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Grupo Parlamentar

PROJETO DE LEI N.º 906/XIII/3.ª

ALTERA A LEI N.º 27/2008, DE 30 DE JUNHO, QUE ESTABELECE AS 

CONDIÇÕES E PROCEDIMENTOS DE CONCESSÃO DE ASILO OU 

PROTEÇÃO SUBSIDIÁRIA, REFORÇANDO O DIREITO AO 

REAGRUPAMENTO FAMILIAR

(2.ª ALTERAÇÃO À LEI DO ASILO, APROVADA PELA LEI N.º 27/2008, DE 

30 DE JUNHO)

Exposição de motivos

O direito ao reagrupamento familiar constitui um direito fundamental reconhecido 

aos titulares do estatuto de refugiado ou de proteção subsidiária. A efetivação 

deste direito faz parte essencial das garantias de uma política de acolhimento de 

quem busca proteção internacional no nosso país.

A ordem jurídica portuguesa consagrou este direito no regime jurídico de entrada, 

saída e afastamento de estrangeiros do território nacional (Lei n.º 23/2007, de 4 

de julho) e posteriormente também no regime jurídico da concessão de asilo ou 

proteção subsidiária (Lei n.º 27/2008, de 30 de junho).

A prática vem evidenciando dois constrangimentos à concretização deste direito. O 

primeiro desses constrangimentos é a natureza inadequadamente restritiva da 

definição de “membros da família” para efeitos de efetivação do reagrupamento 
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familiar face à realidade social e cultural da família nos países de origem de muitas 

das pessoas que requerem estatuto de proteção internacional em Portugal. Ao 

contrário do que resulta das alterações à Lei do Asilo introduzidas em 2014 (Lei n.º 

26/2014, de 5 de maio), a definição de “membros da família” não deve confinar 

esse elenco à família nuclear. O sentido restritivo dessas alterações contraria a 

realidade sociocultural de muitos dos requerentes de proteção internacional e 

introduziram uma incongruência inexplicável no direito português: o direito ao 

reagrupamento familiar dos refugiados tem um alcance menor que o mesmo 

direito para imigrantes em geral. Importa pôr termo a esta diferenciação e ao 

casuísmo a que ela vem dando lugar na prática administrativa. Mais estranheza 

causa esta definição restritiva quando ela contrasta com a definição de idêntica 

realidade para efeitos do reagrupamento familiar de cidadãos estrangeiros 

residentes no nosso país (artigo 99.º da Lei n.º 23/2007, de 4 de julho). Ou seja, as 

alterações introduzidas na Lei do Asilo em 2014 determinaram uma dualidade de 

regimes de alcance inexplicável: o direito ao reagrupamento familiar para 

refugiados passou a ser mais limitado do que o direito ao reagrupamento familiar 

para cidadãos imigrantes em geral. Na superação deste constrangimento, cumpre 

harmonizar os dois regimes em causa.

Um segundo constrangimento prático à efetivação do direito ao reagrupamento 

familiar de quem requer asilo ou de proteção subsidiária a Portugal é a excessiva 

dilação temporal da resposta aos pedidos de reagrupamento familiar resultante 

dos tempos de tramitação dos requerimentos de concessão de asilo ou de proteção 

subsidiária. É uma demora que lesa significativamente o direito em apreço. Ao 

atribui-lo aos ‘beneficiários’ e não aos ‘requerentes’ de proteção internacional em 

Portugal, a lei determina que, para poder pedir o reagrupamento da sua família, a 

pessoa que pede proteção internacional ao nosso país tem que ver transcorrido o 

longo tempo de espera para obter um agendamento no Serviço de Estrangeiros e 

Fronteiras e, cumulativamente, o longo tempo de espera por uma decisão final 

sobre a concessão do referido estatuto de asilo ou de proteção subsidiária, 

seguindo-se ao pedido ainda um terceiro longo tempo de espera até que a família 

efetivamente se venha a reagrupar. No sentido de evitar que esta dilação temporal 

excessiva constitua na prática uma lesão grave do próprio direito de 
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reagrupamento familiar, cumpre aproximar o mais possível, no tempo, o 

reagrupamento com o início do processo de requerimento do estatuto de proteção 

internacional.

Assim, nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, as Deputadas e os 

Deputados do Bloco de Esquerda, apresentam o seguinte Projeto de Lei:

Artigo 1.º

Objeto

A presente Lei procede à 2.ª alteração à Lei do Asilo, aprovada pela Lei n.º 

27/2008, de 30 de junho e alterada pela Lei n.º 26/2014, de 5 de maio, para que o 

alcance do direito de reagrupamento familiar respeite a realidade sociocultural 

do/a requerente e para que o prazo da sua efetivação seja mais conforme à 

sensibilidade social e afetiva que suscita o pedido.  

Artigo 2.º

Alteração à Lei do Asilo

São alterados os artigos 2.º e 68.º da Lei que estabelece as condições e 

procedimentos de concessão de asilo ou proteção subsidiária (Lei n.º 27/2008, de 

30 de junho, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 26/2014, de 5 de maio), os 

quais passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 2.º

(…)

1– Para os efeitos do disposto na presente Lei, entende-se por:

a) (…);

b) (…);

c) (…);

d) (…);

e) (…);

f) (…);

g) (…);
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h) (…);

i) (…);

j) (…);

k) “Membros da família”, os familiares do beneficiário:

i) (…);

ii) (…);

iii) (…);

iv) Os filhos maiores, a cargo do casal ou de um dos cônjuges ou de um dos 

membros da união de facto, que sejam solteiros e se encontrem a estudar 

num estabelecimento de ensino em Portugal;

v) (anterior alínea iv);

vi) Os ascendentes na linha reta e em primeiro grau do residente ou do seu 

cônjuge ou membro da união de facto, desde que se encontrem a seu cargo;  

vii) Os irmãos menores, desde que se encontrem sob tutela do residente, do 

cônjuge ou membro da união de facto, de harmonia com decisão proferida 

pela autoridade competente do país de origem e desde que essa decisão seja 

reconhecida por Portugal;

viii) (anterior alínea v).

l) (…);

m) (…);

n) (…);

o) (…);

p) (…);

q) (…);

r) (…);

s) (…);

t) (…);

u) (…);

v) (…);

w) (…);

x) (…);

y) (…);

z) (…);
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aa) (…);

ab) (…);

ac) (…);

ad) (…);

ae) (…);

af) (…);

ag) (…);

ah) (…).

2) (…).

Artigo 68.º

(…) 

1- Os requerentes do estatuto de refugiado ou de proteção subsidiária têm direito 

ao reagrupamento familiar com os membros da sua família referidos na alínea k) 

do n.º 1 do artigo 2.º, nas condições previstas no regime jurídico de entrada, 

permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, ficando a 

efetivação desse reagrupamento condicionada à aprovação do requerimento 

daquele estatuto.

2- (…).

3- (…).»

Artigo 3.º

Entrada em vigor

A presente Lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Assembleia da República, 1 de junho de 2018.

As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda,


