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Que problemas afetam o espaço Schengen?

O espaço Schengen enfrenta desafios que podem pôr em risco a sua existência. 
Descobre as possíveis consequências para este espaço sem fronteiras.
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O espaço Schengen tem estado debaixo de tensão nesta última década devido a crises 
sucessivas.  
 
De acordo com as regras de Schengen, a reintrodução dos controlos nas fronteiras internas 
deve ser uma medida temporária e excecional e vários países da União Europeia (UE) 
introduziram controlos nas fronteiras internas em resposta aos atentados terroristas e ao 
número significativo de refugiados que chegaram à Europa em 2015. 
 
O fluxo de migrantes e requerentes de asilo foi visto como uma ameaça para a segurança 
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/terrorismo/20180316STO99922/como-impedir-os-ataques-terroristas-as-medidas-da-ue-em-sintese
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20170629STO78630/asilo-e-migracao-na-ue-em-numeros


interna, tendo alguns Estados-Membros utilizado as disposições do Código das Fronteiras 
Schengen para introduzir controlos nas fronteiras internas. 
 
O surto da COVID-19 em 2020 também levou vários países da UE a reinstaurarem os controlos 
fronteiriços, para tentarem travar a propagação do vírus. 
 
 

Os custos e os impactos dos crontrolos fronteiriços
Os controlos nas fronteiras perturbam a livre circulação de pessoas, bens e serviços em toda a 
União Europeia (UE). O impacto é mais palpável no setor do transporte de mercadorias e 
também se faz sentir bastante pelos turistas e pelos trabalhadores - ou seja, os 1,7 milhões de 
trabalhadores europeus que atravessam diariamente uma fronteira para irem trabalhar.  
 
Além disso, os controlos supõem custos administrativos e infraestruturais para o setor público.  
 
Estima-se que o custo dos controlos fronteiriços nestes dois anos tenha alcançado entre 25 e 
50 mil milhões de euros em custos únicos e 2 mil milhões em custos operacionais anuais. Sabe 
mais detalhes na nossa síntese sobre o tema.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.077.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2016%3A077%3ATOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.077.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2016%3A077%3ATOC
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-area/temporary-reintroduction-border-control_pt
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-area/temporary-reintroduction-border-control_pt
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581383/EPRS_STU%282016%29581383_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581383/EPRS_STU%282016%29581383_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579109/EPRS_BRI(2016)579109_EN.pdf


Mapa do espaço Schengen

Reforçar o espaço Schengen
A UE adotou recentemente uma série de medidas para reforçar a integridade do espaço 
Schengen: 
 

Em abril de 2017, foram introduzidos controlos sistemáticos nas fronteiras externas 
da UE sobre todos os que entram na UE, incluindo os cidadãos europeus.

• 

Foi implementado um sistema de registo de entrada e saída para registar os 
movimentos de cidadãos não comunitários em todo o espaço Schengen e acelerar 
os controlos.

• 
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Foi reforçada a vigilância externa através da criação da Agência Europeia de Gestão 
da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas (Frontex).

• 

Foram atribuídos mais poderes à Europol, o serviço europeu de polícia, para 
intensificar a luta contra o terrorismo.

• 

Restaurar Schengen
Em dezembro de 2021, a Comissão Europeia propôs uma atualização das regras que regem o 
espaço Schengen, com vista a assegurar que a reintrodução dos controlos nas fronteiras 
internas continue a ser uma medida de último recurso e a promover a utilização de medidas 
alternativas, como controlos policiais específicos e uma cooperação policial reforçada. 
 
O Parlamento Europeu está a trabalhar na proposta. Os eurodeputados manifestaram em 
diversas ocasiões a sua oposição à reintrodução frequente de controlos, o que dificulta a livre 
circulação de pessoas em toda a UE. 
 
Numa votação realizada a 18 de outubro de 2022, os eurodeputados reiteraram seu apelo para 
que ambos os países sejam admitidos rapidamente no espaço Schengen e salientaram que a 
livre circulação está no cerne do projeto europeu. 
 
A 10 de novembro de 2022, o Parlamento mostrou o seu apoio à adesão da Croácia à área de 
livre circulação. A 1 de janeiro de 2023, a Croácia aderiu ao espaço Schengen.

O Espaço Schengen em números:

27: número de países no espaço Schengen• 

4: membros do espaço Schengen que não pertencem à UE - 
Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça

• 

4: Estados-Membros da UE que não fazem parte de Schengen - 
Bulgária, Chipre, Irlanda e Roménia

• 

Mais de 50 000 quilómetros é o comprimento das fronteiras externas 
do espaço Schengen

• 

O texto original deste artigo foi publicado em maio de 2018 e a sua última atualização data de 
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https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-revision-of-the-schengen-borders-code
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/security/20181116STO19210/suspensao-de-schengen-quanto-tempo-deve-durar
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/security/20181116STO19210/suspensao-de-schengen-quanto-tempo-deve-durar
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20221014IPR43207/end-discrimination-and-admit-bulgaria-and-romania-to-schengen-meps-demand
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20221107IPR49610/eurodeputados-aprovam-adesao-da-croacia-ao-espaco-schengen
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20221107IPR49610/eurodeputados-aprovam-adesao-da-croacia-ao-espaco-schengen


janeiro de 2023. 

Mais informações
Mais artigos sobre migração
Ficha temática: Gestão das fronteiras externas
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http://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/migracao
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/sheet/153/management-of-the-external-borders
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