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I – Introdução

Aos Meus Pais.
E a todos os que Viajam.
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A presente obra pretende de forma simples permitir o acesso directo a temas 
importantes relacionados com o Direito da Imigração, no fundo, o conjunto de 
normas que regulam a circulação de pessoas, a sua entrada e permanência em 
território nacional, a sua expulsão ou a sua não admissão.

Pretende colocar questões, ainda hoje por responder, quanto ao que verda-
deiramente queremos para o nosso País do ponto de vista da Liberdade de Cir-
culação, do Acesso à Informação e dos Direitos Humanos. Necessariamente 
com recurso a uma análise histórica do percurso até hoje percorrido pelos por-
tugueses em viagens e explorações marítimas desde 1415 a 1543.

Depois da discussão de temas tão importantes como As funções do SEF, 
Migrações, Actualidade e Desafios, As Representações consulares de Portugal, 
os Riscos do Abuso do Poder e O Asilo e Protecção Subsidiária, O Novo Regu-
lamento de Dublin, seleccionou-se uma colectânea de legislação.

Serão, quanto ao que o Direito da Imigração diz respeito, essenciais, as 
Lei 23/2007, de 4 de Julho (Entrada, Permanência, Saída e Afastamento de 
Estrangeiros do Território Nacional) e Lei nº 37/2006, de 9 de Agosto (Regula 
a Livre Circulação e Residência dos Cidadãos da EU e Famílias em Territó-
rio Nacional) mas, a par destas, também a Lei nº 27/2008, de 30 de Junho, que 
estabelece as condições e procedimentos de concessão de asilo ou protecção 
subsidiária e os estatutos de requerente de asilo, de refugiado e de protecção 
subsidiária, transpondo as Directivas nºs 2011/95/UE, do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 13 de Dezembro, 2013/32/UE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de Junho, e 2013/33/UE, do Parlamento Europeu e do Conse-
lho, de 26 de Junho.

Nota importante ainda para a Directiva Qualificação (Directiva 2011/95/
UE do Parlamento Europeu e do Conselho), cujo principal objectivo con-
siste em assegurar, por um lado, que os Estados-Membros apliquem critérios 
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comuns de identificação das pessoas que tenham efectivamente necessidade 
de protecção internacional e, por outro, que exista em todos os Estados-Mem-
bros um nível mínimo de benefícios à disposição dessas pessoas.

Mas é igualmente importante a influência dos Acordos Celebrados entre 
a União Europeia e Países terceiros, cuja aplicação será necessariamente ime-
diata no nosso País, como o são os Acordos com a Ucrânia e cuja aplicação vin-
cula o Estado Português.

No final, apresentam-se algumas sugestões de minutas de requerimentos e 
peças processuais que poderão ser adaptadas a cada caso em concreto mas que 
pretendem auxiliar o aplicador no dia a dia. 



II – Resenha Histórica

«Por mares nunca de antes navegados ….»
Luís Vaz de Camões – Os Lusíadas
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PORTUGAL.

É inegável a influência de Portugal além fronteiras. É igualmente inegável a 
influência de além fronteiras em Portugal.

Tendo em conta a sua proximidade natural com o Oceano Atlântico, é com-
preensível que desde cedo nos tenhamos aventurado por mares desconheci-
dos. O certo é que, já bem antes, também a Península Ibérica, pela sua locali-
zação, havia já sido o lar de outros povos e civilizações.

Já antes, a Conquista da Península Ibérica pelos Romanos inicia-se com a Segunda 
Guerra Púnica (218-201 a. C), que opôs Roma e Cartago, as duas grandes potências de 
então no Mediterrâneo. Os Romanos desenvolveram então um conjunto de operações 
militares que terminaram, em 206 a.C., com a expulsão dos Cartagineses da Hispânia, 
após a rendição da cidade de Gadir – Cádis. Segundo as fontes literárias, é em 194 ou tal-
vez 193 a.C., que aconteceu o primeiro confronto armado entre Lusitanos e Romanos. 
(Rui Centeno, in História de Portugal – Direcção de José Hermano Saraiva, 
Publicações Alfa, SARL, 1983 – fls. 149).

Já antes, também durante cerca de meio milénio, os muçulmanos dominaram grande 
parte do território que mais tarde viria a ser Portugal. Em 711, dá-se a chamada «invasão 
árabe». 

Alguns milhares de berberes atravessam o Estreito, constituindo apenas a guarda 
avançada de novas forças que se lhes seguirão: sírios, iemenitas, egípcios, árabes, berbe-
res, em suma, muçulmanos vindos das mais variadas partes penetram profundamente na 
Península e acabam por se tornar senhores de um vasto território com cerca de 600 000 
km2. A população hispânica, nesse início de século VIII, orçaria por uns 10 milhões de 
habitantes, dos quais 200 000 de origem goda. (Luís Manuel de Araújo, in Histó-
ria de Portugal – Direcção de José Hermano Saraiva, Publicações Alfa, SARL, 
1983 – fls. 245 e seguintes).
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O certo é que a vitória de Guadalete (711) não outorga aos Muçulmanos o controlo 
total da Península Ibérica. Nas Astúrias, um núcleo cristão resiste e vai expandir-se nos 
séculos subsequentes, com destaque para os reis Afonso I e Afonso III. Por volta do século 
X particulariza-se o território de Portugale, dentro do reino asturiano-leonês, que chega 
a atingir o curso do Vouga. (António Cruz, in História de Portugal – Direcção de 
José Hermano Saraiva, Publicações Alfa, SARL, 1983 – fls. 291).

Com o início das explorações marítimas entre 1415 e 1543 e consequente 
expansão portuguesa, é dado um contributo essencial para delinear o mapa do 
mundo.

Ora, fruto de um processo histórico de dimensão universal, como foi o da 
expansão portuguesa iniciada no século XV, os testemunhos materiais e ima-
teriais da ocupação e dominação portuguesa em várias regiões do mundo 
constituem hoje um património de reconhecido valor histórico e cultural 
cujos testemunhos do passado fazem actualmente parte da história universal 
e que foram considerados pela UNESCO como possuidores de “valor universal 
excepcional”.

Prova disso mesmo é o facto de que ainda hoje encontramos a presença da 
arquitectura Portuguesa em Países como a Argentina (Missões Jesuítas dos 
Guaranis), Bahrain (Qal’at Al-Bahrain (Antigo Porto e Capital de Dilmun), 
China (Centro Histórico de Macau), Etiópia (Fasil Ghebbi – Região de Gon-
dar), Quénia (Forte Jesus – Mombaça) Gâmbia (Ilha Kunta Kinteh), Gana 
(Fortes e Castelos de Volta, de Accra e Regiões Central e Oeste), Índia (Igrejas 
e conventos em Goa), Malásia (Malaca e Gerorfe Town, Cidades Históricas do 
Estreito de Malaca), Marrocos (Mazagão), Paraguai (Missões Jesuítas da San-
tíssima Trindade do Paraná e Jesus de Tavarangue), Senegal (Ilha de Goreia), 
Sri Kanka (Cidade Velha de Galle e suas Fortificações), Tanzânia (Ruínas de 
Kilwa Kisiwani e de Songo Mnara) ou Uruguai (Bairro Histórico da Cidade de 
Colónia do Sacramento).

(Fonte Comissão Nacional da Unesco, Ministério dos Negócios Estrangei-
ros, sítio https://unescoportugal.mne.gov.pt/pt/temas/proteger-o-nosso-patri-
monio-e-promover-a-criatividade/patrimonio-mundial-de-influencia-portu-
guesa )

Mas, na verdade, a nossa ligação ao exterior reside na própria Língua Por-
tuguesa.

É falada em vários Países, nomeadamente todos os que hoje fazem parte da 
CPLP, mas, para além de língua oficial, encontramos ainda hoje, em diversos 
Países palavras Portuguesas, tendo inclusivamente o nome Portugal o signifi-
cado de Laranja, por exemplo em árabe – alburtuqaliu يلاقتربلا mas tam-
bém noutros países europeus como em romeno – portocálâ, em búlgaro por-
tokal’, em grego portokáli e em turco portokal, fruto da nossa presença lá fora.
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No Japão, são também várias as palavras que têm a sua génese na Língua 
Portuguesa, como é o caso de ビードロ (biidoro), do vidro, フラスコ (fura-
suko) de “frasco”, ボタン・釦・鈕 (botan) de “botão”, パン・麺麭・麪包 (pan) 
de “pão”.

O português é ainda hoje falado na Ásia, especialmente em Timor-Leste, 
Goa e Damão na Índia, e Macau na China. Actualmente, é falado em Goa por 
uma comunidade cada vez mais reduzida uma vez que não é ensinada nas 
Escolas nem é língua oficial. Em Macau, o português permanece como língua 
oficial com estatuto idêntico ao chinês, mas só a pequena população euroasi-
ática (ou macaense) o usa e há apenas uma escola secundária portuguesa não 
contando, consequentemente, com um número elevado de falantes.

Mas, para além da imagem impressa nas palavras de várias línguas, ou 
nas várias zonas do Mundo que dominam a Língua Portuguesa, encontramos 
igualmente Crioulos de génese portuguesa como o Papiamento, ou Papia-
mentu, uma língua crioula falada nas Caraíbas Holandesas, de resto, a mais 
falada nas ilhas ABC (Aruba Bonaire e Curaçao).

Por esse mesmo motivo, o Papiamento é uma das línguas reconhecidas 
nos órgãos públicos holandeses de Bonaire, Santo Eustáquio e Saba, sendo 
um criolo largamente baseado no português e espanhol mas também com 
uma influência considerável da língua neerlandesa. Na sua génese estará o 
pidgin português conhecido como guene, tendo em conta a sua origem his-
tórica, dado ser falado pelos escravos africanos (provenientes nomeadamente 
da Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé) e levados pelos neerlandeses para o 
trabalho na lavoura de cana-de-açúcar.

Após a retomada de Cabo Verde por Portugal e a reconquista da Nova 
Holanda pelos portugueses, alguns judeus sefarditas, portugueses de Cabo 
Verde e quase todos os do Nordeste brasileiro foram para as Antilhas Neer-
landesas tendo a linguagem judaico-portuguesa misturado com o guene dos 
escravos africanos, dando origem à primeira forma do papiamento no século 
XVIII. 

No final do século XIX, a influência do castelhano ocorreu com o contacto 
com os países vizinhos, especialmente a Venezuela tendo o papiamento sofrido 
igualmente influência da língua inglesa pelos missionários que se estabele-
ceram nas ilhas e posteriormente pela presença de turistas vindos de países 
anglófonos.

O nome tem origem na palavra papiá, que significa ‘conversar’, derivada 
originalmente da palavra portuguesa “papear”, verbo de onde tem também 
origem o nome do crioulo de base lusófona de Malaca, o papiá kristáng. Actu-
almente o verbo papiâ ainda existe no crioulo cabo-verdiano mantendo o seu 
significado.
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Em Malaca, na Malásia, o crioulo português é conhecido como Cristão ou 
Papiá Kristang e é ainda falado por alguma população euroasiática. Existem 
também outros crioulos portugueses vivos, especialmente na Índia (Damão e 
Korlai) e Sri Lanka. No Japão, o português é falado por brasileiros de ascen-
dência japonesa, conhecidos como dekassegui, cuja população ascende a cerca 
de 250 mil pessoas.

O tétum, uma língua austronésia bastante influenciada pelo português é a 
Língua de Timor-Leste sendo o português falado por menos de 20% da popu-
lação, na sua grande maioria pertencente a uma geração mais velha mas cres-
cente tendo em conta a sua introdução no ensino.

O certo é que existem registos de diversos Crioulos de base portuguesa e 
muitos deles ainda hoje falados, como os Crioulos da Alta Guiné (Crioulo de 
Cabo Verde e do Crioulo da Guiné-Bissau), os Crioulos do Golfo da Guiné (de 
que fazem parte o Angolar, o Anobonense, o Principense e São-tomense), os 
Crioulos indo-portugueses (de entre os quais, o Crioulo de Bengala, o Crioulo 
de Bombaim, o Crioulo de Cananor, o Crioulo de Cochim, o Crioulo da Costa 
de Coromandel, o Crioulo de Damão, o Crioulo de Diu, o Crioulo de Kor-
lai, o Crioulo de Mangalore, o Crioulo de Quilom, o Crioulo do Sri Lanka e 
o Crioulo de Tellicherry), os Crioulos malaio-portugueses (como o Crioulo 
de Malaca, o Crioulo de Bidau, o Crioulo de Flores, o Crioulo de Java e o Por-
tugis), os Crioulos sino-portugueses (nomeadamente o Patuá macaense), os 
Crioulos luso-americanos ou com forte influência lexical portuguesa (como 
Papiamento e o Saramacano).

Indubitavelmente, a nossa história está ligada à Emigração. Às Viagens.
É essa mesma história que milhares de Cidadãos decidiram fazer nas últi-

mas décadas.
É essa mesma história que milhares de Cidadãos decidem, diariamente 

fazer.
Ao Estado Português, representante de todos os seus Cidadãos, caberá pois 

a sensata decisão de saber receber todos os que para cá se decidem dirigir, 
quer seja em Turismo ou em Trabalho, quer seja em busca de melhores condi-
ções de vida.

A realidade actual confirma-nos que em pleno século XXI existem ainda 
cidadãos estrangeiros – em muitos casos nascidos em Portugal, sem titulo de 
residência, pelo facto de a dada altura, se terem levantado barreiras cuja trans-
posição se revelou impossível, como um documento comprovativo de morada, 
inscrição no sistema de ensino ou um vínculo laboral.

Ao mesmo tempo, nos postos fronteiriços aeroportuários, são feitas acções 
inspectivas aleatórias que recusam a admissão em Território Nacional de cida-
dãos estrangeiros que para o nosso País se dirigem, por vezes no âmbito de 
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acordos de isenção de vistos e cujo ressarcimento económico dificilmente será 
logrado.

A logística da compra de viagens aéreas, escolha de alojamento e serviços 
de guias turísticos, e todas as despesas a tal associadas e necessariamente fei-
tas antes da chegada a território nacional poderá – à chegada – ser posta em 
causa por um processo administrativo de não admissão e cujo resultado é o 
reenvio do cidadão para o aeroporto de origem sem que seja ressarcido de 
todas as despesas feitas.

Pelo meio, horas e dias “retidos” tal como gentilmente traduzem burocra-
ticamente as horas e dias de detenção em Espaços Equiparados a Centros de 
Instalação temporária de Cidadãos Estrangeiros e cujo regime surge previsto 
na Lei nº 34/94, de 14 de Setembro (Regula o acolhimento de estrangeiros, 
por razões humanitárias ou de segurança, em centros de instalação temporá-
ria) e que ali remete, ainda, a nível de direito subsidiário para o Decreto-Lei nº 
265/79, de 01 de Agosto que aprovou a Reforma do Sistema Prisional.


