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Dada a actual falta de informação pública sobre o número de centros de detenção para 
imigrantes existentes na UE,

1. Poderá o Conselho indicar quantos centros de detenção para imigrantes existem na UE 
(dados por país)?

2. Poderá o Conselho indicar que tipos de edifícios são utilizados como centros de detenção 
para imigrantes (edifício específico num aeroporto, edifício específico num porto, 
aquartelamento, hangar, hospital, hotel, esquadra de polícia, parque de estacionamento, 
prisão, outro)?

3. Poderá o Conselho especificar o número de imigrantes que estão ou estiveram detidos, por 
centro de detenção e por país nos últimos quinze anos, e indicar quantas dessas pessoas eram 
menores e menores não acompanhados? Poderá o Conselho indicar igualmente se os menores 
podem ficar detidos mais de uma vez no mesmo centro de detenção e/ou no mesmo ano (sim, 
muitas vezes/sim, raramente/não)?

4. Poderá o Conselho indicar a duração máxima e a duração média de detenção nesses 
centros, em cada Estado-Membro da EU, nos últimos quinze anos?

5. Poderá o Conselho especificar a legislação nacional que define a duração da detenção em 
cada Estado-Membro?

6. Poderá o Conselho indicar que tipo de autoridade gere os centros de detenção para 
imigrantes (e fornecer a respectiva designação em cada Estado-Membro)? Poderá o Conselho 
indicar igualmente outras organizações que trabalham em centros de detenção para 
imigrantes (ONG, outras entidades públicas ou privadas, etc.)? 

7. Poderá o Conselho especificar, para cada Estado-Membro, se as condições de detenção 
estão sujeitas a controlo judicial e se as ONG humanitárias têm acesso a esses centros? 
Poderá o Conselho ainda especificar, relativamente a cada Estado-Membro, qual é o tribunal 
competente para essa matéria e em que momento exacto pode intervir? Poderá o Conselho 
indicar, relativamente a cada Estado-Membro, se os imigrantes podem efectivamente recorrer 
da decisão de detenção, ou das razões da mesma?

Resposta:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2009-
6326&language=PT
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