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MISSÕES DE ESTUDO E DE INFORMAÇÃO DO CESE SOBRE A SITUAÇÃO DOS 

REFUGIADOS DO PONTO DE VISTA DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE 

CIVIL 

(dezembro de 2015 – janeiro de 2016) 

 

Relatório de síntese 

16 de março de 2016 

 

PRINCIPAIS MENSAGENS 

 

O Comité Económico e Social Europeu gostaria de transmitir toda a sua estima pelo importante papel 

que a sociedade civil está a desempenhar na atual crise dos refugiados. Sem esta sua resposta, a 

situação humana de tragédia a que se assistiu em muitos países europeus teria sido ainda mais 

catastrófica.  

 

Empenhado em dar voz aos intervenientes, o CESE realizou missões de estudo e de informação a 

onze países: Áustria, Suécia, Grécia, Hungria, Alemanha, Croácia, Eslovénia, Itália, Malta, Polónia e 

Bulgária. Com base nos resultados destas missões e na experiência considerável dos seus membros, o 

CESE, enquanto representante e defensor da sociedade civil organizada, apresenta as suas principais 

mensagens aos Estados-Membros e às instituições da UE, com vista a fazer face à crise dos 

refugiados
1
: 

 

a. A União Europeia e os Estados-Membros devem trabalhar em conjunto para alcançar um 

verdadeiro sistema europeu comum de asilo, em conformidade com o artigo 78.º do TFUE, e 

uma distribuição equitativa dos refugiados. Os critérios comuns da UE para determinar o 

direito à proteção internacional devem ser reforçados e aplicados de forma adequada. 

 

b. O Regulamento de Dublim deve ser revisto, tendo em conta que, frequentemente, os países de 

primeira chegada não passam de países de trânsito para os refugiados. 

 

c. A União Europeia e os Estados-Membros devem consagrar recursos nacionais suficientes 

(pessoal, financiamento e infraestruturas) para o acolhimento e a assistência aos refugiados. 

Caso as organizações da sociedade civil desempenhem as funções dos Estados-Membros, 

como se verifica amiúde, os governos devem compensá-las em conformidade. Além disso, as 

organizações da sociedade civil precisam de aceder mais facilmente aos fundos da UE. 

 

d. Os Estados-Membros são responsáveis pelo cumprimento das exigências da Convenção de 

Genebra. O Conselho Europeu, a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu devem 

                                                      
1

 Deve fazer-se uma distinção clara entre refugiados nos termos da Convenção de Genebra e nacionais de países terceiros que não 

têm direito ao estatuto de proteção. Estas principais mensagens dizem respeito aos refugiados. 
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reconhecer a sua responsabilidade por apoiar ativamente os Estados-Membros, 

permitindo-lhes fazer face à crise dos refugiados.  

 

e. As realizações do sistema de Schengen devem ser preservadas. Uma condição essencial para 

a manutenção deste sistema é a realização de controlos eficazes nas fronteiras externas. O 

controlo das fronteiras não pode impedir a entrada de pessoas que necessitem de proteção por 

razões humanitárias, em conformidade com a Convenção de Genebra. 

 

f. É necessário estabelecer rotas seguras e regulares para a entrada dos refugiados na UE, a fim 

de evitar mais mortes, violações dos direitos humanos e a exposição ao contrabando e tráfico 

de seres humanos. É necessária uma abordagem mais coordenada de todas as partes europeias 

e internacionais. 

 

g. A União Europeia e os seus Estados-Membros devem apoiar os refugiados nos países 

vizinhos das zonas de conflito.  

 

h. Campanhas de informação deverão dissuadir os migrantes económicos de arriscar a vida na 

tentativa de chegar à UE. As ordens de regresso das pessoas cujo pedido de asilo tenha sido 

rejeitado devem ser cumpridas. As histórias de pessoas que regressam devem servir de fator 

dissuasivo e contrariar a informação tendenciosa propagada por passadores. 

 

i. Há que reforçar mandato e os recursos da Frontex para melhorar as operações de busca e 

salvamento. A Frontex deve desempenhar um papel mais preponderante nas operações de 

registo nas fronteiras externas.  

 

j. Para tornar o mecanismo de recolocação plenamente funcional, o registo nas fronteiras 

externas da Europa deve ser obrigatório, todos os centros de registo (hotspots) planeados têm 

de passar a estar operacionais e ativos 24 horas por dia e sete dias por semana e deve 

ponderar-se a criação de mais centros de registo. Os Estados-Membros devem cumprir a sua 

promessa de mobilizar pessoal para os centros de registo e disponibilizar recursos adicionais.  

 

k. À sua chegada, os requerentes de asilo precisam de receber informação atualizada sobre os 

seus direitos e obrigações numa língua que compreendam. Os refugiados, particularmente os 

mais vulneráveis, e os voluntários que com eles trabalham necessitam de assistência 

psicológica adequada. Há que disponibilizar serviços médicos nos pontos de chegada. 

 

l. Cabe melhorar e profissionalizar a cooperação e a coordenação entre as organizações da 

sociedade civil, e entre estas e os respetivos governos, para assegurar a sua sustentabilidade. 

Os Estados-Membros devem estabelecer uma cadeia clara das responsabilidades nesta 

questão do acolhimento e da assistência aos refugiados, que é frequentemente transversal, e 

assegurar a coordenação das autoridades públicas a vários níveis. 
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m. A UE deve empenhar-se mais para coordenar esforços humanitários e assegurar uma maior 

presença e visibilidade da UE nos países que sejam os principais destinos dos refugiados, por 

exemplo, através da Direção-Geral da Ajuda Humanitária e da Proteção Civil (ECHO) da 

Comissão Europeia ou de um organismo similar. 

 

n. Há que ter devidamente em conta as preocupações da população local. Contudo, importa 

combater firmemente qualquer discurso de incitamento ao ódio, desinformação sobre os 

refugiados e discurso xenófobo, bem como realçar os contributos positivos dos refugiados, a 

fim de alterar a forma como são retratados nos meios de comunicação social. Os refugiados 

não devem ser vistos como uma ameaça, mas como uma oportunidade para o modelo 

económico e social da Europa.  

 

o. Mais do que nunca, é importante executar políticas económicas sólidas, a fim de fomentar o 

crescimento e a criação de emprego para todos. A assistência aos refugiados e a sua 

integração são, já de si, um estímulo económico. O crescimento e o emprego ajudam a 

combater a hostilidade contra os refugiados. 

 

p. Para alcançar resultados positivos com o procedimento de asilo, importa aplicar, quanto antes, 

políticas sustentáveis de integração a longo prazo, que abranjam uma análise e 

reconhecimento das competências, educação e formação, nomeadamente educação cívica e 

cursos de línguas. Há que promover a participação no mercado de trabalho em cooperação 

com os parceiros sociais. O investimento em medidas de integração trará dividendos a médio 

e longo prazo, ao passo que o custo da não integração seria enorme. 

 

Na sequência das missões de estudo e de informação, o CESE está agora mais apto a contribuir para a 

resolução da crise dos refugiados e para a definição de políticas com vista à sua integração. Enquanto 

representante da sociedade civil organizada, o CESE pretende transmitir as suas necessidades, 

observações e recomendações às instituições da UE e aos cidadãos europeus e respetivas 

organizações. Com base nos conhecimentos especializados dos seus membros, bem como em 

perspetivas europeias e mundiais, o CESE contribuirá também para o desenvolvimento de políticas da 

UE em matéria de asilo e migração. 

 

Introdução 

 

A perseguição, o conflito armado e a pobreza levaram mais de um milhão de indivíduos a buscar 

refúgio na Europa em 2015, arriscando a vida em travessias marítimas e terrestres, dos quais 57% 

eram sírios em fuga da guerra no seu país, 24% afegãos e 9% iraquianos. Outros vieram de países 

como o Paquistão, a Eritreia e a Somália
2
. A esmagadora maioria chegou à Europa pelo Mediterrâneo, 

entrando sobretudo pela Grécia e pela Itália. Destes, 3 735 desapareceram e pensa-se que tenham 

                                                      
2

 ACNUR, Regional refugee and migrant response for Europe 2016 [Resposta regional para os refugiados e migrantes na Europa 

em 2016], publicado em 26 de janeiro de 2016.  
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morrido afogados
3
. Para os sobreviventes, infelizmente, raros foram os casos em que a chegada à 

Europa trouxe o fim do sofrimento e das condições adversas. Fracas condições de acolhimento, 

passadores, ladrões, casos de corrupção e violência da polícia e da guarda fronteiriça, condições 

meteorológicas rigorosas, fronteiras fechadas, controlos dos passaportes e cidadãos europeus cada vez 

mais hostis são apenas algumas das dificuldades enfrentadas pelos homens, mulheres e crianças que 

procuram refúgio na Europa. 

 

As autoridades públicas responsáveis a nível nacional e regional tiveram frequentemente dificuldade 

em dar uma resposta adequada à chegada de grandes quantidades de migrantes em 2014 e 2015. Os 

voluntários, os doadores, as organizações da sociedade civil e os órgãos de poder local 

desempenharam, muitas vezes, um importante papel nas diferentes fases do processo de asilo. Em 

alguns casos, os presidentes dos municípios foram além das suas responsabilidades para preencher a 

lacuna deixada pelas autoridades nacionais e regionais, e o papel da sociedade civil tem sido notável e 

continua a ser essencial. Em alguns países, as administrações locais em regiões fronteiriças 

acumularam dívidas consideráveis para financiar os seus esforços. 

 

Em dezembro de 2015 e janeiro de 2016, delegações do CESE visitaram onze Estados-Membros da 

UE (estando também prevista uma visita à Turquia em março), para conhecer as organizações da 

sociedade civil que trabalham com refugiados e migrantes, a fim de identificar os problemas, as 

necessidades, as falhas, os êxitos e as boas práticas dos diversos intervenientes na atual crise de 

refugiados, com o objetivo final de contribuir para a definição das políticas da UE. Cada delegação 

era composta por três membros e apoiada pelo Secretariado do CESE. As delegações visitaram a 

Alemanha, a Áustria, a Bulgária, a Croácia, a Eslovénia, a Grécia, a Hungria, a Itália, Malta, a Polónia 

e a Suécia, onde se reuniram com 183 partes interessadas, principalmente pertencentes a organizações 

da sociedade civil. 

 

O presente relatório de síntese apresenta uma panorâmica das principais conclusões das delegações, 

com particular ênfase nas recomendações políticas com vista a fazer face aos desafios da atual crise 

dos refugiados e alcançar a integração a longo prazo dos beneficiários de proteção internacional. O 

relatório de síntese será complementado por relatórios sumários detalhados das visitas realizadas aos 

onze países. 

 

1. Reduzir o número de chegadas (irregulares) 

 

Os fatores que tornam a chegada de grandes fluxos de refugiados e outros migrantes particularmente 

difícil são, por um lado, a grande quantidade de pessoas que chegam num curto período de tempo e, 

por outro, o facto de a maioria efetuar o seu percurso para a Europa através de canais irregulares. O 

sistema de Dublim não está apto a responder ao fluxo maciço de refugiados. A assistência aos países 

vizinhos das zonas de conflito e que acolhem refugiados não é suficiente. Países como a Turquia, o 

Líbano e a Jordânia acolheram a maior parte dos refugiados, nomeadamente quase 4,3 milhões de 

                                                      
3

 http://www.unhcr.org/5683d0b56.html. 

http://www.unhcr.org/5683d0b56.html
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sírios. Nesses países, a vida dos refugiados é difícil e dispendiosa, praticamente não há oportunidades 

de emprego e verifica-se uma escassez crónica de ajuda. Prevê-se que a migração para a Europa 

continue, muito provavelmente em larga escala. 

 

1.1 Resolução das causas profundas 

 

 É necessário resolver as causas profundas das deslocações forçadas, nomeadamente pondo fim 

aos conflitos e encontrando soluções políticas para as crises. Os esforços de consolidação da paz 

devem ser acompanhados por esforços de reconstrução dos países e das sociedades após anos de 

guerra. 

 Os objetivos principais dos países de origem devem ser a segurança das pessoas assente nos 

direitos humanos e um desenvolvimento humano e social que ofereça perspetivas reais para as 

populações locais, em especial para os jovens. 

 Há que investir mais em iniciativas de ajuda e desenvolvimento, incluindo as das organizações da 

sociedade civil, que melhorem a situação das populações deslocadas nos países limítrofes dos 

conflitos, como a Turquia, o Líbano e a Jordânia. 

 

1.2 Garantia de rotas seguras  

 

 Os refugiados precisam de rotas seguras e regulares para entrar na UE. Há que evitar 

mortes, violações dos direitos humanos e a exposição ao contrabando e tráfico de seres 

humanos. Para tal, importa prever, nomeadamente, programas humanitários de admissão 

(reinstalação), vistos humanitários emitidos nas embaixadas, programas de patrocínio privado e a 

introdução de mecanismos de proteção temporária. O Código de Vistos da UE deve ser alterado 

de modo a permitir uma maior proteção. Uma solução possível passa pelo registo de pedidos de 

asilo fora da UE, por exemplo, na Turquia. 

 Na ausência de rotas seguras, há que prestar serviços gratuitos nos itinerários de trânsito, como 

transporte, alojamento e ligação à Internet, para evitar o contrabando e a exploração. 

 Cumpre reforçar o mandato e os recursos da Frontex, permitindo-lhe desempenhar um papel de 

maior relevo nos processos de registo e controlo das fronteiras.  

 

1.3 Dissuasão de viajar de modo irregular 

 

 A UE e os seus Estados-Membros devem dissuadir potenciais migrantes económicos irregulares 

de viajar para a UE através de campanhas de informação nos respetivos países de origem. Além 

disso, as pessoas que regressam voluntariamente podem servir de mensageiros nos seus países de 

origem e corrigir a informação, frequentemente tendenciosa, transmitida pelos passadores e 

outros intervenientes no processo. 
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2. Acolher e ajudar os refugiados com humanidade 

 

Para além de procurar formas de resolver as causas dos grandes fluxos a longo prazo, a UE tem de 

estar preparada para a continuidade dos fluxos migratórios e deve desenvolver instrumentos sólidos 

que permitam a sua gestão eficaz. As rotas migratórias e o perfil dos migrantes estão em permanente 

mudança, o que obriga os países a serem flexíveis e a se ajustarem a essas realidades em mutação. 

 

A sociedade civil lamenta a ausência de uma abordagem comum da UE para gerir o afluxo maciço de 

refugiados e de um sistema comum de asilo que funcione corretamente. A legislação pertinente a 

nível internacional e da UE nem sempre é devidamente aplicada nos Estados-Membros. Os números 

acordados para a recolocação não correspondem à realidade dos migrantes que chegam. Além disso, o 

sistema de recolocação na UE não funciona como deveria e, até à data, apenas um número muito 

reduzido de migrantes foi recolocado. Alguns países encerraram unilateralmente as suas fronteiras, o 

que ameaça o sistema de Schengen.  

 

2.1 Sistema Europeu Comum de Asilo 

 

O CESE recomenda: 

 

 A conclusão de um verdadeiro sistema europeu comum de asilo baseado na proteção dos 

direitos humanos, na solidariedade e na responsabilidade partilhada. Deve incluir um estatuto 

uniforme de asilo e o reconhecimento mútuo das decisões em matéria de asilo, a fim de 

garantir que os requerentes de asilo podem beneficiar dos mesmos direitos e condições de 

acolhimento e ser submetidos ao mesmo procedimento em todos os Estados-Membros. Tal 

poderia contribuir para acabar com os pedidos múltiplos de asilo (asylum shopping). 

 O registo à chegada de todos os requerentes de asilo que entram na UE, evitando assim a 

duplicação dos registos. Os Estados-Membros devem igualmente melhorar a partilha de 

informações sobre o afluxo de refugiados. A Frontex deve desempenhar um papel mais 

preponderante neste processo. 

 A revisão do Regulamento de Dublim, a fim de estabelecer um mecanismo mais eficiente e 

permanente de partilha da responsabilidade, para apoiar os Estados-Membros nas fronteiras 

externas da UE. Não lhes deve caber em exclusivo a obrigação de receber todos os requerentes de 

asilo que entram na UE, examinar os seus pedidos de asilo e, em seguida, garantir a sua 

integração. 

 Disponibilidade de todos os centros de registo (hotspots) planeados, que têm de passar a estar 

operacionais e ativos 24 horas por dia e sete dias por semana; deve ponderar-se a criação de mais 

centros de registo e os Estados-Membros devem mobilizar pessoal para os centros de registo e 

disponibilizar recursos adicionais.  

 Cumprimento das quotas de recolocação nos prazos a estabelecer e uma resposta administrativa 

mais célere. Sempre que possível, importa ter em conta as competências linguísticas e os laços 

familiares ou ligações à diáspora.  
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 Os Estados-Membros têm de aumentar a sua capacidade de processamento, quer para reduzir os 

custos, quer para melhorar a situação dos requerentes. 

 Os migrantes que tenham recebido uma ordem de regresso devem ser rápida e condignamente 

readmitidos no país de origem e munidos de instrumentos de reintegração, em cooperação com as 

autoridades dos países de origem. 

 

2.2 Acolhimento de requerentes de asilo e de refugiados 

 

As autoridades dos Estados-Membros têm dificuldade em dar uma resposta adequada à chegada de 

grandes quantidades de requerentes de asilo. Muitas delas não dispõem da capacidade e/ou vontade 

política para assegurar condições de acolhimento adequadas, assistência médica ou informação sobre 

os procedimentos legais e os direitos dos requerentes de asilo e refugiados. Há escassez de 

financiamento, de pessoal com formação e de intérpretes. Por vezes, uma distribuição pouco clara das 

responsabilidades e dos fundos entre o nível central e os níveis descentralizados gera confusão nas 

atividades de auxílio, enquanto os órgãos de poder local e as organizações da sociedade civil se 

esforçam para fazer face à crise. Após requererem o estatuto de asilo, os refugiados devem ter direito 

a serviços básicos, tais como alojamento, mas verifica-se uma falta crónica de alojamento adequado e 

muitos refugiados permanecem em instalações temporárias. Uma resposta governamental deficiente 

deixa margem para que pessoas sem escrúpulos tirem partido da posição vulnerável dos refugiados 

entregues à sua sorte, por exemplo, fornecendo-lhes bens, habitação, emprego ou serviços no circuito 

irregular. 

 

Por conseguinte, o CESE recomenda: 

 

 Que a Comissão Europeia supervisione a devida transposição e o cumprimento por todos os 

Estados-Membros da legislação da UE em matéria de asilo, em especial a Diretiva relativa 

às condições de acolhimento
4
. 

 Que se controle em permanência a conformidade legal dos procedimentos de registo e de asilo 

(língua de processo, prestação de informações necessárias e fiáveis, representação jurídica, 

condições de vida adequadas durante o procedimento, etc.), especialmente nos países com uma 

taxa visivelmente baixa de decisões positivas em matéria de asilo. 

 Que os Estados-Membros demonstrem empenho político no acolhimento e na assistência aos 

refugiados. Devem consagrar recursos nacionais suficientes para a crise (pessoal, financiamento e 

infraestruturas) e executar planos estratégicos. O acolhimento de refugiados é da responsabilidade 

de todo o Estado-Membro, pelo que as administrações locais têm de ser apoiadas pelo nível 

nacional.  

 Que os Estados-Membros estabeleçam uma cadeia clara das responsabilidades nesta questão do 

acolhimento e da assistência aos refugiados, que é frequentemente transversal, e assegurem a 

coordenação das autoridades públicas a vários níveis.  

                                                      
4

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0033&from=PT  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0033&from=PT
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 Que a UE e os seus Estados-Membros se preparem para a ocorrência de crises semelhantes no 

futuro e criem sistemas de monitorização específicos para as migrações. 

 Que os Estados-Membros mantenham a unidade familiar e proporcionem uma abordagem 

individualizada. 

 Que os Estados-Membros dotem de recursos adequados os centros de acolhimento e de trânsito, 

que devem estar disponíveis 24 horas por dia e sete dias por semana para prestar assistência 

sempre que necessário, em especial às pessoas vulneráveis. 

 Que os Estados-Membros disponibilizem os recursos necessários com vista a reduzir o tempo 

passado no alojamento de emergência – especialmente para as famílias – e a melhorar as 

condições de vida. O alojamento deve ser concedido preferencialmente dentro das comunidades 

locais e não fora delas. Há uma necessidade urgente de habitação a preços acessíveis para os 

refugiados e estes devem ser apoiados na procura de alojamento. 

 

2.3 Prestação de informação adequada e fiável aos requerentes de asilo e refugiados 

 

No seu percurso para e pela Europa, os refugiados dependem da informação, muitas vezes falsa, que 

obtêm através de canais informais e dos passadores. As notícias nos meios de comunicação poderão 

ser parciais ou censuradas. Além disso, os refugiados raramente falam a língua da sociedade de 

acolhimento ou qualquer outra língua europeia. No entanto, em muitos Estados-Membros da UE, 

verifica-se uma falta de intérpretes que dominem línguas como o árabe, o persa ou o pastó. 

Atualmente, as organizações da sociedade civil desempenham um papel importante na procura e na 

formação de intérpretes. 

 

Por conseguinte, o CESE recomenda que: 

 

 A Comissão Europeia assegure que os Estados-Membros respeitam o artigo 5.º da Diretiva 

relativa às condições de acolhimento no que toca à prestação de informação sobre os direitos e 

obrigações dos requerentes de asilo, bem como às organizações, grupos ou pessoas que prestam 

assistência e informação.  

 A Comissão Europeia garanta que os Estados-Membros cumprem todas as disposições da Diretiva 

Procedimentos de Asilo relacionadas com questões linguísticas.  

 Os Estados-Membros forneçam informação prática e jurídica clara aos refugiados, tanto 

oralmente como por escrito, numa língua que estes compreendam; é essencial dispor de um 

número suficiente de intérpretes e tradutores bem preparados para ajudarem com o registo e 

dissiparem receios e desinformação, e os Estados-Membros devem disponibilizar os recursos 

necessários ao seu recrutamento. Intérpretes não profissionais (por exemplo, refugiados/migrantes 

de vagas de imigração passadas) podem ser úteis para uma interação básica, mas é necessário 

encontrar o equilíbrio certo entre os riscos e os benefícios. 

 A UE forneça aos refugiados informação centralizada, disponível à chegada. Folhetos e uma 

página oficial da UE na Internet (semelhante ao Portal de Imigração da UE) forneceriam 

informação atualizada sobre os seus direitos, os procedimentos aplicáveis e as possibilidades de 
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asilo de que dispõem por toda a UE e não apenas em alguns países, como na Alemanha, na 

Áustria ou na Suécia. 

 A UE coordene a produção de folhetos informativos para os refugiados a serem recolocados, com 

informações básicas na sua língua materna sobre o país de destino, distribuídos antes da viagem. 

Importa também facultar informação adaptada às crianças.  

 

2.4 Proteção das pessoas mais vulneráveis 

 

Muitos refugiados chegam após viagens longas e traumáticas, muitas vezes vítimas de roubo, violação 

ou outros atos de violência. Escaparam da guerra, deixaram para trás familiares ou perderam-nos no 

caminho para a Europa. Este trauma em particular nem sempre é suficientemente tido em conta na 

fase de acolhimento e procedimento de asilo. O número de menores não acompanhados que entram na 

UE está a aumentar e é preocupantemente elevada a quantidade de menores não acompanhados dados 

como desaparecidos. Embora, muitas vezes, não seja claro o que aconteceu, muitos deles parecem ter 

sido apanhados nas teias de grupos criminosos, traficantes de seres humanos e outras pessoas 

mal-intencionadas. 

 

Por conseguinte, o CESE recomenda que: 

 

 Os Estados-Membrosdisponibilizem os recursos necessários para que os refugiados, mas 

também os voluntários que com eles trabalham, possam receber assistência psicológica 

adequada. 

 Os menores não acompanhados sejam alojados em pequenos centros ou em famílias de 

acolhimento. A Comissão Europeia deve assegurar que os Estados-Membros não detêm menores 

(não acompanhados) e a UE deve reforçar os mecanismos para supervisionar o respeito dos 

direitos da criança, em coordenação com a UNICEF. 

 A questão de género seja sempre tida em conta: sempre que o solicitem, as mulheres requerentes 

de asilo devem ser entrevistadas por uma pessoa do sexo feminino, com a assistência de uma 

intérprete do mesmo sexo. 

 

3. Melhorar o apoio às organizações da sociedade civil 

 

As organizações da sociedade civil realizam um trabalho inestimável, assistindo ou mesmo 

substituindo os governos nos seus deveres de prover assistência humanitária e proteção aos 

refugiados. As organizações da sociedade civil, iniciativas locais e voluntários muito empenhados 

executam uma vasta gama de atividades em todas as fases do processo de acolhimento, 

nomeadamente respondendo às necessidades básicas dos refugiados, proporcionando alojamento, 

assistência psicológica e social, prestando informação, reunindo familiares separados, encontrando 

soluções para os menores não acompanhados e contratando intérpretes. Supervisionam o respeito dos 

direitos humanos e realizam ações de ativismo e de sensibilização.  
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3.1 Reconhecimento e coordenação das organizações da sociedade civil 

 

Algumas organizações da sociedade civil são oficialmente mandatadas pelos governos para lidar com 

a situação e assegurar a coordenação das atividades de assistência, mas alguns Estados não coordenam 

os esforços de ajuda humanitária ou deixam essa tarefa a cargo do ACNUR e da OIM. Em alguns 

países, os governos parecem não ter confiança suficiente nas organizações da sociedade civil, que são 

consideradas demasiado «generosas» ou pertencentes à «indústria da boa vontade». Esta situação não 

cria um ambiente favorável a uma cooperação eficaz. Noutros países, a cooperação com o governo é 

eficiente e as autoridades públicas têm em conta as propostas das organizações da sociedade civil. 

Organizam-se reuniões periódicas de coordenação entre todas as partes interessadas pertinentes e a 

participação pessoal de políticos (ministros) demonstra o empenho governamental e produz bons 

resultados. 

 

A cooperação entre as organizações da sociedade civil parece ser, em geral, eficiente, evitando a 

confusão e a duplicação de esforços, e chega mesmo a ser de natureza transfronteiriça. Contudo, por 

vezes, as organizações da sociedade civil competem entre si pela obtenção de recursos e pela atenção 

dos meios de comunicação social. Tal denota a necessidade de uma estratégia sustentável a longo 

prazo, tendo em conta o bem-estar e a satisfação profissional – frequentemente muito limitada – do 

pessoal e dos voluntários das organizações da sociedade civil. 

 

Por conseguinte, o CESE recomenda que: 

 

 Visto que uma colaboração eficiente, em vez de concorrência, é essencial para responder à crise 

dos refugiados, as organizações construam uma visão comum em relação à proteção dos 

refugiados e um entendimento comum sobre os respetivos mandatos, funções e responsabilidades. 

Os Estados-Membros devem apoiar as organizações da sociedade civil na colaboração entre 

si, na realização de investigação, na coordenação de atividades e na partilha de experiências, 

conhecimentos e recursos. A sua internacionalização, cooperação transfronteiras e intercâmbio 

de informações poderiam ser apoiados através de fundos específicos ou de uma rede formal. 

 A UE proporcione às organizações da sociedade civil a promoção, partilha e, sempre que 

possível, reprodução das suas boas práticas. A experiência prática das organizações da sociedade 

civil tem de ser aproveitada no processo de definição das políticas.  

 Se melhore a cooperação e a coordenação entre os Estados-Membros e as organizações da 

sociedade civil, designadamente através da nomeação de pessoas de contacto nos ministérios 

competentes para facultar informação às organizações. Também te de haver uma clara repartição 

das responsabilidades no acolhimento dos migrantes, com a necessária coordenação entre as 

diversas autoridades públicas e organizações. 

 As várias organizações envolvidas em redes de apoio realizem reuniões de coordenação 

periódicas e sejam encorajadas a documentar as suas iniciativas conjuntas para referência futura, 

bem como a elaborar listas de verificação, procedimentos, etc. 

 Se criem fóruns de cooperação, nos Estados-Membros onde ainda não existam, que reúnam as 

autoridades públicas (nível nacional e local) e as organizações da sociedade civil. A nível da UE, 
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o CESE e a Comissão Europeia poderiam desempenhar um papel importante no sentido de 

assegurar que estes fóruns de cooperação são suficientemente operacionais e inclusivos. 

 Se despolitize a questão dos refugiados e os Estados-Membros assegurem a ausência de 

discriminação entre organizações com base na lealdade política ou em afinidades políticas. 

 A UE se empenhe mais para coordenar os esforços humanitários e assegurar uma maior presença 

no terreno, tendo em conta os mandatos da Direção-Geral da Ajuda Humanitária e da Proteção 

Civil (ECHO) da Comissão Europeia e da Frontex. Através da ECHO ou de um novo organismo, 

a UE deve disponibilizar peritos em coordenação, acolhimento e proteção de refugiados e 

executar planos estratégicos a nível local em concertação com todas as partes interessadas 

pertinentes, a fim de assegurar que são preenchidas as necessidades básicas dos refugiados, tais 

como alimentação, cuidados médicos, alojamento e assistência jurídica.  

 A UE se certifique de que a sua nova Iniciativa Voluntários para a Ajuda, coordenada pela 

ECHO, pode ser utilizada também no interior da UE, assegurando que os voluntários são 

canalizados para os locais onde são mais necessários e que as suas competências e experiência são 

não redundantes nem desperdiçadas. 

 

3.2 Financiamento e apoio para as organizações da sociedade civil 

 

As organizações da sociedade civil enfrentam uma série de dificuldades no acesso ao financiamento e 

na formação do seu pessoal. Espera-se, geralmente, que cofinanciem as suas atividades com recursos 

próprios, mesmo quando realizam tarefas em nome das autoridades públicas. Além disso, as 

organizações da sociedade civil dependem frequentemente de subvenções da UE de curta duração, o 

que não lhes permite planear atividades com uma perspetiva sustentável de longo prazo. Existe 

também concorrência entre estas organizações, uma vez que têm de demonstrar um número suficiente 

de beneficiários, o que pode ser prejudicial à eficiência dos serviços que prestam. Os projetos de curta 

duração também têm um impacto na segurança do emprego dos seus trabalhadores, o que torna mais 

difícil atrair e manter pessoal qualificado. Em determinadas regiões, emergiu uma espécie de «turismo 

de beneficência». 

 

 Nos casos em que as organizações da sociedade civil realizam tarefas em nome das 

autoridades públicas, cabe aos Estados-Membros compensá-las de forma adequada. Além 

disso, os Estados-Membros devem disponibilizar os recursos necessários para profissionalizar a 

assistência aos refugiados a longo prazo, uma vez que o número de voluntários está a diminuir, e 

para tornar o emprego neste setor suficientemente atrativo, a fim de colmatar a escassez de 

pessoal qualificado.  

 A obtenção de financiamento da UE deve tornar-se mais fácil e mais rápida, inclusive para 

iniciativas de pequena escala, sem comprometer a imparcialidade e a transparência do processo. O 

requisito de cofinanciamento deve ser facilitado ou coberto pelos Estados-Membros.  

 Há uma forte necessidade de programar a longo prazo a afetação das subvenções do FAMI 

(Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração), com base em regras claras. A Comissão deve 

evitar atrasos na afetação das subvenções do FAMI.  
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 A Comissão deve adaptar as regras de financiamento de forma a permitir a declaração de 

determinados custos indiretos (para além dos custos de coordenação), que era habitualmente o 

caso para o FER e o FEI.  

 A Comissão deve propor legislação que permita financiar o reforço das capacidades institucionais 

das organizações da sociedade civil, nomeadamente, para garantir condições de emprego estável e 

formação (por exemplo, na gestão dos campos de refugiados). 

 

4. Mudar a narrativa 

 

O apoio dos cidadãos ao acolhimento dos refugiados é condição essencial para a adoção de uma 

abordagem comum da UE que seja eficaz em relação à chegada de refugiados. No entanto, os 

sentimentos negativos em relação aos refugiados estão a aumentar na UE. O público tem de receber 

informações factuais sobre os refugiados e, neste contexto, os meios de comunicação social e as 

organizações da sociedade civil desempenham um papel importante. O receio do desconhecido é 

reforçado por alguns meios de comunicação social, que divulgam informações pouco exatas e 

reproduzem estereótipos. Não obstante, alguns meios de comunicação social utilizaram os contributos 

da sociedade civil para transmitir uma imagem equilibrada dos refugiados. 

 

4.1 Destaque para os benefícios da migração 

 

 As instituições da UE e os Estados-Membros devem divulgar exemplos positivos de realizações e 

contributos de migrantes para a vida económica, social e cultural da Europa, a fim de melhorar a 

sua perceção no debate público (por exemplo, evidenciando o número de professores ou agentes 

do exército/da polícia de origem estrangeira na Alemanha ou em França, em vez de incidir nos 

jovens problemáticos). Os refugiados bem sucedidos devem ser visíveis como modelos a seguir e 

a UE deve apoiar o intercâmbio de boas práticas neste domínio.  

 O apoio do público aos migrantes pode aumentar se as sociedades compreenderem as vantagens 

da migração. As instituições da UE devem destacar os aspetos positivos da migração, tais 

como o facto de muitas aldeias em zonas remotas da Europa, que sofrem de declínio 

demográfico, estarem agora a beneficiar de mão de obra adicional, consumidores, alunos nas 

escolas e outras vantagens que a chegada de refugiados proporcionou. 

 

4.2 Migração nos meios de comunicação social 

 

 As autoridades dos Estados-Membros devem ponderar a possibilidade de fornecer aos jornalistas 

factos e dados fulcrais, bem como proporcionar-lhes a oportunidade de realizar visitas de estudo, 

por exemplo, a centros de refugiados ou pontos de controlo fronteiriço, para combater os 

estereótipos negativos. 

 Os Estados-Membros devem reforçar a educação multicultural e antidiscriminatória nos seus 

programas escolares, e também fora do sistema de ensino, já que a diversidade aumentará 

inevitavelmente. Essa educação deve basear-se na experiência adquirida pelos governos locais, 
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organizações da sociedade civil pertinentes e organizações lideradas por migrantes. Devem 

contribuir para que os seus cidadãos estejam cientes das tendências mundiais.  

 Os Estados-Membros não devem tolerar a utilização de linguagem ofensiva e xenófoba nem o 

discurso do ódio nos meios de comunicação social e devem punir os infratores em conformidade 

com a lei. 

 

4.3 Esforços na comunidade 

 

 A UE e os seus Estados-Membros devem fornecer às comunidades locais (por exemplo, aos pais 

nas escolas locais) informações adequadas e assentes em factos e incentivar oportunidades de 

contacto com estrangeiros, por exemplo, através de atividades para crianças e adultos organizadas 

por centros culturais locais ou organizações da sociedade civil.  

 Os Estados-Membros devem financiar a preparação e a formação dos funcionários públicos que 

estão em contacto com os refugiados – nas administrações locais e nacionais, nos serviços de 

emprego, na polícia, nas escolas, etc. –, a fim de os munir de instrumentos que ajudem a acolher a 

diversidade cultural e de lhes fornecer informação e contactos úteis (organizações da sociedade 

civil que prestam assistência). 

 

5. Assegurar a integração dos refugiados 

 

5.1 Definição de políticas de integração 

 

A experiência adquirida com políticas de integração e a abordagem adotada variam entre os 

Estados-Membros da UE. A integração é um processo bidirecional, que implica direitos e obrigações. 

As organizações da sociedade civil em toda a Europa colmatam as lacunas existentes e oferecem 

muitos serviços que contribuem para a integração, tais como cursos de línguas, assistência jurídica, 

serviços de informação e atividades culturais. 

 

 Em toda a Europa, há necessidade de políticas sustentáveis de integração a longo prazo. A UE 

deve continuar a apoiar a participação das partes interessadas e o intercâmbio de boas práticas 

entre os Estados-Membros. 

 Os Estados-Membros devem aplicar uma abordagem abrangente e coerente, que atravesse 

diferentes domínios políticos, e devem reconhecer o procedimento de asilo enquanto parte 

essencial do processo de integração. 

 Há que envolver peritos e profissionais na conceção das políticas de integração a nível dos 

Estados-Membros, a fim de evitar uma abordagem populista. A participação dos agentes locais é 

muito importante, uma vez que é a esse nível que a integração se processa de facto. 

 Os Estados-Membros devem envolver as organizações da sociedade civil e, em particular, os 

empregadores e os sindicatos, bem como as autoridades regionais, na definição das políticas de 

integração, nomeadamente para garantir que os refugiados desenvolvem capacidades necessárias 

ao preenchimento de lacunas específicas do mercado de trabalho.  
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 Os Estados-Membros devem reconhecer a necessidade de uma abordagem individualizada na 

política de integração. Com efeito, os refugiados estão em pior posição do que outros migrantes: 

podem ter perdido a sua documentação, a sua rede de contactos é mais limitada e são suscetíveis 

de sofrer de problemas de saúde devido à violência e aos traumas de que foram vítimas.  

 Os Estados-Membros devem envolver pessoas bem integradas, com antecedentes no contexto da 

migração ou dos refugiados, no papel de mentores para prestar apoio aos requerentes de asilo. 

Estas pessoas servem de exemplo e ajudam a entender melhor a sociedade de acolhimento.  

 Os refugiados devem respeitar as leis do país de acolhimento e têm também de aceitar a sua 

cultura, incluindo o respeito pela igualdade entre homens e mulheres e pelas mulheres em 

posições de autoridade, tais como professoras, médicas, assistentes sociais, etc. Para o efeito, os 

Estados-Membros devem prever financiamento para orientadores e mentores. 

 Os Estados-Membros devem ter em mente que o apoio deveras intensivo concedido aos menores 

não acompanhados em alguns países é um exemplo de boas práticas e um modelo a seguir, 

embora dispendioso, para a integração de todos os migrantes. 

 

5.2 O papel fundamental da formação linguística e da educação  

 

 Os Estados-Membros devem disponibilizar os recursos necessários para proporcionar formação 

linguística às pessoas suscetíveis de receber estatuto de proteção, o mais rapidamente 

possível após a sua chegada. A combinação desta formação com uma atividade profissional 

constitui uma boa prática, uma vez que contribui para a aprendizagem da língua. 

 Os Estados-Membros devem facultar um rápido acesso a estruturas de acolhimento de crianças e 

escolas, o que é de importância fundamental para a integração das famílias e para a integração das 

mulheres no mercado de trabalho.  

 

5.3 A importância da integração no mercado de trabalho 

 

Os parceiros sociais reconhecem o contributo positivo que os refugiados podem dar, no contexto do 

envelhecimento demográfico e das necessidades de competências específicas em alguns setores. Para 

a maioria dos refugiados adultos, encontrar um emprego adequado constitui um grande desafio. 

Enfrentam muitos obstáculos, como a insuficiência de competências linguísticas, a perda de 

documentos pessoais e certificados, o não reconhecimento de diplomas e qualificações e a falta de 

oportunidades de emprego, em especial nos países com uma elevada taxa de desemprego. Muitos 

refugiados altamente qualificados acabam por trabalhar num setor não qualificado, caso consigam 

sequer encontrar trabalho.  

 

 Sem prejuízo do disposto no artigo 15.º da Diretiva relativa às condições de acolhimento, segundo 

o qual «os Estados-Membros asseguram que os requerentes [de proteção internacional] têm 

acesso ao mercado de trabalho pelo menos nove meses a contar da data de apresentação do pedido 

[...]», os Estados-Membros devem fazer um esforço para proporcionar trabalho aos requerentes de 

asilo o mais rapidamente possível, a fim de evitar a obsolescência das competências e de permitir 

que se tornem economicamente produtivos. Uma vez que tal gera autonomia, dignidade e 
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interação social, é benéfico tanto para os indivíduos como para a sociedade de acolhimento. Há 

que lhes assegurar igualdade de condições em relação aos nacionais.  

 Na sua política de migração legal e integração, a UE deve dedicar atenção suficiente às avaliações 

do mercado de trabalho e à análise das competências, assim como assegurar uma melhor 

identificação e desenvolvimento das competências dos refugiados. É necessário desenvolver o 

reconhecimento efetivo de diplomas e qualificações, eventualmente com base no Quadro Europeu 

de Qualificações. 

 Os refugiados, os estabelecimentos de ensino e os empregadores necessitam de segurança 

jurídica. Os Estados-Membros devem dar aos migrantes que frequentam um curso ou uma 

formação um prazo razoável para concluir o seu ciclo de estudos, mesmo que o seu pedido de 

asilo seja indeferido No que diz respeito a estágios de aprendizagem para refugiados, alguns 

Estados-Membros adotam a boa prática de incentivar os empregadores a investirem na formação 

de estagiários e de garantir segurança, tanto para o refugiado como para o seu empregador, 

permitindo que o requerente de asilo permaneça no local de trabalho por uns anos, ainda que o 

procedimento de asilo não culmine numa resposta positiva. 

 A UE e os Estados-Membros devem lançar uma campanha educativa e informativa, destinada 

especificamente aos empregadores e aos sindicatos, sobre os direitos, as obrigações e os 

procedimentos relacionados com o emprego de migrantes. 

 

_____________ 



©
 R

ou
te

55
 / 

Sh
ut

te
rs

to
ck

.co
m

Missões de informação do CESE 
sobre a situação dos refugiados –
O ponto de vista das organizações 
da sociedade civil

RELATÓRIO DE SÍNTESE

Comité Económico e Social Europeu

PT
REG.NO. BE - BXL - 27 

Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Responsável editorial: Unidade de Visitas e Publicações
EESC-2016-14-PT

www.eesc.europa.eu

© União Europeia, 2016
Reprodução autorizada mediante indicação da fonte

Comité Económico e Social Europeu


