
A CRIMINALIZAÇÃO DA MIGRAÇÃO EM PORTUGAL: OS 
DIREITOS HUMANOS DOS ESTRANGEIROS NUMA 

ENCRUZILHADA 
 

Emellin de Oliveira 
Doutoranda em Direito e Mestre em Migrações Internacionais 

Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa – FDUNL/CEDIS 
emellin.oliveira@cedis.fd.unl.pt 

 
Simpósio: 06 - A PRISÃO EM PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR: OS DIREITOS 
HUMANOS DA PESSOA EM RECLUSÃO 
 
RESUMO: Em 2006, Juliet Stumpf usou pela primeira vez o termo “crimigração” – também 
conhecido como “criminalização da migração” – para tratar do fenómeno de fusão entre o 
Direito Criminal e o Direito Administrativo nos temas relativos a fronteiras, imigração e asilo. 
Mark Provera, ao analisar a criminalização da imigração irregular, defende que este processo 
criminaliza não não apenas o migrante, mas a própria imigração, a qual adquire uma conotação 
quase pejorativa no seio do Estado recetor de fluxos migratórios. Como resultado deste 
fenómeno, destaca-se o aumentro do uso do procedimento de detenção e reclusão de migrantes 
que se encontram em situação de indocumentação ou irregularidade, sob a presunção de que 
poderão escapar à deportação ou à investigação mais minuciosa do seu caso. Tal ato de tolher 
a liberdade de estrangeiros, desconsiderando o princípio da presunção de inocência e da boa-
fé, demonstra quão dependente ficou o ato administrativo – de registo de estrangeiros, 
independente de sua situação – às medidas coercitivas. No âmbito das políticas de acolhimento, 
a criminalização da migração é um óbice à integração de nacionais de Estados terceiros, 
podendo gerar problemas sociais futuros imprevisíves, sendo por esta a razão a relevância desta 
temática. Assim, o presente artigo utilizar-se-á de estudos já desenvolvidos sobre a 
Criminalização da Migração na União Europeia para traçar uma relação entre este fenómeno e 
a restrição e/ou limitação dos direitos humanos dos estrangeiros em Portugal. Através desta 
relação, pretende-se construir uma análise crítica sobre a aplicação e a eficácia das medidas 
coercitivas dispostas no arcabouço jurídico europeu, como a Diretiva do Retorno e a Diretiva 
da Facilitação, bem como no nacional, especificamente o disposto na Lei de Estrangeiros e na 
Lei de Asilo. Finalmente, através do método analitíco-indutivo, o artigo visa concluir que o uso 
de medidas de detenção e reclusão devido a questões de irregularidade administrativa mitiga os 
direitos humanos dos migrantes em contexto de crimigração, propondo-se, por conseguinte, 
meios para a garantia e a promoção dos direitos humanos e fundamentais dos nacionais de 
Estados terceiro em mobilidade. 
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