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A "forma miserabilista" como Portugal
recebe refugiados condena-os a
uma "inserção subalterna", defende
académico na audição pública desta
tarde na Assembleia da República
Não é por acaso que o Bloco de Es-

querda dá à audição pública sobre o

acolhimento de refugiados em Por-
tugal desta tarde, na Assembleia da

República, o nome Luzes e Sombras.
"Há muitos aspectos positivos, mas
também muitos que não estão a cor-
rer nada bem", sintetiza o deputado
do BE José Manuel Pureza. "Aquele
discurso oficial de que Portugal é um
país de acolhimento privilegiado tem
uma base de verdade e nós quere-
mos enaltecer isso."

Mas pelo lado das sombras, há
uma relação entre o Estado e as
entidades locais, autarquias, asso-

ciações, instituições particulares de
solidariedade social de acolhimen-
to que não ajuda em nada quem é

acolhido, acrescenta. "Os enormes
obstáculos burocráticos e os entra-
ves administrativos impedem a pes-
soa de aspirar a uma vida digna",
descreve Francesco Vacchiano, in-

vestigador do Instituto de Ciências
Sociais (ICS) da Universidade de Lis-

boa, para quem a principal mensa-

gem a deixar no encontro de hoje é

que "o sistema português funciona

para definir uma inserção subalter-

na, uma inserção nas margens da
sociedade". Não verdadeiramente
para integrar.

Francesco Vacchiano acompanha

refugiados em tarefas quotidianas,
aos serviços públicos, de saúde ou
outros, ajuda-os a criar pontes, ins-

creve-os em cursos de Português. E

tem dessas tarefas um retrato muito
nítido: "Eles são deixados comple-
tamente sozinhos. Receberam um
tecto, um apoio mínimo, mas foram
abandonados."

Além disso, em nome de uma des-

centralização bem-intencionada na
colocação dos refugiados por vários

pontos do país, "as pessoas são atira-
das para o isolamento", refere José
Manuel Pureza. "A pessoa é colocada
como se não tivesse voz. Quem che-

ga não tem, em nenhum momento,
voz sobre o local e sobre as condi-

ções em que é acolhida." E aquilo
que o definia antes - a sua formação
ou a sua profissão - é "como que
apagado". Existe claramente "uma
deficiência desse ponto de vista", à

qual se juntam outras: as pessoas
[que vêm no âmbito do programa
de recolocação da União Europeia]
têm um apoio financeiro [de 150
euros mensais] durante 18 meses.
Findo esse período, não tem havido

capacidade de ajudar a construir um
caminho sólido para elas."

Proposta de debate?
Na mesa-redonda da audição pública

que se realiza às 17h30, juntam-se a
José Manuel Pureza e ao investigador
do ICS Francesco Vacchiano a presi-
dente do Conselho Português para
os Refugiados Teresa Mendes e ain-
da Mubarak Mohamed Hussein, da
União dos Refugiados em Portugal.

A iniciativa servirá para se "tira-
rem ilações em matéria de propostas
políticas e de iniciativas legislativas",
e tendo em vista uma "provável"
proposta do BE para um debate no
Parlamento, explica José Manuel
Pureza, membro da Comissão de
Assuntos Constitucionais, Direitos,
Liberdades e Garantias. "É muito
provável que sim, [que haja essa

proposta] e que tomemos iniciati-
vas legislativas em proposta de lei
ou proposta de recomendação, para
que as coisas tomem um caminho
mais acertado", diz.

Por que não antes? "Esse debate é

aquele que será feito com conheci-
mento de causa destas práticas. Na

audição pública vamos ouvir casos,
situações, práticas, que precisam de
ser do conhecimento da sociedade

portuguesa, para que o acolhimen-
to seja mais de acordo com o prin-
cípio de um acolhimento certo."

Mais uma vez se realçará que,
"ao contrário de muitos países eu-
ropeus, Portugal tem reiterado o seu

compromisso de acolher pessoas re-

fugiadas" - e esse é o lado positivo.
"Nós sintonizamos claramente com
essa aposta." O problema coloca-se
na "implementação prática", na re-
alidade, na vida destas pessoas, in-
siste o deputado.



Audição
pública sobre
refugiados,
que Portugal
continua
disposto a
acolher, foi
organizada
pelo Bloco
de Esquerda

É uma questão de comunicação?
"É uma questão de solidão", resume
Francesco Vacchiano. Há uma gran-
de atenção ao trauma vivido pelos
refugiados nos seus países, explica,
mas também há o trauma vivido nos

países que os acolhem, como Portu-

gal, e esse é esquecido. "As pessoas
chegam com muita esperança." E o

que descobrem é que o sítio aonde
vieram buscar ajuda não os está a

ajudar. Voltam a viver o trauma desta
"ideia de que no país aonde vieram
buscar ajuda só poderão viver nas

margens da sociedade."
Numa reunião no Serviço de Es-

trangeiros e Fronteiras em Outubro,
um refugiado sírio esperava que o

informassem que a família estava na
iminência de chegar, pois eleja tinha
a sua situação regularizada há alguns
meses. Disseram-lhe que o proces-
so ainda nem sequer tinha dado
entrada e que, na melhor das hipó-
teses, isso só aconteceria em Abril.

Como estas, há muitas outras his-
tórias. E como em tantas outras, as

pessoas regressam aos seus países ou
deixam Portugal. Isto acontece por-
que "o sistema português [de acolhi-

mento] funciona de forma miserabi-
lista", considera Francesco Vacchia-
no. "Não funciona para proporcionar
direitos de cidadania às pessoas. O

sistema não tem em conta que as

pessoas não querem só viver, que-

rem viver uma vida digna", realça.
Um homem de 30 anos esperou

oito meses com dores de dentes,
alternando entre as idas ao centro
de saúde, onde lhe diziam que não

A rapidez com que, há dois anos,
entidades se ofereceram para acolher
os refugiados contrasta com a moro-
sidade dos processos, por exemplo,
de regularização da situação de resi-
dente ou do reagrupamento familiar.

Essa disponibilidade rapidamente
manifestada poderá ter sido motiva-
da pela perspectiva das verbas co-
munitárias entregues às instituições
acolhedoras? "Não quero fazer ne-
nhum juízo de intenções, não quero
fazer injustiça a ninguém, dizendo

que houve agendas muito para lá do
acolhimento em si mesmo", respon-
de José Manuel Pureza. "Agora, efec-

tivamente, a prática de muitas insti-

tuições e o trabalho com as pessoas,
de acompanhamento, tendo em con-
ta histórias de vida tão castigadas,
ficou muito aquém do necessário."

acordeiro@publico.pt



Bloco desafia executivo a opor-se
a proposta da Comissão sobre fronteiras

Ana Dias Cordeiro
Além das críticas ao acolhimento
a serem apresentadas na audição
pública de hoje no Centro de Aco-
lhimento do Cidadão da Assem-
bleia da República, o deputado do
BE José Manuel Pureza vai desafiar
o Governo a tomar uma posição so-
bre uma proposta apresentada em
Janeiro pelo presidente da Comis-
são Europeia, Jean-Claudejuncker,
para o reforço substancial da segu-
rança das fronteiras externas dos 27

países da União Europeia (UE), que
consta de um documento oficial.

A proposta, pouco noticiada, cha-

mou a atenção do BE, que a rejeita.
"Um Governo, como o nosso e mui-
to bem, que tem o acolhimento de

refugiados como um princípio fun-
damental, evidentemente que não
pode deixar de ter uma posição de
distanciamento relativamente a um
entendimento da Comissão Europeia
que é um entendimento securitário",
considera Pureza.

Nesse documento, de 8 de Janeiro,
a Comissão envia ao Conselho Euro-

peu de Ministros e o Parlamento Eu-

ropeu uma proposta de investimen-
to de 150 mil milhões de euros em
sete anos no reforço da segurança
das fronteiras externas e da guarda
costeira, e defende um sistema de

gestão das fronteiras externas que
implicaria o destacamento de 100

mil agentes, tendo como perspecti-
va o modelo existente nos Estados
Unidos. Tal significaria gastar 14% do
actual quadro financiamento pluria-
nual e o equivalente a um orçamen-
to anual da UE, aponta José Manuel
Pureza.

É o argumento securitário "por
princípio" e "nós não aceitamos
isso", critica o deputado. "Vamos
exigir que o Governo clarifique que
posição é que tem relativamente a
esta proposta tendo em conta aquilo
que é o seu discurso, com o qual con-
cordamos, de que o acolhimento de

refugiados deve ser uma prioridade."
O documento de mais de 20 pá-

ginas - Um Orçamento para a nos-

sa União com 27 - pretende ser um
orçamento para "uma União mais
unida, mais forte e mais democráti-
ca". Nele, Juncker coloca o reforço
da segurança das fronteiras externas
como condição para a abertura das
fronteiras internas, e fala dessa con-

dições como sendo defendida pelos

"líderes europeus".
Jean-Claude Juncker pede agora

aos Governos que não se atrasem e
tomem a decisão "antes das eleições
europeias", que decorrerão entre 23
e 26 de Maio de 2019, e o BE vai inter-

pelar o Governo sobre a questão.
No ano passado, o BE pediu ao

executivo que elaborasse um rela-
tório de balanço do acolhimento de

refugiados - que ficou muito aquém
do pretendido, diz Pureza. "O docu-
mento foi, afinal, uma oportunidade
perdida. É um documento descritivo,

auto-apologético. Simplesmente, os

relatos que conhecemos de pessoas
que foram acolhidas ou que estão en-
volvidas no acolhimento mostram
que este discurso autocomprazido
é um discurso que não corresponde
à realidade".

Agora no âmbito da discussão so-
bre políticas de acolhimento de re-
fugiados em Portugal e na Europa, e

numa altura em que se discute o pró-
ximo quadro comunitário, serão as

fronteiras, no modelo proposto pela
Comissão, o objecto de interpelação
do BE. "Vamos interpelar o Governo
sobre esta proposta de reforço das
fronteiras". Para já, nesta audição
pública. Depois "por pergunta escri-

ta ou em audição do ministro", refere

o deputado. "Mas não deixaremos
de insistir."




