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FRONTEIRAS
UE / Várias medidas para prevenir a migração irregular para a Europa: operação da OTAN e o Plano
de Ação Conjunta UE-Turquia
A OTAN aprovou, em fevereiro de 2016, uma operação para monitorizar travessias irregulares no Mar
Egeu, com o objetivo declarado de travar o tráfico e a migração irregular. A Amnistia Internacional
alertou que as forças da OTAN, a operar no Mar Egeu, devem respeitar a legislação internacional,
defendendo que intercetar barcos e empurrar migrantes e refugiados de volta à Turquia seria ilegal.
Várias organizações gregas denunciaram a continuidade da militarização e externalização do controlo
fronteiriço e consequentes violações do direito internacional. Entretanto, a OTAN confirmou que,
ainda que a vigilância seja o primeiro objetivo da operação, irá cumprir os deveres internacionais de
assistência a embarcações em perigo e que aqueles que fossem resgatados pela OTAN seriam
restituídos à Turquia. Numa série de reuniões do Conselho Europeu, os líderes concordaram em
reforçar a segurança das fronteiras externas por forma a reduzir significativamente o número de
entradas na UE. Tal decisão inclui uma proposta de criação de uma Guarda Fronteiriça e Costeira
Europeia, e de um Plano de Ação Conjunta UE-Turquia no qual prevê recompensas financeiras e
políticas em troca de uma ação de prevenção turca relativamente à imigração com destino à UE.
Consequentemente, desde 20 de março, todos os novos migrantes irregulares que realizem a travessia
da Turquia para as ilhas gregas serão reencaminhados para a Turquia, e por cada sírio devolvido à
Turquia, outro sírio será transferido da Turquia para a UE. Em janeiro de 2016, a média de chegadas
diárias à Grécia partindo da Turquia tinha caído para 2,186 de 3,575 em dezembro de 2015. Muitos
grupos ativistas dos direitos humanos criticaram o acordo UE-Turquia e questionaram a forma como a
UE pretende garantir os padrões de respeito dos direitos humanos e as salvaguardas legais.
Fontes: UNHCR Greece Press Review, 4 de Fevereiro de 2016; Reuters, 3 de Fevereiro de 2016; The
Guardian, 12 de Fevereiro de 2016; BBC, 11 de Fevereiro de 2016; Amnistia Internacional, Newsflash,
11 de Fevereiro de 2016; Comunicado de imprensa da Comissão Europeia, 10 de Fevereiro de 2016; EU
Observer, 23 de Fevereiro de 2016; UNHCR Greece Press Review: 24 de Fevereiro de 2016

UE/ GRÉCIA / Evolução nas fronteiras gregas no meio do agravamento da situação humanitária
O Conselho da UE adotou a Recomendação no dia 12 de fevereiro de 2016 no sentido de fazer face às
carências nas fronteiras externas da UE. A Recomendação diz respeito ao registo, vigilânia das
fronteiras marítimas, procedimentos de controlo fronteiriço, análises de risco, recursos humanos e
formação, infraestruturas e equipamento e cooperação internacional. A Grécia deve apresentar um
relatório acerca da implementação da Recomendação ao longo dos próximos três meses. O Ministro
da Defesa grego, Panos Kammenos, anunciou no dia 16 de fevereiro que quatro dos cinco novos
centros de registo gregos – os “pontos quentes” nas ilhas de Lesbos, Quios, Leros e Samos – estão
maioritariamente operacionais. A agência da ONU para os refugiados (ACNUR) e os Médicos sem
Fronteiras (MSF) suspenderam as suas atividades no “ponto quente” de Moria, na ilha de Lesbos, a 22
de março de 2016. A MSF declarou não querer que a sua assistência fosse instrumentalizada no
contexto de uma expulsão em massa que negligencia as necessidades de proteção por parte de
requerentes de asilo e migrantes. Fazendo referência à sua política de oposição à detenção
compulsória, o ACNUR suspendeu algumas das suas atividades em centros fechados nas ilhas mas
continua a marcar presença na monitorização do respeito aos padrões de direitos humanos.
Entretanto, um número estimado de 13,000 pessoas juntou-se num campo improvisado em Idomeni,
próximo da fronteira grega com a República da Macedónia em condições consideradas como
miseráveis e desumanizadoras. A 22 de março, dois homens imolaram-se em protesto contra tais
condições, tendo sido hospitalizados, onde se encontram em recuperação dos ferimentos sofridos.
Fonte: Comunicado de Imprensa do Conselho da União Europeiae, 12 de Fevereiro de 2016; UNHCR
Greece Press Review: 16 de Fevereiro de 2016; CCTV, 21 de Fevereiro de 2016; Die Zeit, 22 de Março
de 2016; Al Jazeera, 22 de Março de 2016; Notas Informativas do ACNUR 22 de Março de 2016
HUNGRIA / Hungria condena cerca de 1000 migrantes por tentativa de entrada irregular
De acordo com relatos da imprensa, a Hungria condenou cerca 1000 imigrantes por tentarem entrar
de forma irregular no país escalando uma barreira construída na fronteira sul. A maioria daqueles que
foram capturados foram expulsos da Hungria e proibidos de voltar a entrar no país por um período de
um a dois anos, enquanto outros foram condenados com penas suspensas de prisão ou banidos por
períodos mais longos. A ação segue a nova legislação introduzida em 2015, que transforma em delito
penal – punível com prisão ou deportação – danificar a nova barreira de quatro metros construída ao
longo da fronteira de 175km que separa a Hungria da Sérvia.
Fonte: New Europe, 10 de Fevereiro de 2016
RELATÓRIO / O papel das políticas nas decisões dos migrantes
O Instituto do Desenvolvimento Externo (Overseas Development Institute - ODI) publicou o relatório
“Viagens à Europa: O Papel das Politicas nas Decisões dos Migrantes” (“Journeys to Europe: The Role
of Policy in Migrant Decision-Making”) em fevereiro de 2016. Este relatório baseia-se em entrevistas
a mais de 50 migrantes, refugiados e requerentes de asilo recém-chegados à Europa. O objetivo é
aprofundar o conhecimento acerca do papel desempenhado pelas políticas de migração nas viagens
planeadas pelos migrantes. O relatório indica que, do total de respondentes, só metade tem uma ideia
clara do destino final no momento da partida. A consciência dos riscos ao longo da viagem e da
legislação nos países de destino raramente influencia a decisão de migrar, particularmente para
aqueles que vêm de zonas de guerra. Enquanto as trajetórias parecem ser de alguma forma
influenciadas pelas políticas de migração, aquelas que incentivaram os movimentos e facilitaram a
entrada tiveram mais impacto do que aquelas que procuraram deter os migrantes. O relatório
recomenda que os governos europeus expandam os seus canais de entrada regular, implementem
vistos humanitários e assegurem melhorias nas ações de busca e salvamento. Para descarregar o
relatório clique aqui.
EUA / RELATÓRIO / Indicadores para a medição da eficácia do controlo fronteiriço
Um relatório do Instituto de Políticas de Migração (Migration Policy Institute) focado na fronteira
EUA/México, intitulado “Indicadores Fronteiriços: Como Medir Eficazmente a Segurança Fronteiriça e
o Controlo da Imigração” (“Border Metrics: How to Effectively Measure Border Security and

Immigration Control”), realça a forma como a falta de indicadores oportunos, confiáveis e
publicamente reconhecidos acerca da eficácia do controlo das fronteiras representa um desafio
substancial para a resolução dos debates políticos sobre as políticas migratórias. Os autores, Marc
Rosenblum e Faye Hipsman, indicam questões chave a ter em conta acerca dos níveis de migração
irregular e formas de entrada, e, desta forma, acerca da eficácia das medidas de controlo fronteiriço.
O relatório descreve também os pontos fortes e fracos das abordagens existentes. Conclui com
recomendações para a criação de métricas actualizadas e confiáveis para os indicadores propostos, e
para a produção e publicação de dados relacionados com as fronteiras de uma forma mais
transparente, atempada e previsível. O relatório está disponível aqui.

NAÇÕES UNIDAS
EACDH / Série de guias práticos para a sociedade civil
O Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (EACDH) publicou
recentemente uma série de guias práticos para apoiar os atores da sociedade civil no seu envolvimento
com as Nações Unidas e na sua familiarização com o sistema de direitos humanos da ONU. O
guia “Espaço da Sociedade Civil e o Sistema de Direitos Humanos das Nações Unidas” (“Civil Society
Space and the United Nations Human Rights System”) oferece uma visão global sobre as condições
para uma sociedade civil livre e independente, incluindo padrões internacionais de direitos humanos
relevantes para a liberdade de expressão, associação e reunião pacífica, e o direito de participar em
assuntos públicos. O guia “Como acompanhar as Recomendações das Nações Unidas sobre Direitos”
(“How to follow up on United Nations Human Rights Recommendations”) visa essencialmente atores
da sociedade civil que trabalhem a nível nacional. Esboça formas através das quais a sociedade civil
pode acompanhar e ajudar a assegurar uma implementação efetiva das recomendações da ONU. Para
aceder à série completa de guias práticos clique aqui.

DESENVOLVIMENTOS NA POLÍTICA EUROPEIA
COMISSÃO EUROPEIA/ Regulamentação vigente contra o tráfico impede assistência humanitária e
salvamento
Um estudo intitulado “Apto para o Efeito? A Diretriz de Facilitação e a Criminalização da Assistência
Humanitária aos Migrantes Irregulares (“Fit for Purpose? The Facilitation Directive and the
Criminalisation of Humanitarian Assistance to Irregular Migrants”), pedido pelo Parlamento Europeu,
faz uma análise da legislação existente da UE para o combate do tráfico de pessoas – o Pacote dos
Facilitadores de 2002 – e a forma como é que ela lida com os que fornecem assistência humanitária
aos migrantes irregulares. O Artigo 1.2 da Diretiva de Facilitação da UE afirma que os EstadosMembros “podem decidir não impor sanções” sobre os que desejam fornecer assistência humanitária.
O estudo revela inconsistências significativas em vários Estados-Membros, o que faz com que os atores
humanitários sejam muitas vezes dissuadidos de fornecer assistência. O estudo pede uma revisão do
quadro legislativo, maior segurança jurídica e uma recolha de dados melhorada sobre os efeitos da
legislação. A Federação Internacional de Salvamento Marítimo (The International Maritime Rescue
Federation), a federação das organizações de busca e de salvamento marítimo (SAR), também emitiu
uma declaração, em 28 de janeiro de 2016, com o objetivo de clarificar o quadro legal em torno da
busca e salvamento, realçando que os supostos socorristas poderiam ser dissuadidos de ajudarem
pessoas em perigo por receio de uma possível ação legal contra eles. A declaração reitera que a
obrigação de salvar pessoas em perigo no mar e a sua entrega a locais seguros, está claramente
estabelecida no direito internacional do mar.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA/ O Advogado Geral conclui que os migrantes
indocumentados não podem ser presos somente com base em permanência irregular
O Advogado Geral para o Tribunal de Justiça da União Europeia emitiu um parecer geral em 2 de
fevereiro de 2016 sobre o Caso C-47/15 Affum v. Prefet du Pas de Calais, referente a uma mulher
ganesa que foi interpelada pela polícia francesa em março de 2013 à entrada do túnel do Canal da

Mancha, quando viajava de autocarro da Bélgica para o Reino Unido. A mulher foi detida por entrada
irregular, o que é uma ofensa de acordo com o Código de Entrada e Residência de Estrangeiros e Lei
de Asilo da França. Foi-lhe dada ordem para ser transferida para a Bélgica, nos termos de um acordo
de readmissão entre a França e os países do Benelux (Bélgica, Holanda e Luxemburgo), e para ser
detida sob prisão administrativa até à sua transferência. A Sra. Affum recorreu da decisão. Em seu
entender, o Advogado Geral Szpunar rejeitou a posição do governo francês. Ele considerou que há
somente duas situações nas quais a Diretiva de Regresso autoriza a legislação nacional a impor prisão
sobre permanência irregular a nacionais de países terceiros: (1) quando a pessoa que foi devolvida sob
a Diretiva torna a entrar no território desse Estado-Membro violando uma proibição de entrada, e (2)
quando o procedimento de regresso esteja a ser aplicado mas a pessoa continua em permanência
irregular sem justificação. Neste caso, nenhum dos cenários se aplica.
Para ler o Parecer do Advogado Geral, clicar aqui. Pode ler um resumo aqui.
Fonte: Court of Justice Press Release, 2 Fevereiro de 2016
TRIBUNAL EUROPEU DOS DIREITOS HUMANOS / Decisão judicial no caso de condições de detenção
desumanas na Grécia
Em 4 de fevereiro de 2016, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) deliberou que a Grécia
tinha violado o Artigo 3 da Convenção Europeia dos Direitos Humanos (CEDH) por deter um cidadão
nacional da Gâmbia em condições que eram desumanas ou degradantes. Deliberou também que tinha
havido uma violação do Artigo 5 (4) da CEDH porque, na altura em questão, a lei Grega não autorizava
a revisão efetiva da detenção do requerente por um juiz até à sua deportação. A decisão do Tribunal
relativa ao Artigo 3 foi baseada na sua deliberação anterior sobre as condições de detenção de Fylakio
e Aspropyrgos durante o mesmo período. Ver a decisão da TEDH (Assunto Amadou c. Grece) aqui
COMITÉ EUROPEU DE DIREITOS SOCIAIS / Conclusões anuais sobre crianças, famílias e migrantes
Em 27 de janeiro de 2016, o Comité Europeu de Direitos Sociais (CEDS) publicou as suas conclusões
anuais sobre os artigos da Carta Social Europeia relativas aos direitos das crianças, famílias e migrantes
(Artigo 7, 8, 16, 17, 19, 27 e 31), sobre os quais os Estados-Membros tinham sido convidados a reportar
até o dia 3 de Outubro de 2014. O Comité Europeu dos Direitos Sociais (CEDS) reporta todos os anos
sobre um grupo temático de disposições da Carta, e de dois em dois anos divulga relatórios de
acompanhamento de queixas coletivas para os Estados obrigados a este procedimento. Leia aqui as
condições de 2015 relativas aos Estados que ratificaram a Carta Social Revista. Clique aqui para ver as
conclusões de 2015 relativas aos Estados que ratificaram a Carta Social Europeia. Os achados de 2015
relativos ao acompanhamento de decisões sobre os méritos das queixas coletivas estão disponíveis
aqui.
Fonte: Council of Europe, 27 de Janeiro de 2016

DESENVOLVIMENTOS NACIONAIS
BÉLGICA / Serviço de Estrangeiros condenado por detenções ilegais de migrantes indocumentados
Um julgamento recente do Tribunal de Recurso de Bruxelas condenou a prática do Serviço de
Estrangeiros em mandar agentes policiais prenderem migrantes indocumentados em casa, sem um
mandato do juiz de instrução. No outono de 2015, a autoridade SEFOR (Sensibilização,
Acompanhamento e Retorno) entrou na casa de um migrante indocumentado enquanto este dormia
e prendeu-o. Após passar vários meses na cadeia, o seu advogado conseguiu a sua libertação. O
Tribunal de recurso defendeu que entrar na propriedade privada sem a autorização da pessoa em
questão ou a autorização de um juiz é uma violação de privacidade doméstica.
Fonte: Amoureux, vos papiers, 2 de Março de 2016
FRANÇA / Adoção de uma lei francesa sobre os direitos dos estrangeiros
A França adotou uma nova lei de migração em março que incluiu alterações relativas às autorizações
de residência e condições de detenção. Dentre outras disposições, esta lei alarga a possibilidade de
migrantes que completem 18 anos em obterem a nacionalidade francesa se tiverem um irmão com
nacionalidade francesa e que tenham vivido em França e frequentado a escola desde os seis anos de

idade. A detenção por migração está agora limitada a 48 horas e os migrantes podem dentro deste
período de tempo recorrer da decisão de deportação. A lei também dá o direito aos jornalistas a
entrarem nos centros de detenção.
Fonte : Légifrance, 7 de Março de 2016; Vie Publique, 7 de Março de 2016
ALEMANHA / Propostas para deportações mais rápidas de criminosos estrangeiros
O governo alemão concordou com um projeto de lei que pretende acelerar a deportação de criminosos
estrangeiros. A proposta inclui os julgados por agressão sexual, crimes de propriedade e resistência
contra a polícia. Os requerentes de asilo e refugiados que cometem crimes veriam ser negados a
possibilidade de obter um estatuto de refugiado, e os migrantes com uma sentença de pena de prisão
de pelo menos um ano seriam elegíveis para deportação. Um estrangeiro poderia ser expulso se
colocado em liberdade condicional com uma pena suspensa. Os desenvolvimentos surgiram após
relatórios relativos a incidentes nas celebrações da passagem de ano de 2015 para 2016, quando
numerosos grupos de homens agrediram sexualmente e roubaram mulheres, principalmente em
Colónia bem assim como noutras cidades alemãs. De acordo com os promotores públicos, foram
apresentadas à polícia 1139 queixas dentre as quais 485 foram relativas a uma ofensa sexual.
Testemunhas descreveram os agressores como tendo uma “origem norte-africana”. As queixas
desencadearam um debate na Alemanha e não só, acerca da assimilação de migrantes e refugiados
nos países de destino. Várias organizações e iniciativas de cidadãos exortaram à focar o debate sobre
a violência sexual contra mulheres e o racismo.
Fontes: Die ZEIT, 27 de Janeiro de 2016; Reuters, 27 de Janeiro de 2016; Spiegel online 11 de Março
de 2016, Spiegel online, 18 de Março de 2016
REINO UNIDO / Controlos migratórios podem conduzir a sem-abrigos e a indigência
O governo britânico lançou um esquema de “direito ao arrendamento” (“right to rent”) em fevereiro
de 2016, o que pode resultar em pelo menos 2.6 milhões de arrendatários a serem sujeitos a novos
controlos de migrantes. O esquema “direito ao arrendamento”, com início a 1 de fevereiro, exige que
1.8 milhões de proprietários britânicos verifiquem o estatuto de migrante dos seus futuros
arrendatários. De acordo com a nova lei de migração, se um proprietário não cumprir, pode enfrentar
uma pena de prisão. O Instituto Credenciado de Habitação (The Chartered Institute of Housing - CIH)
declarou que ao limitar o acesso ao aluguer privado de alojamento, as regras podem aumentar o risco
de sem-abrigos e a indigência.
Fonte: Migrants Rights Network, 6 de Janeiro de 2016
ESTADOS UNIDOS / Cidade de Nova Iorque oferece nova opção de visto a vítimas de crime sem
documentos
A Cidade de Nova Iorque anunciou a 8 de fevereiro de 2016 que a Comissão de Direitos Humanos foi
autorizada a começar a emitir certificados de visto a migrantes indocumentados que sejam vítimas de
crime. A certificação é o primeiro passo para os migrantes indocumentados obterem os vistos U e T,
se forem vítimas de uma determinada lista de crimes, que inclui agressão sexual e violência doméstica.
O visto U permite que um migrante indocumentado permaneça nos EUA por um período de até quatro
anos e também dá à pessoa o direito a trabalhar. O visto T aplica-se somente a vítimas de tráfico, e é
válido por três anos. Tanto os detentores do visto U como os do visto T podem ser elegíveis para o
estatuto de residente permanente, se cumprirem certas condições. Para requerer o visto, uma vítima
indocumentada deve fornecer ao Serviço de Nacionalidade e Imigração dos Estados Unidos uma
certificação de uma agência dos serviços de segurança nacionais confirmando que um dos crimes
abrangidos ocorreu e que ela está a cooperar com a investigação. Estima-se que haja 535,000
residentes indocumentados a viverem em Nova Iorque.
Fonte: Politico New York, 8 de Fevereiro de 2016

CUIDADOS DE SAÚDE
REINO UNIDO / Consulta pública sobre planos para alargar a cobrança de serviços de cuidados
primários aos migrantes
O governo do Reino Unido encerrou uma consulta pública sobre propostas para alargar a cobrança aos
migrantes a 7 de março de 2016. As novas propostas iriam impor taxas aos migrantes para assistência
a acidentes e cuidados de emergência, ambulâncias, prescrições, cuidados dentários, serviços de
oftalmologia e alguns aspetos dos serviços de clínica general. De acordo com as regras vigentes, a
elegibilidade para cuidados sob o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS) é baseada na
residência habitual. Desde abril de 2015, os migrantes sem o Cartão Europeu de Seguro de Doença
(CESD) têm sido cobrados 150% do preço tabelado para cuidados secundários, mas os serviços de
clínica geral permanecem gratuitos. Com as novas propostas, os grupos isentos incluem as vítimas de
violência doméstica, violência sexual, tortura, mutilação genital feminina e tráfico, bem como as
crianças que estão ao encargo do Estado, e requerentes de asilo recusados que recebem apoio do
governo, mas não incluem outros grupos, como crianças migrantes que não estejam ao encargo do
Estado e mulheres grávidas. Organizações da sociedade civil têm contestado as isenções propostas
como pouco inclusivas, indicando que são impraticáveis e não irão gerar em poupanças financeiras
prometidas. Consulte o documento de referência aqui.
Fontes: Open Democracy, 4 de Março de 2016; Pulse Today, 16 de Fevereiro de 2015,
ESPANHA / Regiões continuam a defender a prestação de cuidados de saúde para migrantes em
situação irregular
Um número crescente de regiões e municípios em Espanha se opõe à lei nacional governamental de
2012 que restringe o acesso a cuidados de saúde dos migrantes em situação irregular. Inclui a
Catalunha, o País Basco, Navarra, Valência, Aragão, as ilhas Baleares, Madrid, Cantábria, Castilla-La
Mancha, Múrcia, Andaluzia e as ilhas Canárias. Enquanto algumas regiões, como a Andaluzia, que
oferecem igualdade de acesso aos cuidados de saúde e introduziram cartões de saúde especiais para
os migrantes em situação irregular, outros como a Catalunha estão no processo de aprovação de leis
regionais que contornam o decreto nacional. Os seus esforços, de implementação de um acesso mais
amplo ou igual a cuidados de saúde dos migrantes em situação irregular, a nível regional têm impedido
os esforços do governo em implementar o decreto de 2012 em toda a Espanha.
Fonte: ABC, 17 de Março de 2016

TRABALHO E CONDIÇÕES LABORAIS JUSTAS
REINO UNIDO /Reino Unido ratifica o Protocolo da OIT sobre o Trabalho Forçado
O Reino Unido ratificou o Protocolo de 2014 da Convenção da OIT sobre o Trabalho Forçado de 1930,
que visa prevenir o trabalho forçado e prestar apoio às vítimas. O Reino Unido junta-se agora ao Níger
e à Noruega na ratificação do protocolo que foi adotado na Conferência Internacional do Trabalho em
2014, acrescentando medidas adicionais à Convenção sobre o Trabalho Forçado de 1930.
Fonte: Organização Internacional do Trabalho, 22 de Janeiro de 2016
RELATÓRIO /Aumento de entradas pode ter efeito positivo sobre o mercado de trabalho
Um documento do Fundo Monetário Internacional (FMI) lançado em janeiro de 2016 discute o impacto
do aumento do número de refugiados e migrantes nos mercados de trabalho dos países de destino. A
Nota de Debate dos funcionários do FMI "Surto de Refugiados na Europa: Desafios Económicos" (“The
Refugee Surge in Europe: Economic Challenges”) discute os impactos macroeconómicos de curto e de
longo prazo ao fornecer dados disponíveis e analisando os fluxos migratórios anteriores. O documento
considera que o impacto da entrada de novos trabalhadores migrantes sobre os nativos geralmente é
pequeno e tem pouco efeito sobre os salários médios dos trabalhadores nacionais e nas taxas de
desemprego. Quanto à habitação, afirma que poderá haver uma necessidade de políticas para
incentivar uma resposta de oferta à crescente procura de alojamento, e que no âmbito da educação
sugere medidas orientadas para alunos migrantes, tais como a atribuição de mais recursos às escolas
com uma elevada proporção de migrantes, formação de professores para a educação intercultural e o

aprovisionamento de apoio linguístico adequado para assim alcançar resultados positivos para as
crianças migrantes na escola. Para ler o documento, clique aqui
Fonte: Financial Times, 20 de Janeiro de 2016

MULHERES SEM DOCUMENTOS
REINO UNIDO /Cobrança e restrições nos cuidados de maternidade para as mulheres em situação
irregular são alvo de atenção
Foi publicado um artigo sobre o sistema de taxas no Reino Unido e o seu impacto sobre os cuidados
de maternidade para as mulheres em situação irregular pelo Periódico Britânico de Obstétrica (British
Journal of Midwifery) em janeiro de 2016. Enquanto a Lei da Imigração de 2014 exige que os
prestadores de cuidados cobrem uma taxa aqueles que não têm autorização de residência permanente
no Reino Unido, as diretrizes emitidas em 2015 estabelecem a necessidade de cuidados de
maternidade para todas as mulheres, desconsiderando quaisquer problemas de taxas de cobrança.
Neste artigo, a Ação Maternidade (Maternity Action) realça que a complexidade das diretrizes sobre
as cobranças levou a uma confusão entre o pessoal do Sistema Nacional de Saúde (NHS) sobre o direito
à prestação de cuidados, mas também que as taxas de cobrança desencoraja as mulheres em situação
irregular em procurar cuidados de maternidade.
Fonte: Maternity Action, 26 de Janeiro de 2016
EUA / Lançamento de um site que fornece informações e recursos para as mulheres em situação
irregular
No Dia Internacional da Mulher, em 8 de março de 2016, foi lançado um novo site em inglês e espanhol
para fornecer às mulheres migrantes em situação irregular nos Estados Unidos e às suas famílias
informações sobre os seus direitos. As mulheres em situação irregular foram consultadas sobre o site
Mulheres Avancem (Women Step Forward), que foi lançado como parte da campanha "Estamos
Unidos” (“We Belong Together”), com o auxílio da Rede dos Defensores de Imigração (Immigration
Advocates Network). O site permitirá acompanhar o estado de casos no Supremo Tribunal dos EUA
que abordam os direitos de migrantes, irá fornecer informação sobre os programas existentes e
permitirá que as mulheres em situação irregular apresentem as suas histórias pessoais.
Fonte: International Business Times, 9 de Março de 2016

CRIANÇAS INDOCUMENTADAS E SUAS FAMÍLIAS
LIVRO / Vidas no Limbo: Sem documentos e Chegando à Idade Adulta na América
Um novo livro de Roberto G. Gonzales, intitulado “Vidas no Limbo: Sem documentos e Chegando à
Idade Adulta na América” (“Lives in Limbo: Undocumented and Coming of Age in America”) apresenta
os resultados de um estudo de doze anos que seguiu 150 jovens adultos indocumentados em Los
Angeles. “Vida no Limbo” expõe as falhas de um sistema que integra crianças na educação obrigatória,
mas que no fim lhes nega as recompensas dos seus estudos. Esta pesquisa qualitativa explora como
jovens indocumentados altamente qualificados, partilham com os seus pares menos formados, as
mesmas oportunidades de trabalho e vidas semelhantes, apesar de ser anunciado que a formação
superior é o caminho para a integração e para o sucesso na América. Para mais informações e para
adquirir o livro, clique aqui.
UE / Crianças desacompanhadas registadas já não estão em contacto com as autoridades estatais
De acordo com a Europol, pelo menos 10.000 crianças desacompanhadas que chegaram à Europa
desapareceram depois de se registarem junto das autoridades. Teme-se que muitas se tenham
tornado vítimas de tráfico. O chefe de pessoal da Europol declarou que algumas podem ter voltado a
reunirem-se com familiares. Ao mesmo tempo, investigadores chamaram à atenção para as
dificuldades na recolha de dados de crianças “desaparecidas”, que levam a incoerências e sobre

contagens, uma vez que as mesmas crianças são registadas e passam a desaparecidas por várias
autoridades nacionais e locais em diferentes países durante o seu percurso. A análise das razões pelas
quais as crianças desistem do apoio estatal para crianças desacompanhadas aponta para o facto de
que muitas delas quererem arranjar trabalho ou juntar-se à família, e por isso fogem dos centros de
receção para continuarem o seu percurso e encontrar condições de vida e de trabalho mais em linha
com as suas expectativas e aspirações. Outras deixam os programas de apoio do Estado quando se
aproximam da idade adulta com medo de serem deportadas. De acordo com os dados da UNICEF e da
Organização Internacional para as Migrações (OIM), atualmente as crianças (acompanhadas e
desacompanhadas) representam 36% das pessoas que se arriscam a atravessar o mar entre a Grécia e
a Turquia. A Rede Europeia de Provedores da Criança (European Network of Ombudspersons for
Children - ENOC) também enviou, a 25 de janeiro de 2016, uma carta aberta para o Conselho Europeu,
a Comissão e o Parlamento Europeu a pedir um plano de ação europeu abrangente para crianças em
movimento.
Fontes: The Guardian, 30 de Janeiro de 2016; Euronews, 31 de Janeiro de 2016; Open Democracy, 22
de Fevereiro de 2016; IOM Press Release, 2 de Fevereiro de 2016; IOM Press Release, 19 de Fevereiro
de 2016
EUA / FICHA INFORMATIVA / Crianças com um dos pais indocumentado enfrentam desvantagens
O Instituto de Políticas de Migração (Migration Policy Institute - MPI) lançou uma ficha informativa
sobre a análise de dados de recenseamento (2009-2013) que indica que as crianças, que tenham um
dos pais como migrante sem autorização ou indocumentado, estão em significativa desvantagem,
independentemente de terem nascido nos Estados Unidos ou não. O IPM estima que
aproximadamente 5,1 milhões de crianças (com menos de 18 anos) — 79% (4,1 milhões) das quais
nasceram nos Estados Unidos — vivem com um pai ou mãe que é migrante indocumentado,
representando 7% da população infantil dos EUA. O IPM descobriu que estas crianças estão em
desvantagem por enfrentarem níveis mais altos de pobreza e isolamento linguístico, taxas reduzidas
de progresso socioeconómico familiar e de proficiência da língua inglesa, bem como baixo ingresso no
pré-escolar. A ficha informativa está disponível aqui.

DETENÇÃO E DEPORTAÇÃO
MALTA / Nova estratégia de migração acaba com a detenção automática de migrantes irregulares
Malta introduziu uma nova estratégia de migração para a receção de requerentes de asilo e migrantes
irregulares. A nova estratégia visa acabar com a prática de detenção automática de migrantes que
entram de forma irregular. Estas reformas irão permitir que os migrantes sejam alojados, examinados
por médicos e que as suas candidaturas sejam processadas num Centro de Receção Inicial fechado
num máximo de sete dias, onde serão informados do seu direito a candidatarem-se a proteção
internacional. Além disso, serão feitas avaliações para assegurar o apoio necessário. Adicionalmente,
a estratégia apresenta fundamentos para as detenções e alternativas à detenção. A estratégia não
aborda métodos de identificação de pessoas vulneráveis e de avaliação da idade daqueles que
entraram regularmente em Malta.
Fontes: Asylum in Europe, 8 de Janeiro de 2016, ECRE, weekly legal update, 8 de Janeiro de 2016
MÉXICO / Autoridades dos Estados Unidos e do México ligadas a violação de direitos e abusos nas
detenções
O Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C. (CDH Fray Matías) fez um comunicado, a
20 de janeiro de 2016, em que denuncia a violação de direitos dos migrantes no centro de detenção
de Tapachula, no México. O CDH Fray Matías é uma organização não governamental que promove os
direitos humanos dos migrantes. A declaração afirma que as autoridades dos Estados Unidos foram
encontradas a trabalhar em conjunto com as autoridades mexicanas no centro de detenção e denuncia
violações de direitos, abusos e assédio que os migrantes e os requerentes de asilo enfrentam
diariamente. Esta situação também está ligada ao aumento de apreensões, detenções e deportações

de migrantes por parte do Estado mexicano como parte do Plano Fronteira Sul (Plan Frontera Sur).
Para ler a declaração completa (apenas em espanhol), por favor clique aqui.
RELATÓRIO / Preocupações acerca de procedimentos em ‘pontos quentes’ italianos
Um relatório atualizado sobre Itália da Base de Dados de Informação sobre o Asilo (Asylum Information
Database - AIDA) do Concelho Europeu para os Refugiados e Exilados (ECRE) mostra como as
autoridades italianas têm aplicado uma abordagem de pré identificação nos "pontos quentes", na qual
aqueles que forem identificados como migrantes económicos recebem uma ordem de
rejeição/expulsão e são detidos nos centros de identificação e expulsão. Os que forem identificados
como requerentes de asilo são, por sua vez, canalizados para os Centros Regionais, onde podem pedir
asilo. O Conselho Italiano para os Refugiados (CIR), o autor do relatório, levanta um número de
questões em relação à operação de "pontos quentes", incluindo o acesso limitado ao processo de asilo
por parte de nacionalidades específicas, maioritariamente da África Ocidental; a emissão em massa de
notificações de ordens de expulsão; a falta de ou informação inadequada fornecida nos processos e
no sistema de asilo; e a falta de acesso aos "pontos quentes" por parte das ONGs e da UNHCR. O
relatório está disponível aqui.
Fonte: ECRE Weekly Bulletin, 8 de Janeiro de 2016
RELATÓRIO / Falta de transparência na detenção de imigrantes
O Projeto Global sobre a Detenção (Global Detention Project) em conjunto com a Informação de
Acesso a Europa (Access Info Europe) lançou o relatório “Os Não Contados: A Detenção de Migrantes
e Requerentes de Asilo na Europa” (“The Uncounted: The Detention of Migrants and Asylum Seekers
in Europe”) em dezembro de 2015. O relatório cobre 33 países por toda a Europa e América do Norte.
Revela que em muitos países é impossível obter um número preciso de migrantes detidos. Muitos
países recusam-se a responder a pedidos de liberdade de informação, e quando a informação é
fornecida ou disponibilizada publicamente está frequentemente incompleta ou baseada em medidas
pouco claras que não mostram claramente a situação. O relatório conclui que, particularmente na
Europa, não há transparência suficiente nos regimes de detenção. Para ver o relatório, clique aqui.
ESPANHA / O Município de Madrid irá monitorizar as condições de detenção dos migrantes
O Departamento para a Saúde, Segurança e Emergências (Concejalía de Salud, Seguridad y
Emergencias) do município de Madrid está a trabalhar num plano para vigiar as condições de detenção
de migrantes em colaboração com ONGs e outras associações. Há um centro de detenção na área de
Madrid (Aluche). A detenção de migrantes é, normalmente, da responsabilidade do departamento dos
assuntos internos do Estado e o município irá cooperar com organizações que têm acesso aos
migrantes detidos de forma a alcançar o seu objetivo de monitorizar as condições das detenções. De
acordo com a organização SOS Racismo Madrid, cerca de 3.000 pessoas são detidas todos os anos no
centro de detenção em Aluche.
Fontes: El Confidencial, 15 de Fevereiro de 2016; SOS Racismo Madrid, Fevereiro de 2016
USA / Detenções de famílias da América Central
O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos deu início a uma operação nacional,
durante a primeira semana de janeiro de 2016, de deportação de famílias da América Central. Muitas
destas famílias chegaram em 2004 (ver Boletim PICUM de 30 de junho de 2014) e as suas candidaturas
a asilo foram rejeitadas. De acordo com os funcionários governamentais, a maioria das detenções
tiveram lugar na Geórgia, Texas e Carolina do Norte. De acordo com os números do tribunal, a partir
de novembro de 2015, os juízes decidiram 905 casos de famílias migrantes, dos quais 80% receberam
ordem de deportação.
Fonte: New York Times, 4 de Janeiro de 2016; The Monitor, 4 de Janeiro de 2016

PUBLICAÇÕES E OUTROS RECURSOS
PROJETO / Identificação e proteção das vítimas de tráfico
Foi desenvolvido pelo Centro AIRE um novo programa de formação como parte de um projeto de dois
anos da EU. Lançado a 25 de janeiro de 2016, o recurso visa ajudar, os que trabalham na linha da
frente, a melhor identificar e proteger as vítimas de tráfico humano. O projeto “Proteção e Defesa de
Direitos: Intervenção Legal Precoce” (“Upholding Rights: Early Legal Intervention”) é um projeto
financiado pela Comissão Europeia que envolve especialistas jurídicos da Bulgária, Croácia, Irlanda,
Lituânia, Escócia e Reino Unido.
Fonte: The AIRE Centre press release, 25 de Janeiro de 2016

