “detenções e expulsões arbitrárias” e dizia-se 
“preocupado com o tratamento e as condições de vida deploráveis das pessoas detidas 
nos campos líbios, bem como pelos recentes repatriamentos maciços de estrangeiros da 
Líbia para os seus países de origem, em condições que não lhes garantem nem 
dignidade, nem a sobrevivência”26. Diversas missões parlamentares confirmaram esta 
análise. Mais de vinte ONG que defendem, em diferentes países da Europa e em 
Marrocos, os direitos dos migrantes e dos requerentes de asilo, pediram à União 
Europeia que suspendesse “qualquer decisão de cooperação europeia e bilateral com a 
Líbia em matéria de imigração”, acrescentando que “a ratificação e a aplicação das 
convenções internacionais que garantem a protecção dos direitos humanos, tais como a 
Convenção de Genebra [...], são uma condição prévia indispensável”.

  
25 Vide a este respeito o relato da senhora deputada Hélène Flautre, presidente da Subcomissão dos 
Direitos do Homem do Parlamento Europeu, no regresso de uma missão à Líbia, de 17 a 20 de Abril de  
2005.
26 Resolução do Parlamento Europeu sobre Lampedusa, 14 de Abril de 2005.
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Estas várias advertências não impediram a União Europeia de, em 2005, se 
comprometer naquilo a que chama uma “estratégia de longo prazo” com Tripoli para 
lutar contra a imigração ilegal com origem na costa líbia e com destino às suas costas, 
incluindo a associação de guardas fronteiriços e de polícias líbios a patrulhas europeias 
no mar e a criação de um grupo de trabalho encarregado de desenvolver um “plano de 
acção conjunto para a assistência no mar” a embarcações que transportem imigrantes 
clandestinos. Qual será a sorte das pessoas que, a bordo dessas embarcações, tenham 
necessidade de protecção? Qual será o tratamento dado aos migrantes sem documentos 
que sejam expulsos para a Líbia, quando se sabe quais são as condições em que foram 
detidos ou deportados? São outras tantas questões, às quais o Comissário Frattini dá
respostas tranquilizadoras não muito convincentes.

Era, no entanto, com satisfação que a Comissão se congratulava, na sua Comunicação 
de Dezembro de 2005 sobre acções prioritárias para dar resposta aos desafios da 
migração27, com os “progressos significativos no plano das relações entre a UE e a 
Líbia” e anunciava a adopção de um plano de acção UE-Líbia contra a imigração 
clandestina. Supõe-se que seria neste âmbito que, por não ser suficiente a protecção 
das costas para impedir os migrantes de partirem da Líbia, a UE poderia agora tratar de 
os impedir de chegar à Líbia. Num relatório apresentado no início do mês de Março de 
2006, o eurodeputado maltês Simon Busuttil pede que se intensifique a cooperação 
com a Líbia para ajudar este país a gerir os imigrantes que se concentram no Sul do 
país, fazendo notar que os imigrantes vindos da África subsariana são muitos, porque a 
Líbia não lhes exige vistos. Podemos, pois, contar com a colocação de mais 
"ferrolhos", cada vez mais a Sul, podendo-se, assim, empurrar os imigrantes para rotas 
ainda mais perigosas.

4. O exemplo de Marrocos

Durante anos, Marrocos constituiu o ponto de passagem privilegiado dos migrantes em 
trânsito para Espanha e, a partir deste país, para o resto da União Europeia. O sistema 
integrado de vigilância externa (SIVE) implementado ao longo das costas espanholas
incluía patrulhas mistas hispano-marroquinas e o reforço das protecções em torno dos 
enclaves espanhóis de Ceuta e Melilha, a Norte de Marrocos (com muros de 6 metros), 
que tornam mais difícil o acesso à Europa, tendo, desde 2003-2004, travado 
provisoriamente uma população de migrantes, principalmente subsarianos, à espera de 
uma oportunidade para passar. Entre os meses de Agosto e de Outubro de 2005, perto 
de vinte pessoas morreram em consequência da repressão exercida pelos polícias 
marroquinos, que tentavam impedir um grupo de várias centenas de migrantes de 
transpor os muros. Nos dias que se seguiram, organizou-se a detenção e a deportação 
de centenas de pessoas, quer em direcção aos respectivos países de origem, quer para a 
fronteira Sul do país. Paralelamente, um grupo de 73 migrantes africanos foi expulso
de Espanha para Marrocos com base num acordo de readmissão entre os dois países. 
Em ambos os casos, não se respeitou o princípio da não-rejeição, que proíbe um 
Estado signatário da Convenção de Genebra – é o caso de Marrocos – de expulsar um 

  
27 COM(2005) 621 final
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estrangeiro antes de este ter oportunidade de manifestar o seu eventual pedido de 
protecção internacional. Por outro lado, houve requerentes de asilo e, eventualmente, 
outras pessoas reconhecidas como refugiados que foram vítimas dessas detenções e 
dessas deportações.

O destino reservado aos requerentes de asilo em Marrocos é tanto mais preocupante 
quanto o ACNUR, que recentemente reforçou a sua presença no país, está longe de 
poder actuar livremente. Os seus representantes não são autorizados a deslocar-se aos 
locais onde se encontram os requerentes de asilo, e estes deparam-se com enormes 
dificuldades para se deslocarem, em consequência da lei relativa aos estrangeiros. O 
destino das pessoas com estatuto de refugiado em Marrocos não é muito mais 
favorável. Não está previsto qualquer mecanismo de integração para estas pessoas, que 
vivem em condições muito precárias. Em Setembro de 2004, foi concedido ao 
ACNUR um milhão de euros para “aumentar a capacidade dos países de trânsito do 
Norte de África para, eles próprios, interceptarem os requerentes de asilo e os 
migrante”28. O objectivo, para o ACNUR, é ajudar países a desenvolverem um sistema 
de asilo nacional, a formarem os funcionários e a apoiar as ONG. É forçoso constatar 
que, um ano mais tarde, esses objectivos estavam longe de estar realizados em 
Marrocos, que, relativamente aos princípios que vinculam a UE (Convenção de 
Genebra sobre os Refugiados, Convenção Europeia dos Direitos do Homem), 
Marrocos continua, hoje em dia, a não ser um país seguro, tanto para os migrantes 
como para os requerentes de asilo, tal como os acontecimentos do Outono de 200529. 

Ao querer remeter para Marrocos, nomeadamente através do acordo de readmissão que 
está a negociar com este país, a gestão dos fluxos migratórios que ela vai redireccionar 
para o mesmo país, a UE pode estar a expor os migrantes que rejeita a tratamentos não 
conformes com os direitos humanos.

No que diz respeito a eventuais requerentes de asilo, a UE faz recair sobre um país que 
ainda não dispõe de um sistema nacional de asilo e que, actualmente, não respeita os 
direitos das pessoas que aguardam protecção um encargo desproporcionado, pondo em 
causa a segurança dos requerentes.

IV CONCLUSÃO

O exemplo marroquino é característico dos perigos que a dimensão externa da política 
de imigração e de asilo da União Europeia pode, hoje em dia, conter. A respeito desta, 
podemos formular duas críticas principais, que reflectem os diferentes aspectos deste 
balanço. Eurocentrada, a cooperação da UE com os seus vizinhos em prol do sucesso 

  
28 Relato da reunião informal do Conselho JAI, 3 de Outubro de 2004

29 Vide nomeadamente: AFVIC, Cimade, Refoulements et expulsions massives de migrants et 
demandeurs d’asile, récit d’une mission du 7 au 9 octobre 2005 ;  MSF, Violence et immigration : 
rapport sur l’immigration subsaharienne au Maroc, Setembro de 2005
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da política de controlo das fronteiras tem menos em conta os interesses recíprocos da 
parceria do que os seus próprios objectivos. Constata-se que, nas suas alianças, 
privilegia o critério geográfico em detrimento do respeito dos direitos fundamentais, o 
que a leva a relacionar-se com a Líbia e a querer fazê-lo com a Bielorrússia. Por outro 
lado, assenta numa ajuda condicional, cuja concessão depende da boa vontade dos 
Estados com que se relaciona para colaborarem nos objectivos da UE. As prioridades 
destacadas pela União Europeia em Novembro de 2005, que devem servir de guia para 
o diálogo euro-africano, ainda traduzem esta dupla tendência. Em 2000, a Comissão 
Europeia defendia a mobilidade como sendo um factor de desenvolvimento: “The 
partnership approach should provide a framework for dealing flexibility with new 
trends in migration which are now developing in the world, with the concept of 
migration as a pattern of mobility wich encourages migrants to maintain and develop 
their links with their countries of origin.” É de recear que as soluções hoje 
preconizadas, as quais consistem em remeter para cada vez mais longe as fronteiras da 
União, retendo a imigração na origem, não estejam à altura dos desafios e que 
contribuam para criar uma zona de exclusão na periferia da União. A imagem não é 
exagerada, do que é prova a emergência, desde há alguns meses, no discurso oficial, 
divulgado pela imprensa, do conceito de “emigração clandestina”, para designar algo 
que é da ordem, eventualmente, da “imigração clandestina” e, mais certamente, tem a 
ver com o simples facto de se fazer ao caminho para abandonar o seu país30. Ora, nem 
este conceito nem as práticas que o mesmo pretende autorizar (luta contra a 
“emigração clandestina”) têm legitimidade perante a Declaração Universal dos 
Direitos do Homem (nº 2 do artigo 13º), segundo a qual “Toda a pessoa tem o direito 
de abandonar o país em que se encontra, incluindo o seu, e o direito de regressar ao seu 
país”, e que é confirmada por vários textos internacionais vinculativos, entre os quais o 
Pacto Internacional relativo aos Direitos Civis e Políticos, de 1966. Ao designar o 
emigrante como um criminoso, esta fórmula está a subscrever a ideia de que seria 
natural manter em detenção domiciliária uma grande parte da população de África, 
aquela à qual a generalização dos vistos impostos para a entrada nos países 
desenvolvidos vedaria qualquer perspectiva “legal” de deslocação para fora dos 
respectivos países.

Tudo se passa como se a União não quisesse aplicar aos países terceiros os 
ensinamentos que retira da sua própria experiência. O exemplo de Malta é, a este 
propósito, bastante elucidativo. É manifesto que a perspectiva do alargamento, com a 
pressão que se fazia sentir sobre os países candidatos em matéria de reforço da 
segurança das fronteiras externas, levou este país, muito exposto às chegadas de 
migrantes por via marítima, a implementar, relativamente aos migrantes e requerentes 
de asilo, dispositivos atentatórios dos direitos humanos, nomeadamente através da 
detenção sistemática e prolongada dessas pessoas em campos, em condições 
qualificadas pelo Parlamento, na sua resolução sobre a situação dos refugiados em 
Malta, aprovada em Abril de 2006, como estando “muito aquém das normas 
internacionalmente reconhecidas”. Uma das recomendações dessa resolução é a de que 

  
30 Um Comunicado da Conferência dos ministros do Interior do Mediterrâneo Ocidental, realizada em 
Nice em 11 e 12 de Maio de 2006, saúda “os esforços dos países da margem Sul do Mediterrâneo para 
conter a emigração ilegal para a Europa”. Por seu turno, as autoridades senegalesas anunciaram que 
procederam, no seu próprio território, à detenção de mais de 1 500 “candidatos à emigração clandestina”
que se preparavam para chegar às Canárias de piroga.
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se coloque em causa o princípio do Regulamento (CE) n° 343/2003 (Dublin II), nos 
termos do qual recai sobre os “países situados no Sul e no Leste da EU um encargo 
insuportável”, com vista a instaurar um mecanismo equitativo de repartição de 
responsabilidades nos Estados-Membros. No entanto, a União subscreve, no âmbito da
sua política externa, um mecanismo não equitativo que coloca os países do Norte de 
África na situação considerada insuportável por Malta: ao exercer pressão para que 
países terceiros tomem a seu cargo os requerentes de asilo que transitam pelo seu 
território, a União corre o risco de que estes sejam maltratados, ou até confinados em 
campos, como já acontece na Líbia. No que diz respeito à detenção administrativa de 
migrantes e de requerentes de asilo, nota-se, por outro lado, que, entre as quinze 
medidas adoptadas conjuntamente pelo Governo espanhol e pela Comissão Europeia 
no final de Maio de 2006, para fazer face aos desembarques em massa nas ilhas 
Canárias, há uma que diz respeito à instalação de centros de “acolhimento” nos países 
de trânsito, à semelhança do que foi aberto de urgência e cuja gestão é assegurada por 
agentes espanhóis na Mauritânia.

Durante os anos 60, a Europa em construção tinha sabido implementar uma verdadeira 
política de cooperação com os países da vizinhança (Turquia, Magrebe), concretizada 
em acordos de associação e de cooperação destinados a conceder aos nacionais desses 
países determinadas vantagens (em matéria de circulação, de trabalho, de direitos 
sociais) e, a prazo, a garantir-lhes uma prosperidade susceptível de diminuir os factores 
de emigração forçada. Desde os anos 90, a cooperação foi-se tornando, 
progressivamente, um instrumento de negociação, se não mesmo de chantagem, para 
pôr os países terceiros ao serviço da política migratória da UE. A viragem efectuou-se 
na Cimeira do Conselho Europeu de Sevilha, em Junho de 2002, no decurso da qual a 
Presidência espanhola propôs sancionar, com a diminuição da ajuda ao 
desenvolvimento, os países terceiros que recusassem colaborar nesse objectivo. Apesar 
de esta iniciativa ter sido oficialmente rejeitada pelos Chefes de Estado e de Governo, 
é, ainda assim, numa lógica de “dar e receber” que se inscrevem os programas de 
assistência aos países terceiros para a gestão das migrações propostos desde então pela 
Comissão Europeia. Ainda se está a tempo de inflectir esta tendência, colocando o 
respeito dos direitos fundamentais no centro das relações entre a UE e os seus 
vizinhos.
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RECOMENDAÇÕES

1. Colocar o respeito dos direitos humanos no centro das relações entre a UE e os 
seus vizinhos

O respeito dos direitos fundamentais e dos compromissos internacionais dos 
Estados-Membros em matéria de direitos humanos não pode limitar-se a uma simples 
evocação de princípio nos acordos celebrados entre a UE e os países terceiros, muitas 
vezes desmentida na prática, nomeadamente no âmbito das medidas operacionais.

Do mesmo modo que existe uma “cláusula migratória” nos acordos celebrados entre a 
UE e os seus parceiros, 

- o Parlamento deveria velar por que o respeito dos direitos fundamentais constitua 
uma condição prévia de qualquer programa estabelecido pela UE num país terceiro e 
de qualquer medida operacional ligada à luta contra a imigração ilegal. 

Acordos de readmissão

Este aspecto é particularmente verdadeiro no caso dos acordos de readmissão, 
apresentados como sendo um instrumento indispensável de todas as relações da EU 
com os seus parceiros, inclusivamente no âmbito da política de vizinhança. Ora, um 
acordo de readmissão pode implicar a violação dos direitos fundamentais dos 
estrangeiros expulsos, quer directamente, no primeiro país para onde são expulsos,
quer em outro país, através de expulsões “em cascata”, sem que haja responsabilização 
da EU.
Não podendo intervir no processo de negociação dos acordos de readmissão celebrados 
pela EU, o Parlamento deveria :

- exigir a instauração de um procedimento de seguimento da execução dos acordos de 
readmissão relativamente ao respeito dos direitos dos estrangeiros expulsos, e 

- estudar as possibilidades de recurso efectivo de que esses estrangeiros dispõem em 
caso de violação dos seus direitos, na sequência de uma expulsão.

Detenção

Diversos textos internacionais estabelecem um enquadramento preciso da detenção
administrativa dos estrangeiros, prevendo, nomeadamente, que todas as pessoas 
privadas da sua liberdade devem ser tratadas com humanidade e no respeito da sua 
dignidade. Os constrangimentos são ainda mais rigorosos quando a detenção diz 
respeito a requerentes de asilo. As missões efectuadas em 2005 e em 2006 pela 
Comissão LIBE em Itália, Malta, Espanha e França revelaram que tais regras estão 
longe de ser respeitadas em todos os Estados-Membros. Para prolongar este inquérito, 
integrando a dimensão externa da política de imigração e de asilo da EU,
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- deveriam ser enviadas regularmente missões parlamentares aos locais de detenção de 
estrangeiros situados fora do território da UE, quer se trate de centros geridos pelas 
autoridades de países terceiros no âmbito da sua colaboração na política de controlo 
das fronteiras da União (exemplo: a Líbia), quer se trate de centros administrados 
directamente por funcionários dos Estados-Membros (exemplo: Mauritânia).

2. Velar pelo respeito absoluto do direito de asilo

Programas regionais de protecção

Os programas regionais de protecção não deveriam ser aventados sem haver 
previamente a garantia de que os direitos dos requerentes de asilo e dos refugiados são 
perfeitamente respeitados nos países visados, o que não é o caso de alguns dos países 
escolhidos pela Comissão Europeia para o lançamento de programas-piloto, tais como 
a Bielorrússia ou a Ucrânia. Esta exigência deveria excluir a priori os países que não 
são signatários da Convenção de Genebra sobre os Refugiados, bem como os que, 
ainda que sejam signatários, manifestamente não mostram capacidade ou vontade de 
respeitar os princípios dessa Convenção. Deveria também levar à exclusão dos países 
nos quais a violação dos direitos humanos ou o desrespeito dos princípios 
democráticos são conhecidos e repetidos.

O Parlamento deveria aproveitar o balanço anual que faz da situação dos direitos 
humanos no mundo para identificar os países com os quais a cooperação sobre 
questões migratórias e de asilo não pode ser tomada em consideração sem que seja 
posto em risco o respeito dos direitos fundamentais. 

Reinstalação dos refugiados 

Articulada com os programas regionais de protecção, a reinstalação dos refugiados não 
deve em caso algum constituir uma alternativa ao acolhimento do pedido de asilo dito 
“espontâneo”, como acontece, por exemplo, na Austrália.

O Parlamento deve velar por que, nas discussões sobre um regime de asilo europeu, a 
reinstalação dos refugiados continue a ser um instrumento complementar de protecção, 
relativamente ao acolhimento dos requerentes de asilo no território dos 
Estados-Membros.

Extensão do mecanismo de “Dublim” ao exterior da UE

Através da aplicação combinada dos acordos de readmissão e do conceito de “país 
seguro”, os Estados-Membros podem expulsar estrangeiros para um país terceiro sem 
terem procedido à apreciação do eventual pedido de asilo destes, invocando que podem 
encontrar protecção nesse país. É um mecanismo que pode não só fazer correr riscos 
aos requerentes de asilo, como até fazer recair um peso excessivo sobre os países de 
trânsito. Aplicando o mesmo raciocínio que desenvolveu na sua resolução de Abril de 
2006 sobre os campos de refugiados em Malta,
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o Parlamento deveria, em nome da solidariedade entre Estados parceiros, identificar os 
meios de se opor à transferência de responsabilidade da EU relativamente aos 
requerentes de asilo para países terceiros, os quais, em muitos casos, são países 
carenciados, tanto no plano material e logístico, como no plano das capacidades de 
integração dos refugiados.

3. Estabelecer relações equitativas entre a EU e os seus parceiros

Convenção da ONU sobre a protecção dos direitos de todos os trabalhadores 
migrantes e membros da sua família

As relações da UE com os países terceiros sobre questões migratórias são 
caracterizadas pela proeminência atribuída aos interesses da União, aos quais, em 
muitos casos, os parceiros têm de se conformar. A fim de compensar o desequilíbrio 
desta relação,

o Parlamento deveria apoiar as numerosas iniciativas que visam levar a UE a ratificar a 
Convenção internacional sobre a protecção dos direitos de todos os trabalhadores 
migrantes e suas famílias, que entrou em vigor em 1 de Julho de 2003 e que, até hoje, 
não foi assinada por nenhum Estado industrializado.

Tal ratificação contribuiria para testemunhar a vontade da UE de estabelecer com os 
países de emigração relações assentes no interesse recíproco das duas partes.

Política de vizinhança

O Parlamento ficou, em grande medida, afastado das negociações relativas à 
implementação da política de vizinhança. Ainda hoje, está apenas previsto que seja 
“informado” das evoluções dessa política. A Assembleia Parlamentar 
Euro-Mediterrânica (APEM) também não é envolvida, quando a PEV se inscreve, no 
caso da região mediterrânica, no prolongamento do processo de Barcelona, do qual 
constitui o instrumento político. O Parlamento, por seu turno, é chamado a exercer o 
seu controlo sobre o instrumento financeiro da PEV (o IEVP). Neste âmbito,

o Parlamento deveria dedicar uma vigilância particular às propostas de financiamento 
no âmbito da JAI e velar pelo respeito de um princípio de condicionalidade dos 
direitos humanos em todas as decisões nos domínios da migração, do asilo e do 
controlo de fronteiras.

Coordenar a actuação do Parlamento

A fim de fazer face ao desafio que hoje representa a interacção estreita entre a política 
externa e a política de cooperação da União e o que é da ordem da política de asilo e de 
imigração no âmbito da JAI, para uma apreensão global das questões migratórias,

é indispensável reforçar os laços que já existem entre as diferentes comissões parlamentares, 
nomeadamente a Comissão das Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos, a Comissão do 
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Desenvolvimento e a Comissão dos Assuntos Externos e a Subcomissão dos Direitos do 
Homem, através da criação de grupos de trabalho transversais.


